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Bohumil Šuhaj: Problém s kamiony mohla
dačická radnice vyřešit už dávno
Moravské zemské hnutí je plné energických lidí, kteří mají vizi a chuť řešit nejpalčivější problémy dačických obyvatel.
O tom, co by chtěli na radnici udělat, jsme si povídali s lídrem kandidátky Bohumilem Šuhajem.

Hnutí je
plné lidí,
kteří mají
vizi pro
Dačice.

Pane Šuhaji, Moravané jsou v Dačicích
tradiční strana, přesto – jak se z nich
stalo Moravské zemské hnutí?
Minulý rok se objevily tendence jednoho
křídla strany Moravané spojit se s populistickým hnutím Tomia Okamury. Proto se
vedení strany spolu s Dačickými Moravany rozhodlo ze strany odejít a založit nový
subjekt – Moravské zemské hnutí. Pro
krátké představení mi dovolte citaci z našeho dlouhodobého programu: „Moravské zemské hnutí usiluje o efektivní státní
správu. Stát je tu pro občana, ne naopak.“
Co lidi v Dačicích nejvíce trápí a co s tím
chcete udělat?
Největším problémem Dačic je extrémní
zatížení centra města dopravou. To je
dlouho neřešený problém, se kterým se
potýká každý, kdo tu žije. Děti a kamiony k sobě v centru města nepatří a my
máme připravena dvě řešení. Velkým
problémem je také dostupnost a kvalita
zdravotní péče, hlavně té urgentní, kde
jde o život.
Jednoduše řečeno, lékaři se k nám
zrovna nehrnou. Umím si představit, že
bychom na dačické radnici uměli vymyslet alespoň nějaké pobídky. Existují různé
dotační tituly, dá se jednat se zdravotními pojišťovnami. Když to shrneme, co si
v oblasti zdravotnictví obec nevydupe, to
nemá.
Takže Dačice chcete ozdravit. A jak chcete řešit kamionovou dopravu?
Problém kamionové dopravy lze vyřešit
jenom obchvatem města, ten ale nejde
postavit ze dne na den. My chceme intenzitu těžké dopravy snížit rychleji. Tady už
dávno měly být dopravní značky omezující vjezd kamionů do města, chybějící
přechody pro chodce a zpomalovací
retardéry. Tohle se přece dá z radnice
vyřešit poměrně rychle a divím se, že to
současná koalice téměř neřeší.
V minulém období jste měli dva zastupitele v opozici, jak hodnotíte jejich práci a co
udělali?
Možnosti dvou opozičních zastupitelů
v 21členném zastupitelstvu jsou prak-

Povedlo se současné koalici něco?
Jistě jsou věci, které se povedly nebo
jsou už v plánu, proč to neříct. Finančně náročná přístavba ZŠ Komenského
je ale nesmyslně předimenzovaná jak
z pohledu nákladů, tak z pohledu potřeb
žáků. Těch 43 milionů je pro srovnání
dost přebujelých i pro o dost bohatší
obce, jako je Hluboká nad Vltavou. Co se
jistě povedlo, je vybudování a otevření
nové školky Za Lávkami, na které se však
podíleli i jiní než koaliční zastupitelé,
včetně těch našich.

Dačice
pro lidi,
NE pro
kamiony!
ticky nulové z hlediska prosazování
vlastních zlepšení a změn zaběhnutých
pořádků. To je to, co je dnes špatně, a je

to v Dačicích vidět na každém kroku. Vše
ještě komplikuje názorová roztříštěnost
opozičních stran, jestli se tak některé dají
vůbec nazývat.
Jak hodnotíte dosavadní práci radniční
koalice?
Radniční koalice „dře jako koně“, jak bylo
použito v jednom z článků v místním
tisku. Bohužel se její snaha často zaměřuje špatným směrem. Místo posunování pomníku v Kancnýřově sadu mohlo
vedení radnice alespoň trochu posunout
přípravu obchvatu města. Mluví se o tom
už desítky let.

Čím můžete být Dačicím prospěšní?
Podařilo se nám sestavit schopný tým
lidí různého vzdělání, zaměření i profesí. Důležité je, že chtějí pro naše město
pracovat. Skutečně pracovat a nehrát
jen divadýlko. Důkazem je i to, že se
k nám přidali lidé z Petičního výboru,
které k tomu vyburcovalo znehodnocení
pomníku padlým v parku na náměstí.
Dobře věděli, na čí straně jsme stáli.
Vypadá to, že máte vizi a lidi, kteří mají
chuť pro Dačice něco skutečně udělat. Ale
jak na své plány chcete sehnat peníze?
Obří projekty typu obchvatu města
samozřejmě nemohou financovat Dačice ze svého rozpočtu. To by nás mohlo
zruinovat. Tady musí pomoct kraj a další.
Musíme i nadále využívat dotační tituly
a granty, současný odbor investic tohle
umí dobře. Vedení obce by se ale mohlo
pokračování na straně 9
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Dačice pro lidi,
NE pro kamiony!

Změníme centrum města
podle architektonické studie!
Mgr. Bohumil Šuhaj

Mgr. Bohumil Šuhaj

Mgr. Bohumil Šuhaj,
37 let, učitel, opoziční zastupitel, amatérský běžec

Naše Vize palackého náměstí,
Palackého náměstí pro lidi! Ne pro kamiony

Podle dopravních průzkumů denně
projede centrem města téměř 13 tisíc vozidel a z toho více než 2000 nákladních –
to je přece absolutně neúnosné.
Nemůžeme čekat na obchvat (který to
vyřeší definitivně), musíme s tím začít
něco dělat hned. Než nám kamion přejede dítě. Kamiony nám akorát ničí silnice – nic z toho nemáme. Jenom dopravní zácpy, smog, hluk a rozbité silnice.
Ať si tranzitní doprava jezdí jinudy.
Nechceme fungovat jako levná náhradní trasa za zpoplatněné silnice.

Chceme, aby se město stalo příjemným
místem pro Dačické, ať už po něm chodí
pěšky, jezdí na kole nebo autem.
Hlavním negativním faktorem, který
ovlivňuje kvalitu veřejného prostoru
v našem městě, je nadměrná tranzitní
doprava vedená jeho centrem. Důsledkem je nejen hluk, exhalace a nebezpečný provoz, ale i absence pěších tras
a pobytových prostor v centru města.
Doprava v Dačicích se musí zklidnit, což
je možné pouze za předpokladu odklonění tranzitní dopravy mimo centrum měs-

V Dačicích je důvod pro zákaz průjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun.
Dopravní omezení bude jen pro cizí, pro
tranzit. Místní dopravci a zásobování dačických obchodů a továren budou moci
i do zákazu vjezdu nad 12 tun, pro místní
a zásobování budou uděleny výjimky.
Městská policie má oprávnění měřit
rychlost, vážit kamiony a kontrolovat zákaz vjezdu. Vybrané pokuty jsou příjmem
městského rozpočtu. Zkušenost jiných
měst ukazuje, že se tyto investice rychle
vrátí. ■

Zlepšíme kvalitu a dostupnost
zdravotní péče!
Hana Urbancová

Prosadíme obchvat
Dačic! Konečně!
Miroslav Vican

hana urbancová,
64 let, podnikatelka v oblasti ubytování
Dačickou nemocnici vybudovali naši
předkové pomocí finančních sbírek a díky
nezměrnému úsilí obyvatel města.
Nedávno málem zanikla, naším cílem
je, aby se vzpamatovala z těžkých ran,
které utržila.
Chceme, aby zde byla zvýšená odborná ambulantní péče a noční služby lékařů, protože je pro pacienty nebezpečné
překládání mezi sanitkami v půli cesty do
Hradce.
Pro zlepšení musíme tlačit na zřizovatele nemocnice a vytvářet dobré prostředí k životu lékařů a sester.
Pro lékaře, kteří do Dačic dojíždějí,
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ta. Studie nabízí nový pohled na řešení
veřejného prostoru dačického centra –
Palackého náměstí a jeho nejbližšího
okolí. Ukazuje způsob, jakým lze skloubit
požadavky na bezpečný a komfortní
pohyb pěších, dostatek parkovacích míst
pro rezidenty, návštěvníky obchodů i dalších provozoven na náměstí a zároveň
vytvořit reprezentativní veřejný prostor,
vhodný i pro pořádání kulturních akcí.
Architektonická studie, poctivě projednaná s veřejností, je jediná správná
cesta. ■

Miroslav Vican,
45 let, operátor výroby, fotbalový rozhodčí a funkcionář
bude přínosem zrychlení vlakového spojení s Jihlavou, ale i opravené silnice bez
dopravních kolapsů.
Pro mladé lékaře vytvoříme dobré
možnosti ubytování.
Nemocnici propojíme s procházkovou
trasou kolem Dyje, napojenou na železnici a cyklostezku.
Město, ve kterém se dobře žije,
s vyřešenou dopravou, upravenými
parky a veřejnými prostranstvími, kulturním vyžitím, možností sportování,
dobrými školami, jistě přispěje
i k získávání dalšího personálu pro
naši nemocnici. ■

Tranzitní doprava přes Dačice se řeší už
více než půl století. Stále bez výsledku.
V minulém století byl plán postavit
estakádu dálničního typu přes celé
Palackého náměstí, řeku i železnici až ke
klášteru. Tento šílený záměr se naštěstí
neuskutečnil. Před dvaceti lety vznikla
myšlenka postavit obdobnou estakádu
nad Centropenem a nádražím. Když se
to za těch dvacet let nepodařilo realizovat, začíná být jasné, že ani tudy cesta
nevede.
Obchvat je sice v první řadě starostí
kraje, ale my nemůžeme zůstat stranou.
Existuje řada variant trasy. Hlavní je to,

že obchvat má umožnit město objet, a ne
ho protnout a svést do něj dopravu.
Finální trasa obchvatu musí vést tak,
aby nebyly obydlené části města zasaženy hlukem. Toto musí být zkoordinováno s vedením pěších a cyklistických
cest kolem Dačic a doplněno systémem
izolační zeleně, která by pohledově i hlukově oddělila tuto rušnou komunikaci
od obydlených částí města. Ustanovíme
vyjednávací tým pro obchvat (bude za
to zodpovědný a bude podávat pravidelný report o své činnosti). Bude mít
zodpovědnost za jednání s krajem, úřady
a dopravními specialisty. ■

Školy zachováme
pro děti

Ze starého zámku
nové muzeum!
Jiří Albrecht ml.

Mgr. Milan Točík

Mgr. Milan Točík, 48 let, ředitel gymnázia, bývalý opoziční zastupitel
a radní, předseda fotbalového oddílu TJ Centropen Dačice

Jiří Albrecht ml.,
41 let, podnikatel a vlastník elektroinstalační firmy, opoziční zastupitel a bývalý radní

Nejjednodušší cesta za vzděláním je ta
nejkratší, udržme ve městě všechny školy a dál je rozvíjejme podle nejnovějších
trendů.
Nemůžeme si dovolit stagnovat, musíme se více přizpůsobovat okolnímu
světu.
Naši pozornost je nutné zaměřit na
především na výuku cizích jazyků
a na pochopení moderních technologií.
Všechny školy si zaslouží maximální
zájem a podporu radnice a její pomoc při
získávání grantů.

Dačice můžou být hrdé na svůj zámek.
Naše renesanční budova je ojedinělá
v celém kraji a můžeme být pyšní co naši
předci postavili. Pokud chceme pokračovat v odkazu předků, musíme najít nové
využití zámku a jeho zahrady. Sgrafitová
fasáda je krásně obnovená, v přízemí budovy byla zřízena svatební síň, ale stav,
ve kterém je dnes bývalá renesanční
zahrada, je ostudou města. Je nedůstojné, aby se v zámecké zahradě nacházely
nevzhledné garáže a zanedbané plochy,
to turisty určitě nepřitáhne, ba naopak.

Chceme zlepšit dostupnost všech volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Ne všichni rodiče mají dostatek finančních prostředků, proto chceme tyto
rodiny přímo podporovat.
Naším cílem bude přivést ve spolupráci s rodiči a prarodiči co nejvíce dětí ke
sportu.
Ze všech dětí nebudou zapálení sportovci, ale smysluplně strávený volný
čas v kolektivu vrstevníků je důležitou
součástí jejich života. ■

Knihovnu do nových prostor
na Havlíčkově náměstí!
Ivo Starka

Starý zámek může najít nové využití jako
muzeum a městská galerie. Jeho zahrada potřebuje rekonstrukci! Propojme ji
i s promenádou kolem Dyje. Vznikl by
tak volný průchod z Krajířovy ulice přes
zámeckou zahradu k řece, navíc by tak
vzniklo posezení blízko centra s vodními
prvky a letní svatební loukou. Na tyto
a podobné akce zde bude větší klid než
v Kancnýřově sadu. Na úpravy zámku
pro muzeum a revitalizaci jeho zahrady
uspořádáme studentskou architektonickou soutěž. A lidé si sami vyberou! ■

Přejít přes město
bezpečně
Mgr. Vladimíra Palasová

Ivo Starka,
51 let, podnikatel v oblasti ubytování
Nová knihovna s podzemním parkováním
na Havlíčkově náměstí.
Multifunkční objekt splňující nároky
21. století – knihovna, multifunkční
přednáškový sál, který bude fungovat
i jako minikino. Knihovny byly vždy místem koncentrace vědomostí a lidí. Nová
knihovna může být i místem pro setkávání lidí v podobě komunitního centra
a kavárny. V teplejších obdobích pak
může letní scéna v atriu hostit malé divadlo a koncerty. Možnosti jeho využití jsou
ale daleko širší. Multifunkční objekt nám
dá prostor i pro setkávání spolků. Každý
zájmový spolek potřebuje své zázemí,

Mgr. Vladimíra palasová,
57 let, učitelka, sportovkyně a turistka
Takto by mohl vzniknout i spolkový dům.
Bylo by to i hezké místo pro maminky
s dětmi. Místo je pro knihovnu ideální, je
to v centru města blízko škol, dá se tam
zaparkovat (přivážet i odvážet knihy).
Přistavovat současné sídlo knihovny
Kláštýrek je vyhazováním peněz, protože zde není možnost dalšího rozvoje, je
lepší postavit novou budovu a Kláštýrek
využít např. jako školku, mateřské centrum, nebo jiné sociální zařízení.
Pozemek je města a teď je na něm
jen parkoviště. Proluka po zbouraných
domech je ideální místo pro novou veřejnou stavbu. ■

Nové přechody pro chodce jsou nutnost.
Každý z nás to v Dačicích denně pociťuje
na vlastní kůži. Dnes je řada míst ve městě, kde se nedá přes den přejít – ohrožuje
to bezpečnost chodců, hlavně dětí.
Úzké chodníky jsou nebezpečné
a neodpovídají normám. Chcete dále po
těchto chodnících chodit? Moravané je
chtějí bezpečné a dostatečně široké po
celém městě.
Není možné, aby si dopraváci jen tak
ukrojili z chodníku místo pro cestu.
Chodník, na který se nevejde maminka
s kočárkem nebo senior s holí, je
k ničemu.

Je to ukázka nekoncepčního rozvoje,
ulice nejsou jen pro auta, ale hlavně pro
lidi.
Současné radnici se silničáři vymkli
kontrole, je nutné je vrátit zpátky do
reality.
Lidé nejsou lovná zvěř pro kamiony
a kamiony musíme v Dačicích omezit.
Pro děti chceme postavit nové dopravní hřiště.
Pro Dačické Moravany je bezpečnost
našich dětí a seniorů nejvyšší
prioritou. Podívejte se na naše vize,
a dejte nám šanci s tím už konečně něco
udělat! ■
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MHD pro děti
a důchodce zdarma

Modernizace železnice
do Jihlavy!
Jiří Albrecht st.

Pavel Urbánek

pavel urbánek,
57 let, školník (správce budov ZŠ a gymnázia), rybář a prodejce ryb

Jiří albrecht st., 69 let, výtvarník a spisovatel, obdivovatel železnice,
nominován na „Osobnost Moravy 2016“

Jedním z velkých problémů je doprava
v našem městě. Kdo nemá auto, pro toho
je vlastně ledacos daleko.
I jiná menší města dnes zavádějí veřejnou autobusovou dopravu. Také často
rovnou pro seniory a děti zdarma. Musíme zavést veřejnou dopravu i v našem
městě. Autobusové zastávky musí být
na správných místech, třeba před novou
školou nebo nemocnicí, spojí i odlehlejší
části Dačic s centrem města.
Městská doprava bude pro děti a důchodce zdarma. Město si to může do-

Chceme zrychlení vlakového spojení do
Jihlavy, Havlíčkova Brodu i Slavonic.
Dnes trvá 50kilometrová cesta vlakem
do Jihlavy neuvěřitelnou hodinu a tři
čtvrtě. Chceme dobu jízdy zkrátit pod
hodinu. Budeme tlačit na urychlenou rekonstrukci železnice a ne jenom flikování,
které probíhá teď. Vlaky mohou jet dnes
jen 50kilometrovou rychlostí, jenže místy
jsou koleje v tak katastrofálním stavu.
Rekonstrukce trati se plánuje a odkládá už dlouho. Přitom trať z Havlíčkova
Brodu do Jihlavy má být modernizována

volit, provoz menších autobusů nestojí
zase tak moc a nabídne lidem protihodnotu, která daleko převáží náklady na její
zřízení.
Dětem takto může usnadnit ráno cestu
do školy, a navíc bude bezpečná. Starším
spoluobčanům pak zkrátí cestu za nákupem nebo k lékaři.
Stáří nás nakonec dožene všechny,
a ani autem už se v pozdním věku nejezdí moc dobře.
Lidé si prostě zaslouží, aby se město
Dačice staralo o své obyvatele. ■

Na břeh Moravské Dyje
promenádu!
MVDr. Jaroslav Fabeš

na rychlost 100 km/hod. a trať z Kostelce
u Jihlavy do Slavonic na 70 km/h.. Trať
musíme modernizovat i s výhledem do
budoucna.
Poté co bude postaveno vysokorychlostní spojení Praha–Brno, se zastávkou
v Jihlavě, mohli bychom se dostat vlakem do Brna či Prahy za stejnou dobu,
po kterou se dnes kodrcáme do Jihlavy.
Navíc v pohodlném vlaku s připojením
na wi-fi. Dačice si zaslouží i moderní bezpečné nádraží s parkováním a místem
pro kola! ■

Dotace musí
pomáhat sportu!
Michal Krtek

MVDr. jaroslav Fabeš,
73 let, zvěrolékař, důchodce
Zrevitalizujeme zanedbané okolí Moravské Dyje, napojíme ho na síť cest pro pěší
i cyklisty a nově postavenou lávku mezi
autobusovým a vlakovým nádražím.
Zbudovaná promenáda a systém cest
budou sloužit pěším, ale i ke sportovnímu vyžití nebo jen tak pro příjemnou
procházku. Nejedna maminka s kočárkem tady stráví příjemné dopoledne,
děti se tu mohou prohánět na koloběžce
a prostor tu bude i pro cyklisty a in-line
bruslaře. V zimě ji mohou využít klidně i běžkaři. Tak, teď slyším ten povyk
radních, že je to nesmysl a bude to stát
velké peníze. No, nebude. My totiž dělá4

michal krtek,
30 let, OSVČ, fotbalista a trenér žáků TJ Centropen Dačice
me věci chytře. Promenádu nechceme
vylít betonem a asfaltem. Využijeme
materiál, kterého je v současné době
takový přebytek, že jej nikdo nechce.
Je levný, přírodní a relativně trvanlivý.
Ano, na promenádu zužitkujeme dřevo
po kůrovcových kalamitách. U mostu
přes Dyji vede v současné době naučná
stezka. Jenže zejména pod mostem je
neschůdná pro seniory a maminky s kočárky. Upravíme tedy její trasu tak, aby
byla schůdná pro všechny.
Dačice budou jednou krásné místo,
kde bude radost žít. Potřebujeme jen na
radnici lidi, kteří pro to něco udělají. ■

Sport musí být prioritou. Město musí
pomáhat dobrovolníkům, kteří pracují
s mládeží, více podporovat trenéry a mládežnické oddíly.
Dačice mají skvělý fotbalový stadion
a zázemí pro celou řadu sportů. Chybí ale hala odpovídající parametrům
Národní ligy pro florbal. Místní florbalový klub musí utkání pořádat až v Třešti.
Přičemž jsou florbalisté TJ Centropen
úspěšní i v celostátních soutěžích.
Město podporou sportu zásadním
způsobem ovlivňuje výchovu dětí a vyžití
dospělých. Proto vybudujeme pro naše
sportovce halu odpovídajících parame-

trů. Uděláme analýzu, která ukáže, jestli
bude lepší zmodernizovat stávající halu
v areálu SŠTO Dačice, nebo raději vybudovat zcela nový sportovní stánek.
Jednalo by se o multifunkční komplex
pro sportovní i kulturní dění. Byla by to
hala pro různé sporty jako tenis, squash,
možná je i sauna, bazén či kluziště pro
děti. Možností je mnoho a nebyla by to
tedy pouze drahá hala pro několik lidí.
V takovém případě by se i přímo nabízela spolupráce s Telčí a jejím zimním
stadionem, který bychom mohli využívat,
a Telčané zase na oplátku naši dačickou
halu. ■

Bydlení plánujme
chytře

Otevřeme radnici
všem lidem!
Josef Pšenčík

Anna Boudová

Anna boudová,
51 let, ekonomka na dačické ZUŠ
Město musí podpořit vznik nového bydlení. To ale nevznikne jen tak, musíme
připravit nové plochy, podporovat stavby
rodinných a nájemních domů i domů
s byty na prodej. Cílem je aby město
rostlo blíže k centru. Neopakujme chybu
s Nivami, kde jsou lidé od města odříznuti. Výstavbu je nutné plánovat chytře a s výhledem do budoucna včetně
potřebné infrastruktury. Proto je potřeba nejdříve využívat plochy, které už
dnes neslouží svému původnímu účelu
a Dačice hyzdí. Využijme dnes už dožilé

josef pšenčík,
48 let, technik, sportovec a cestovatel
zemědělské objekty, které může nahradit
hezké bydlení pro lidi. Při navrhování
nových obytných čtvrtí je vždy potřeba
zpracovat kvalitní urbanistickou studii
a navrhnout je tak, aby se v nich lidem
dobře bydlelo, měli si kde nakoupit,
mohli zaparkovat a měli blízko zastávku.
Myslet je potřeba i na zeleň, která pak
dotváří příjemné klima a také na ochranu
před hlukem z dopravy. Součástí města
jsou i výrobní podniky, ty nové už soustředíme kolem budoucího obchvatu
a oddělíme je pásem izolační zeleně. ■

Propojíme vlakové
a autobusové spoje lávkou
Marie Albrechtová

Město potřebuje transparentní radnici.
Materiály do rady i zastupitelstva musí
být dostupné na obecním webu před
i po jejich projednání. Všechny! Pokud
se občan z Dačic zajímá o to, co se na
radnici připravuje má právo to vědět
a má právo vědět jak radnice rozhodla
a proč. Lidé se podle nás mají podílet
na rozvoji města a rozhodování o jeho
financování. Samozřejmě v případě, že
mají zájem. Občané musí mít možnost se
ke všemu podstatnému vyjádřit předem.
Nechceme, aby se opakovalo bourání

pomníku přes nesouhlas lidí, aby lidé
nebyli informováni o tom, že se něco
takového chystá. U takovýchto věcí musí
proběhnout veřejná diskuse, architektonická soutěž, výstava návrhů, anketa
a podobně. Teprve pak má radnice učinit
rozhodnutí. Je s tím více práce, ale jiná
města to takto dělají naprosto běžně.
O nejdůležitějších věcech pak mají
rozhodnout lidé přímo, místním referendem! Také obecní noviny mají být
pro všechny strany, včetně opozičních
zastupitelů! ■

Ochráníme historii
Dačic
Karel Pospíchal

Marie albrechtová,
64 let, zdravotní sestra v důchodu
Nová lávka pro pěší, přes Dyji mezi autobusovým a vlakovým spojením.
Dostat se dnes z autobusu na vlak je
pořádná procházka. Musí se obcházet
delší cestou, navíc v plném automobilovém provozu. Přes chybějící přechody
a chodníky nevalné kvality.
Navrhujeme kratší cestu, přes Dyji
můžeme zbudovat lávku pro pěší tak,
aby cesta vedla nejkratší možnou cestou
a mimo provoz aut. Navázat může i na
promenádu a výrazně zkrátit cestu do
dalších částí města.
Lávkou pro pěší vlastně ještě více
propojíme město a lidé budou mít snazší

Karel pospíchal,
83 let, zubní technik, důchodce
cestu tam, kam potřebují. Na vybudování
lávky bychom uspořádali architektonickou soutěž, jako materiál bychom
z většiny opět upřednostili dřevo. K tomu
nás vedou zkušenosti ostatních měst.
Tam se ukázalo, že ani beton není věčný.
Betonové lávky pro pěší jsou zbytečně
drahé, opravy jsou nákladné a většinou
se po letech musí draze zbourat.
Stejně tak vybudujeme lávku pro pěší
přes Dyji mezi plánovaným parkovištěm
v ulici Berky z Dubé a centrem města –
Havlíčkovým náměstím.
Vybudování lávky je v kompetenci
města a jde udělat poměrně snadno. ■

Nedopustím, aby se opakovalo nehorázné nakládání s památkou na naše dačické
předky.
Radnice rozhodla o přestěhování pomníku padlým bez lidí a proti jejich vůli.
Pošlapali a zneuctili památku našich
předků. Zasloužili by si potrestání.
Naši předci za nás prolévali krev a vydupali ze země tuto republiku. Zasloužili
se i o nemocnici, o jaké se může leckterému městu leda tak zdát. My už nesmíme připustit, aby se opakovala taková
přehlídka arogance a zlovůle. Já osobně
vůbec nechápu jak může někdo dovolit
takovou neúctu k dačickým rodákům

– kteří jsou pohřbeni v daleké cizině,
mnohdy neznámo kde a pomník je pro
ně symbolickým hrobem – jiný nemají.
Pošlapávat jejich památku tím, že na
jejich hrobě bude pít pivo!
To by žádný člověk s morálními zásadami a kořeny neudělal. Neudělal by to
ani žádný řádný křesťan. Jsem přesvědčen o tom, že do vedení města se musí
vrátit lidé, kteří mají k Dačicím opravdový a hluboký vztah. Lidé, kteří ví proč tu
žijí a mají město a jeho obyvatele skutečně rádi. Pouze takoví lidé jsou schopni
patřičné úcty a pokory před hodnotami
přesahujícími je samotné! ■
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Nové lávky a promenád
podle architektonické

Vizualizace
nástupu na most

Upravené nábřeží
u Homolkova mlýna

Cesta kolem Dyje
pro pěší, cyklisty
i matky s kočárky
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da pro Dačice
studie!
Otevření průchodu
zahradou Starého zámku
až k Dyji

Revitalizace
zahrady
Starého zámku

Lávka mezi autobusovým
a vlakovým nádražím
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Oživme Nivy
a Červený vrch

Nezapomínejme na naše
sousedy
Ladislav Vlasák

Břetislav Pavlů

břetislav pavlů, 48 let, operátor výroby a živnostník v oboru výroby plátových
zbrojí, spoluautor petice „Za samostatné Gymnázium v Dačicích“

Ladislav Vlasák,
47 let, technik, obyvatel místní části Hradištko

Bylo velkou chybou radnice dopustit tak
roztříštěnou výstavbu, jako je na Nivách.
Nese s sebou problémy a jejich řešení
je nákladné. Červený vrch je sice blíže
k městu, přesto je i zde co vylepšovat.
Obě lokality jsou součástí Dačic a my se
k jejich obyvatelům musíme chovat jako
k vlastním. Proto vyplníme potřeby, které
tyto městské části mají v podobě dobudování infrastruktury, obchodů a služeb.
I tady lidé musí zaparkovat nebo bezpečně přejít cestu. Chtějí si rozumně
nakoupit potraviny a děti dostat do školy,

Nabídněme spolupráci přidruženým
obcím: Bílkov, Borek, Chlumec, Dolní
Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Lipolec,
Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín,
Velký Pěčín.
Může to být zajištění veřejné dopravy,
zásobování potravinami, vodovod a kanalizace tam, kde chybí nebo je ve špatném stavu, oprava komunikací nebo podpora místního života. Vyzveme občany
těchto obcí, ať si sami řeknou, co nejvíce
potřebují. Investujme do obcí a pomáhejme si. Místní cesty nekončí za hranicí

o cestě do zaměstnání nemluvě. Část
těchto potřeb by mohla pomoci zajistit
pravidelná veřejná doprava, udělat tady
nové zastávky není takový problém. Můžeme připravit podmínky pro vznik obchodů a služeb. Jejich provozu se však
musí chopit soukromníci. Další takováto
sídliště jako Nivy už město nepostaví.
Pokud se mají Dačice rozšiřovat, tak
postupně a logicky od svého středu
směrem ven. Chceme taky ochránit jejich
obyvatele před hlukem a zplodinami silnice na Hradec výsadbou zelené stěny! ■

Dačic, například mezi Dolními Němčicemi a Hostkovicemi je cesta ve špatném
stavu, stejně tak silnice spojující Velký
a Malý Pěčín. Pomozme jim s kontrolou
tranzitní dopravy vážením a měřením
rychlosti. Pojízdné prodejny tady zajišťují
základní obslužnost, udržme je. Revitalizace návsí, obnova a výsadba alejí,
odbahnění návesních rybníků pomohou
udržet vodu v krajině a příjemné klima.
Můžeme taky uspořádat studentské soutěže i pro tyto obce, například pro návrhy
úprav návsí a chodníků. ■

Investice všem rovným dílem!

Prostřední
Vydří

Velký
Pěčín
Malý Pěčín

Dolní
Němčice

Lipolec

Bílkov

Hostkovice

Borek
Toužín
Hradištko

Chlumec
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Víme, co Dačice potřebují:
Dačice pro lidi, NE pro kamiony!
Prosadíme obchvat Dačic!
Změníme centrum města
podle architektonické studie!
Přestěhujeme knihovnu do nových
prostor na Havlíčkově náměstí!
Dačice musí mít opravené silnice!
Zlepšíme kvalitu a dostupnost
zdravotní péče!
Dotace musí pomáhat sportu!
Modernizaci železnice do Jihlavy!
Na břehu Moravské Dyje vybudujeme
promenádu!
Propojíme vlakové a autobusové
nádraží lávkou.
www.dacictimoravane.cz
Volte Moravské zemské hnutí

dokončení ze strany 1
soustředit i na jiné problémy, které lidi
trápí. Rozpočtové možnosti Dačic samozřejmě známe a máme vymyšlené
například projekty na vylepšení Dačic
a místních částí s využitím levného
dřeva jako stavebního materiálu, kterého
je teď přebytek. Věci se dají dělat chytře
a levně, tak nám zbudou peníze i na další
potřebné věci.
Podle statistik Dačice vymírají. Vidíte
nějaké řešení?
Tato situace se významně nezmění, pokud bude trvat současné nešťastné administrativní členění našeho státu. Dačice
jako nelogický přílepek Jihočeského kraje
na tom nikdy nebudou dobře. Začalo to
likvidací nemocnice, pokračovalo snahou
o likvidaci gymnázia a rušením úřadů.
Nepřidalo tomu ani neobnovené železniční spojení s Rakouskem. To vše nahrává
právě procesu odchodu mladých a vylidňování našeho regionu. Přesto se
Dačice umístily na 47. místě v žebříčku
srovnávajícím kvalitu života ve 200 obcích. Kvalitu života by v Dačicích zvýšilo
rozšíření a větší dostupnost služeb pro
občany. Také by se lidem žilo lépe, pokud
by se zjednodušila doprava do okolních
měst a vesnic. To vše jsou oblasti, které
bychom na radnici dokázali zlepšit.

Dačice
musí mít
opravené
silnice!
Na čem vám osobně nejvíce v Dačicích
záleží a co byste jako starosta udělal jako
první věc?
Lidé musí poznat, že do vedení města
nastoupil rozum a veškeré hrátky s nimi
skončily. Musí vědět, že skončila doba
těch, kteří se za každou cenu snaží prosazovat mnohdy velmi zvláštní nápady.
Lidé budou o všech rozhodnutích vedení
města přesně a včas informováni. A o závažných věcech budou spolurozhodovat.
Jste Moravané v Jihočeském kraji, necítíte to do voleb jako nevýhodu?
Dačice leží stále na Moravě a jinak to nebude. Připojení k Jihočeskému kraji z nás
dělá umělou periferii, kde se neinvestuje,
kde se pouze udržuje, odkud odcházejí
lidé. Naši předchůdci proti tomu bojovali
už od roku 1968, my pokračujeme.
Co byste vzkázal voličům, aby vás přišli
volit?
Dačice budou jenom takové, jaké si je
uděláme. Rozhodnout o změně k lepšímu
můžete jen vy. Přijďte k volbám! ■

Tiráž
Volební noviny
Moravského zemského hnutí, 2018
Zadavatel: Moravské zemské hnutí
Zpracovatel: AM com, s. r. o.
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Představujeme vize pro
Uděláme z Dačic
PŘíjemné místo pro lidi
Chceme Dačice upravit podle
kvalitní architektonické studie
tak, aby byly příjemným
místem pro život obyvatel.
Významné změny podoby
města musí vždy projít
veřejnou diskusí nad návrhem
odborníka na urbanistická
řešení. Město nemůže
pokračovat dosavadní cestou
pokusů, omylů a neřešení
problémů.

Budoucí stav

Dačice bezpečnější
podle architektonické
studie!
Pokud se nezmění současný
problém s dopravou,
nebezpečně úzkými chodníky,
je jen otázkou času, kdy pod
koly kamionu skončí dítě nebo
cyklista. Chybějící přechody
pro chodce jsou přitom snadno
řešitelné. Stejně tak oprava
těch stávajících, zpomalení
dopravy i kontrola dodržování
rychlosti. Chceme Dačice
hezké a bezpečné.

Současný stav

plánujme rozvoj města
s rozumem a chytře
Součástí města nejsou jen
domy, chodníky a silnice.
Musíme plánovat rozvoj
Dačic tak, aby zůstal prostor
i pro přírodu a kulturní vyžití
obyvatel. To vše do města
patří a pokud je připraveno
s rozmyslem, vytváří
dohromady příjemné prostředí.
Pro nevyužité a zanedbané
plochy ve městě musíme
najít novou funkci a oživit je.
Zahrada Starého zámku je
typickým příkladem takového
místa a můžeme se jen
podivovat nad lidmi, kteří se na
její tristní stav léta dívali z okna
radnice a nenapadlo je s tím
něco udělat.
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Dačice

1
volte
číslo

Nová multifunkční
knihovna BUDE PRO
DačickÉ obyvatelE
PŘÍJEMNÝM MÍSTEM
Nová knihovna s podzemním
parkováním na Havlíčkově
náměstí může být i místem
pro setkávání lidí v podobě
komunitního centra a kavárny.
V teplejších obdobích pak
může letní scéna v atriu hostit
malé divadlo a koncerty.
Možnosti jejího využití jsou ale
daleko větší.

vyřešme otázku paRkování včas, než přeroste
v neřešitelný problém!
Příkladem by mohla být právě nová multifunkční knihovna. Na
současném místě je jen parkoviště. Nová multifunkční knihovna
na tomto místě, by však měla podzemní parkoviště. Je to chytré
a dnes už běžné řešení. Jen se s ním musí začít včas, dodatečně už
to udělat nejde. Nové budovy už musí mít řešenou i dostatečnou
parkovací kapacitu. Plocha nad ní, už se dá využít lépe, třeba jako
atriová zahrada.

NOVé LÁVKy PRO PĚŠÍ PŘES DYJI ZKRÁTÍ CESTU
Navrhujeme vytvořit kratší cestu přes Dyji. Můžeme zbudovat
lávky pro pěší i cyklisty tak, aby cesty vedly mimo provoz aut.
Novými cestami propojíme vlakové a autobusové nádraží
i plánované parkoviště v ulici Berky z Dubé s centrem města.
Lávky naváží i na promenádu a výrazně zkrátí cestu.
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V tajence naleznete volební slogan Moravského zemského hnutí do komunálních voleb v Dačicích.

Body volebního programu
Moravského zemského hnutí:
komunální volby 2018
Doprava a životní
prostředí

Školství, podnikání,
trh práce

Kultura, sport
a volný čas

Zdravotní a sociální
oblast, bydlení

Nezapomínáme na
místní části Dačic

— vyvíjení co největšího

— podpora všech škol na

— multifunkční vzdělávací

—ú
 silí o udržení a rozšíření

— rekonstrukce místních

—

—
—

—

—

—
—
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tlaku na kraj, vedoucí
k co nejrychlejší realizaci
obchvatu města
rozumná revitalizace
centra města podle
architektonických studií (ne
kruhový objezd ani průsečná
křižovatka pro kamiony
s „ostrůvkem“! a návrat
pomníku na důstojné místo)
výstavba retardérů na
silnicích v centru města
ve spolupráci s architekty
navrhnout a řešit proluky
v zástavbě středu města
budování parkovacích míst
v docházkové vzdálenosti
od centra města
spojení autobusového
nádraží s nádražím ČD
vybudováním lávky přes
řeku Moravskou Dyji
napojení cyklostezek na
místní části
podpora modernizace
trati na trase Slavonice –
Havlíčkův Brod

—

—
—

—

—

—

Dačicku
rozvoj spolupráce
škol a podnikatelů při
optimalizaci vzdělávání pro
uplatnění na zdejším trhu
práce
realizace autobusové
zastávky před „novou“ školou
podpora modernizace
objektů škol, výstavba
odborných učeben;
modernizace a rozšíření
sportovišť v areálech škol
větší využitelnost
venkovních prostor škol
(dopravní hřiště, přírodní
zahrady)
podpora především těch
podnikatelských subjektů,
které sídlí u nás na Dačicku
vytvoření nových ploch
pro podnikání a dohled
nad jejich řádným
využitím (neopakovat
chybu, kdy se plochy pro
podnikání zastavěly solární
elektrárnou)

—

—

—

—

—

—

centrum (městská knihovna,
DDM) – vyplnění proluky na
Havlíčkově náměstí
podpora budování
infrastruktury pro sportovní
vyžití cestou dotačních
programů (sport. hala,
kluziště a další zimní sporty)
zřízení odboru pro sport
(nejsou lidé, kteří by se
starali o sportování dětí)
po uvolnění prostor starého
zámku vyčlenění stálých
prostor pro muzeum
spolupráce s aktivními
spolky a organizacemi ve
městě (rybáři, hipoturistika,
vodák, SDH, mažoretky,
ochotníci)
hledání způsobů
financování kultury, sportu
a volnočasových aktivit
efektivnější využití
potenciálu řeky Moravské
Dyje – stezka podél řeky,
těsnější spolupráce
s povodím

nabídky, kvality, dostupnosti
zdrav. služeb ve městě
(pohotovost, praktičtí
a odborní lékaři)
— rozvoj nabídky sociál. služeb
pro obyvatele regionu
— rozšíření nabídky kvalitního
bydlení. Lokality Pod
Hasičárnou (nutná ochrana
před hlukem z plánovaného
obchvatu) a Za Lávkami
doplníme dalšími místy dle
urbanistických studií
— Prověříme stávající územní
plán a případně upravíme
podle potřeb obyvatel Dačic

—
—

—

—
—
—

komunikací (např. Dolní
Němčice – Hostkovice,
Malý Pěčín – Velký Pěčín)
b
 udování víceúčelových
a dětských hřišť
h
 ledání možností k využití
opuštěných a chátrajících
objektů
u
 držení pojízdné prodejny
pro zajištění základní
obslužnosti
r ekonstrukce a odbahnění
návesních rybníků
p
 ropojení s Dačicemi sítí
cyklostezek
k valitní veřejná doprava

„Problémy města
chceme řešit po
důkladné a obšírné
diskusi s občany!“

