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OZNÁMENÍ

Zdarma do každé rodiny
Říjen 2006
Okrsek č. 7

volební místnost ZŠ, horní pavilon
vlevo, B. Němcové 213/V
ulice B. Němcové, Červenkova, Hradecká, Krátká, Na Sádkách, Na Jordánku,
Nivy, Pantočkova, Na Peráčku, Příhodova, Strachovského, Toužínská, Na Výsluní, Příčná, V Lukách

Okrsek č. 8

volební místnost ZŠ, horní pavilon
vpravo, B. Němcové 213/V
ulice Červený vrch, Jižní, Mládežnická,
Polní, Větrná, Vyderská, Severní

Okrsek č. 9

volební místnost ZŠ, dolní pavilon
vlevo, B. Němcové 213/V
ulice Dlouhá

Okrsek č. 10

volební místnost ZŠ, dolní pavilon
vpravo, B. Němcové 213/V
ulice A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova,
O. Březiny

Okrsek č. 11

volební místnost, Malý Pěčín 17
Malý Pěčín, Velký Pěčín

Okrsek č. 12

volební místnost budova občanské
komise, Lipolec 55
Lipolec, Hostkovice

Okrsek č. 13

volební místnost budova občanské
komise, Bílkov 7
Bílkov

Okrsek č. 14

volební místnost budova občanské
komise, Dolní Němčice 62
Dolní Němčice, Prostřední Vydří

o době a místě konání voleb
Starosta města podle § 29 odst. 1, zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb. a zákona č. 96/2005 Sb., oznamuje:
volby do zastupitelstva města Dačice se uskuteční

20. října 2006 od 14:00 h do 22:00 h
21. října 2006 od 8:00 h do 14:00 h
Okrsek č. 1

Okrsek č. 2

Okrsek č. 3

Okrsek č. 4

volební místnost sál MěKS,
Palackého náměstí 5/I
ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická, Na Příkopech,
Neulingerova, Na Rybníčku, Masarykova,
Pivovarská, Vlašská, Soustružnická, Vokáčovo nám., Antonínská, Mikšíčkova,
Soukenická, U Nemocnice, U Valchy,
V Kaštanech, Toužín
volební místnost předsálí MěKS,
Palackého náměstí 5/I
ulice Družstevní, B. Smetany, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského,
Za Lávkami, Vápovská, Borek, Hradišťko
volební místnost SOUz, Jemnická 58/III
ulice Berky z Dubé, Jana Žižky, Jemnická, Jiřího z Poděbrad, Kapetova, Na
Výhoně, Svobodova, Zahradní, U Třech
křížů, Chlumec
volební místnost Městský úřad,
Krajířova 27/I
ulice Bratrská, Palackého nám., Krajířova,
Nádražní, U Podcestného mlýna,
Tř. 9. května

Okrsek č. 5

volební místnost SOUz,
nám. Republiky 86/V
ulice Bezručova, Husova, Na Vyhlídce
Komenského, náměstí Republiky, Sokolská, Tyršova, U Stadionu

Okrsek č. 6

volební místnost ZŠ, Komenského 7/V
ulice Jiráskova

Vážení čtenáři,
pro toto mimořádné číslo bulletinu jsme za Vás položili lídrům volebních stran otázku: „Co byste chtěli
udělat pro Dačice v příštím volebním období?“ Původní
termín, který jsme stanovili na 18. 9. 2006 jsme na základě připomínky SNK ED, že by šlo o předčasné zveřejnění volebních programů, prodloužili do 29. 9. 2006.
Bohužel, ani v této prodloužené lhůtě jsme od SNK
ED neobdrželi na danou otázku odpověď. Na dalších
stránkách Vám tedy předkládáme odpovědi lídrů
jednotlivých volebních stran. Pro zachování rovnosti
jsme lídru každé strany vyčlenili jeden sloupec a jejich
odpovědi uvádíme v neupravované formě.
Ing. Karel Macků, tajemník

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Mimořádné číslo 2/2006. Ročník jedenáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční
rady: Ing. Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon:
384 401 211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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1. KSČM

2. ODS

Otázka: Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím
volebním období?

Otázka: Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím
volebním období?

Odpověď Josefa Marka - lídra

Odpověď Rudolfa Hájka - lídra

1. Východiska:
Základním přístupem KSČM ke komunálním volbám
v roce 2006 a komunální politice vůbec, je její zájem
na dobrém fungování měst a obcí i jejich samospráv
podle potřeb občanů. Naši kandidáti jsou připraveni
převzít díl odpovědnosti za život města všude tam, kde
dostanou důvěru. Náš program vytváří platformu pro
sjednocování všech demokraticky a sociálně smýšlejících
občanů.

Blíží se konec volebního období 2002 – 2006 a termín nových voleb. Pro politické strany a další seskupení
to znamená připravit volební program tak, aby oslovil
voliče, a předložit seznam důvěryhodných kandidátů,
kteří budou zárukou uskutečňování volebních předsevzetí. Také Občanská demokratická strana – ODS – je
jeden ze subjektů opětovně se ucházejících o přízeň
občanů. Náš volební program nabízí věcné řešení rozvoje
a potřeb města. Právě na věcnost klademe značný důraz
– program by neměl být založen na slibech, ale na konkrétním záměru podloženém schopnostmi, zkušenostmi
a znalostí reálných možností a podmínek.
Kandidáti za ODS do městského zastupitelstva chtějí
navázat na dosavadní výsledky v rozvoji města i v místních částech a na základě odpovědné rozvahy o potřebách a možnostech předloží občanům volební program
z něhož uvádíme:
Doprava a komunikace: Zrekonstruujeme ul. Krajířovu
a 9. května; zahájíme rekonstrukce ulic a chodníků na dačických sídlištích; budeme pokračovat v plošných opravách a rekonstrukcích komunikací v místních částech.
Bydlení: Provedeme dostavbu domu s pečovatelskou
službou; dodržíme závazek neprodávat byty ve vlastnictví města třetím osobám. Školství: Zrekonstruujeme
sociální zařízení v budově školy v ul. B. Němcové; ve
škole v ul. Komenského vybudujeme sportovní hřiště;
dokončíme obnovu dětských hřišť u mateřských škol
s možností přístupu pro veřejnost. Sport a kultura: Dokončíme výstavbu letního koupaliště; zrekonstruujeme
sportovní halu a šatny na sportovním stadionu; budeme finančně podporovat spolky a občanská sdružení
v oblasti sportu, kultury, charity a další zájmové činnosti.
Životní prostředí: Zpracujeme plán rozvoje a obnovy
zeleně v Dačicích a návrh protipovodňových opatření.
Zdravotnictví: Budeme spolupracovat s provozovatelem
nemocnice a Jihočeským krajem s cílem zachovat lůžkovou péči. Zaměstnanost a podnikání: V rámci zákona
o zadávání veřejných zakázek budeme upřednostňovat
firmy se sídlem v regionu.
V uplynulém volebním období jsme vykonali ve vedení města viditelnou práci, která posunula úroveň života
v Dačicích o značný krok dále. Byli jsme postaveni před
nelehký politický a ekonomický úkol řešit provozování
nemocnice, nést zodpovědnost za rozhodnutí o dlouho
odkládané výstavbě koupaliště. Navzdory mnoha realizovaným akcím město dobře hospodaří s rozpočtem a jeho
zadluženost je zanedbatelná. Řada projektů v předkládaném programu se již připravuje. Ve spolupráci s Jihočeským krajem je to například rekonstrukce Krajířovy
ulice a ulice 9. května. Také projekt na novou lávku přes
Dyji je hotov a stavební povolení se vyřizuje. Komunální
politika není omezena jedním volebním obdobím, je to
štafetový běh, kde předáváme pomyslný štafetový kolík
jeden druhému. ODS je plně připravena ten štafetový
kolík nést zodpovědně dál.

2. S čím přicházíme:
V komunální politice nám jde především o to, aby
města a obce poskytovaly občanům prostor pro práci,
vzdělání, zdravotní i kulturní zázemí a pro všestranné
a dostupné služby. Také usilujeme o to, aby obce a města
poskytovaly podporu podnikatelům, jejichž aktivity
vytvářejí další pracovní příležitosti. Základní naší prioritou bude vytvářet dobré podmínky pro drobné a střední
podnikání.
Další body našeho programu: Oprava místních komunikací; plynofikace městských bytů; rekonstrukce lávky
přes řeku Dyji (z města na sídliště Za Lávkami); zhotovení chodníků v ulicích Vápovská a Sv. Čecha (chodí
zde učni do SŠTO); věnovat se problému zdravotnictví
s cílem zajistit kvalitní zdravotní péči pro všechny občany regionu Dačice; řešit problémy dopravy – především
na Palackého nám., výhledově připravit koncepci
obchvatu Dačic; zhotovení chodníků a úprava silnice
na Červeném vrchu; vodovod pro obce Lipolec, Malý
Pěčín, Toužín; rekonstrukce MěKS; vytvořit protipovodňová opatření v okolí řeky Dyje; častější přistavování
kontejneru pro TKO; zajistit odpovídající objekt pro
činnost SDH Dačice, včetně zvýšení finančních prostředků pro výjezdovou jednotku SDH a HZS Dačice; zajistit
vyšší finanční prostředky pro SDH Lipolec, Hostkovice,
Bílkov, Malý Pěčín, Dolní Němčice, Chlumec; při udělování městských zakázek ve větší míře využívat
místních firem; zvážit možnost zvýhodnění členů výjezdové jednotky SDH Dačice a okolních obcí, osvobozením od místních poplatků (např. popelnice, poplatky
ze psů); zajistit sirénu na internátu zemědělské školy –
pro lepší informovanost hasičů; vybudovat další odpočinková místa a opravit stávající lavičky; modernizace
městského kina (zvýšení návštěvnosti); zabezpečit další
výstavbu domu s pečovatelskou službou.
3. Jak toho lze dosáhnout?
Především tím, že nebudeme zůstávat stranou. Účast
na správě věcí veřejných nelze omezit pouze na samotný
akt voleb – je třeba využít všech forem účasti občanů
na řízení věcí veřejných. Odhoďme lhostejnost stranou,
naše problémy za nás nikdo nevyřeší. Věříme, že to společně dokážeme.
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3. KDU–ČSL

4. SNK–ED

Otázka: Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím
volebním období?

Otázka: Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím
volebním období?

Odpověď Ing. arch. Miroslava Dvořáka - lídra

Odpověď MVDr. Ludvíka Fabeše - lídra

KDU–ČSL v Dačicích připravila pro naše město na
období 2006 – 2010 komplexní program. Naši kandidáti,
kteří budou zvoleni do zastupitelstva města, budou prosazovat nejen budování nových staveb či opravování
starších, ale budou chtít především vytvářet dobré
podmínky pro život dětí a mladé generace, pro aktivity
v rámci volného času napříč generacemi a důstojné podmínky pro život seniorů. Protože v roce 2010 končí
platnost dosavadního územního plánu, považujeme za
prvořadé, aby byl připraven, důkladně prodiskutován
a posléze schválen nový územní plán. Jakkoli nemusí být
zcela zřejmé, že právě územní plán je to nejdůležitější pro
rozvoj města, je tomu skutečně tak. Chceme, aby územní
plán byl připraven nejen pro město, ale společně též pro
všechny místní části. Budeme připravovat území pro
podnikání stejně jako plochy pro výstavbu rodinných
domků. Budeme prosazovat výstavbu bytového domu pro
seniory.
Naléhavě je třeba řešit dopravní situaci ve městě.
Budeme s maximálním nasazením jednat s orgány Jihočeského kraje o přípravě stavby obchvatu města. Připravíme a projednáme návrhy na změny v organizaci silniční
dopravy, které pomohou ulehčit průjezdnost města. Je
nezbytné provést a koordinovat investice v oblasti infrastruktury v Krajířově ulici a v ulici 9. května, které jsou
nutným předpokladem pro zásadní rekonstrukci těchto
ulic.
Vybudujeme venkovní sportoviště u základní školy
v Komenského ulici. Po otevření venkovního koupaliště
připravíme podle zájmu veřejnosti další sportoviště
v tomto území. Rozšíříme značení cyklotras ve městě
a okolí. Zvýšíme rozsah oprav povrchů komunikací
v místních částech. Budeme rozšiřovat městské lesy, dbát
na vyvážené hospodaření a vhodně rozvíjet rekreační
funkce těchto lesů. Připravíme návrh kvalitního kulturního a společenského centra v prostorách Městského
kulturního střediska a v souvisejících venkovních prostorách a zahájíme postupnou realizaci tohoto návrhu.
Chceme usilovat o kvalitní propagaci města v rámci
České republiky postavenou na zdůraznění dačických
kulturních akcí, památek a pamětihodností i přírodních
krás.
Chceme podpořit aktivní roli Dačic v rámci mikroregionu Dačicko. Spojením sil s dalšími obcemi mikroregionu budeme prosazovat projekty rozvoje, zejména
v oblasti cestovního ruchu. Aktivně budeme komunikovat s Jihočeským krajem, abychom dosáhli zařazení
akcí potřebných pro město do krajských priorit. Zaměříme se na získání finančních prostředků z fondů
Evropské unie pro rozvoj města a regionu.
Jsme hrdí na náš domov – Dačice se všemi místními
částmi – a chceme věnovat své úsilí pro jeho další rozvoj.
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5. ČSSD

6. Moravané

Otázka: Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím
volebním období?

Otázka: Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím
volebním období?

Odpověď Vladislava Říhy - lídra

Odpověď Bohumila Tomšů - lídra

1)

Opět jsme zde

Zasadit se o změnu provozovatele nemocnice v Dačicích, s cílem obnovit kvalitu a dostupnost zdravotní
péče pro obyvatele Dačic a okolí.

2)

Změnit bytovou politiku a tím zdostupnit bydlení
mladým lidem.

3)

Zlepšit stav městských komunikací a komunikací
v přilehlých obcích.

4)

Vyřešit průjezdnost městem.

5)

Dořešit parkovací systém v Dačicích (sídl. Červený
vrch a Palackého nám.).

6)

Dobudovat chodníky ve městě.

7)

Dohlížet na dodržování veřejného pořádku zvýšením efektivity práce Městské Policie.

8)

Zatraktivnit Dačice v rámci cestovního ruchu.

9) Zvýšit úroveň kulturního vyžití ve městě.
10) Dořešit zástavbu a využití volné plochy na Havlíčkově nám. v Dačicích.
11) Vybudovat cyklostezku okolo Chráněné krajinné
oblasti Toužín.
12) Podporovat občanská sdružení se zaměřením
na sportovní a zájmovou činnost.
13) Snažit se o lepší využití přílivu peněz do městského
rozpočtu z dotací od státu a EU.

Čas oponou trhnul a přichází opět doba pro předvolební tanečky jednotlivých stran a seskupení. Každý
se snaží upoutat pozornost voličů na své myšlenky a volební sliby.
Moravané vstupují do boje již tradičně se zaměřením
ani levým ani pravým, ale převážně lokálním, snad vystihujícím přání a potřeby spoluobčanů.
Naši kandidáti se profilují z různých profesí, věku,
pohlaví i bydliště. Vždyť i blízký venkov jsou Dačice.
Nečiníme obsáhlá a úderná prohlášení, nemaje tak
erudované písmáky a státotvorce jako jiné širokoplošné
strany. Snad si volič uvědomí, že monopolní postavení
těchto gigantů není vždy výhodou a jistá protiváha regionálních sil není na závadu.
Víme, že nemůžeme očekávat nemožné. Moravská
národnost již mnohým nic neříká, ale naši radní a zastupitelé v minulosti vykonali mnoho dobrého pro město
a jeho obyvatele. Budou-li mít možnost v tom pokračovat, záleží na Vás. Navrhovaní bojovníci o Vaše hlasy
nejsou vybráni podle žebříčku popularity, ale chuti pracovat pro ostatní. Tý-tý se v tomto klání již vícekrát
nevyplatilo.
Vážení voliči, Moravané jsou bodří lidé, a proto:
„Vezměte rozum do hrsti, pohlaďte ho po srsti“ a pravou
rukou moravský volební lístek pošlete do budoucnosti.
PS: Náš volební program najdete v poštovních schránkách.

