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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zdarma do každé rodiny
Září 2003
·

schválila poskytnutí příspěvku Kč 22.000,-- Zdeňce
Kuchtové z Dačic na provoz pojízdné prodejny v roce
2003, kterou zásobuje místní části, kde není prodejna
potravin

na svém 6. zasedání konaném 3. 9. 2003:
·

zrušilo usnesení z 2. zasedání z 19. 12. 2002 týkající
se zásad prodeje stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Nivy v Dačicích a současně schválilo nové zásady prodeje uvedené uvnitř
tohoto čísla

·

·

schválilo koupi pozemku v obci a k. ú. Dačice
o výměře 180 m2 nacházejícího se na nábřeží řeky
Dyje od akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Jižní Čechy za cenu Kč 50.000,-

vzala na vědomí pololetní výsledky hospodaření obou
základních škol, mateřské školy a školní jídelny.
Uvedené organizace jsou příspěvkovými organizacemi města teprve od 1. 1. 2003 a všechny hospodařily s kladným výsledkem.

·

vzala na vědomí zprávu z inspekce provedené v Základní škole v ul. Boženy Němcové

·

vzala na vědomí stížnost obyvatel ulice Za Lávkami
na nadměrný hluk při provozu diskotéky Budvarka

·

schválilo prodej části pozemku v obci a k. ú. Dačice
p. č. 11 o přibližné výměře 72 m2 do výlučného
vlastnictví obchodní firmy WOODY Co., s. r. o.
se sídlem v Praze za cenu Kč 1.500,--/m2

·

schválilo prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice
p. č. 2521/5, lesní pozemek o výměře 466 m2 do výlučného vlastnictví Okresního mysliveckého spolku
J. Hradec za cenu Kč 60.580,--

·

schválilo prodej nově vzniklé parcely v Bílkově p. č.
1270/23, ostatní plocha o výměře 167 m2 do společného jmění manželů Ivana a Boženy Havlových
z Bílkova za cenu Kč 8.350,--

·

uložilo radě města ustanovit pracovní skupinu pro
řešení ekonomických problémů Nemocnice Dačice

·

uložilo řediteli Nemocnice Dačice provést úsporná
opatření především v personální a platové oblasti
vedoucí ke snížení finanční ztráty nemocnice

RADA MĚSTA
·

schválila vypovězení nájmu z bytu I. kategorie
o velikosti 4 + 1 s příslušenstvím v Dačicích, ul.
9. května č. p. 162, nájemci Zdeňku Bláhovi z důvodu
neplacení nájemného

Foto měsíce z internetových stránek města www.dacice-mesto.cz

Oznámení

·

schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v budově č. p. 4/I na Palackého náměstí
se společností DK OPEN se sídlem v Jindřichově
Hradci pro prodej pekařského, cukrářského a lahůdkářského zboží za roční nájem Kč 76.460,-na dobu určitou od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2007

Městský úřad v Dačicích děkuje občanům, kteří projevili pochopení pro dočasné nedodržení lhůt k vyřízení
žádostí o vyhotovení občanských průkazů se strojově
čitelnou zónou, které bylo způsobeno technickou závadou
laminátoru ve Státní výrobě cenin, s. p. v době od 11. 8.
do 4. 9. 2003. Další žádosti jsou vyřizovány v obvyklých
termínech.

·

schválila uzavření smlouvy o pronájmu kanceláře
č. 145 v Obchodním centru v Antonínské ulici
s Česko-moravskou mysliveckou jednotou – Okresním mysliveckým spolkem se sídlem v Jindřichově
Hradci za vzájemně dohodnuté roční nájemné Kč
1.500,-- na dobu neurčitou od 1. 10. 2003. Kancelář
bude otevřena každé první pondělí v měsíci od 9:00
do 16:00 h.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Prodej pozemků v ulici U Třech křížů
Činnost finančního odboru
Rekonstrukce staré radnice
Dálniční poplatky v roce 2004
Uzávěrka příštího čísla: 15. října 2003
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Dvě otázky pro zastupitele

Omluva

Odpovídá radní Ing. Karel Štěbeták

Upřímně se omlouváme panu senátorovi Václavu
Jehličkovi a všem našim čtenářům za to, že jsme v minulém čísle zpravodaje v podpisu pod článkem
na straně 11 - ke stému výročí propojení železniční tratě
ze Slavonic do Rakouska - nesprávně uvedli akademický
titul před jménem pana senátora. Správně mělo být
Mgr. Václav Jehlička.

Co je podle Vás největší předností Dačic?
Město Dačice se postupně stalo přirozeným centrem lokality měst Telč,
Jemnice a Slavonice. K tomuto přispěl
značnou měrou velmi rozvinutý průmysl (firma TRW-DAS je druhý největší strojírenský závod Jihočeského
kraje) a v návaznosti došlo v posledních
letech k velkému rozvinutí i maloobchodní sítě. Značně se ve městě zlepšilo životní
prostředí. Celkovou plošnou plynofikací se téměř odstranilo spalování pevných paliv. Vybudováním kanalizačního sběrače se podstatně snížilo znečištění řeky Dyje.
V posledních letech se podařilo zajistit pozemky
a potřebnou infrastrukturu pro další rozvoj města jak
výstavbou individuálních rodinných domků, tak i výstavbou bytových domů. Bytové problémy jsou ve městě
minimální. V lokalitě „Nivy“ jsou připraveny pozemky
i pro výstavbu podnikatelských objektů.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte řešení?
Přednosti města však vyvolávají na druhé straně
i velké problémy. Jedná se hlavně o značné zatížení
komunikací místní i tranzitní dopravou vedenou centrem
města. Hlavně v letních měsících dobře zásobené obchody
lákají turisty z celého okolí a v odpoledních hodinách je
doprava téměř zablokovaná.
Zde se nabízí řada postupných řešení. Z prostředků
města bude vybudováno parkoviště na nábřeží řeky Dyje,
jsou upravovány místní i průjezdné komunikace, připravuje se úprava křižovatky na Palackého náměstí.
Toto je však pouze dílčí zlepšování tíživého stavu.
Konečným řešením, které podstatně sníží dopravní
zatížení, bude výstavba severního obchvatu města. Tato
značná investice však musí být kryta ze státního rozpočtu.
Podstatné zlepšení stavu by umožnilo vybudování 1. etapy
obchvatu příjezdové komunikace od Jindřichova Hradce
a Telče.
Musím se zmínit i o městské nemocnici, která je jak
velkou předností města, tak i největším současným
problémem. Tento stav nemá jednoduchá řešení. První
krok k úspěšnému řešení byl však již proveden. Veřejným
zasedáním zastupitelstva i formou článků v místním
i regionálním tisku jsou občané seznámeni se skutečným
stavem. V nemocnici již byly provedeny první kroky
ke snížení deficitu mezi příjmy a výdaji nemocnice.
Zařazením nemocnice do systému zdravotních zařízení
Jihočeského kraje je nutno zajistit i spolufinancování
nutných investic z rozpočtu kraje.

Město Dačice předkládá veřejnou nabídku na

prodej pozemků v ulici
U Třech křížů v Dačicích
Nabízené pozemky:
- parcely p. č. 1636/1 orná půda o výměře 2 472 m2
- parcely p. č. 1637/1 trvalý travní porost o výměře
348 m2
Předmětné parcely se prodávají jako celek o výměře
2 820 m2 tomu zájemci, který bude vybrán na základě
doručené nabídky v zalepené obálce zřetelně označené

„NEOTVÍRAT – prodej pozemků
v ulici U Třech křížů“
doručené na podatelnu Městského úřadu Dačice,
Palackého náměstí 1, do 17. 10. 2003 do 10:00 h
Stanovená kritéria výběru:
- využití pozemků k zástavbě
- nejvyšší nabídnutá kupní cena za 1 m2 pozemku,
která musí být vyšší než stanovená cena minimální
(420,- Kč/m2)
Nabídka musí obsahovat:
- jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, název firmy,
sídlo firmy, IČ a vlastnoruční podpis žadatele
- údaje pro vyhodnocení
- předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
- doklad o uhrazení jistoty na kupní cenu ve výši
20 000,- Kč při podání nabídky na pokladně
městského úřadu Dačice nebo převodem na účet
č. 19-0603143369/0800, variabilní symbol – rodné
číslo nebo IČ zájemce
S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva
a při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující nabídnutou
smluvní cenu.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky a veřejnou nabídku zrušit. Bližší
informace podá vedoucí odboru správy majetku města
V. Vávrů, tel. 384 401 227, ulice Krajířova 27.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpov ědný
tajemník MěÚ. Číslo 9/2003. Ročník sedmý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice-mesto.cz.
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Činnost finančního odboru
Krajířova 27, Dačice I
Pracovnice
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí
Ludmila Čejnová
Jitka Pacalová
Jana Skořepová
Marie Šedová
Martina Havlíková, DiS.
Dana Špičková
Iveta Chalupová
Veronika Dubová, DiS.
Eliška Strachotová
Dana Kasková
Jana Švehlová

tel.
384 401 220
384 401 233
384 401 219
384 401 233
384 401 219
384 401 219
384 401 218
384 401 218
384 401 243
384 401 243
384 401 243
384 401 243

č. dveří
223
222
222
222
222
222
221
221
219
219
219
219

Finanční odbor má dvě oddělení. Oddělení finanční
a oddělení školství. Finanční oddělení se zabývá veškerými financemi města Dačic. Zpracovává rozpočet města
a jeho plnění, zajišťuje účtování skutečného pohybu peněz
a majetku města. Oddělení školství pracuje nejen pro
školy a školská zařízení, pro které je město zřizovatelem,
ale působí i v oblasti přenesené působnosti pro školy
a školská zařízení našeho regionu.
Ing. Lea Andrejsová, - e-mail: hospodar@dacicemesto.cz, vedoucí odboru, řídí práci finančního odboru,
to znamená oddělení finanční a oddělení školství.
Sestavuje rozpočet města na běžný rok včetně stanovení
ukazatelů pro jednotlivé organizace zřízené městem.
Vypracovává rozbory plnění rozpočtu města včetně
prognóz plnění rozpočtu. Zpracovává návrh rozpočtových
opatření. Navrhuje vnitřní předpisy a směrnice týkající
se účetní a daňové problematiky.
Oddělení finanční
Ludmila Čejnová, e-mail: uctarna@dacice-mesto.cz,
vedoucí oddělení, účtuje příjmy města, základní účet,
čerpací účty a fond rezerv a rozvoje, sestavuje účetní
výkazy za město. Zpracovává podklady z příjmové části
rozpočtu pro plnění rozpočtu města. Spolupracuje
na návrzích vnitřních předpisů a směrnic týkajících
se účetní a daňové problematiky.
Jitka Pacalová - zpracovává podklady pro sestavení
rozpočtu města a pro stanovení závazných ukazatelů
organizací zřízených městem. Účtuje výdaje města včetně
jejich rozúčtování na jednotlivé organizační útvary.
Vypracovává podklady z výdajové části rozpočtu pro
plnění rozpočtu města.
Jana Skořepová - účtuje příjmy města, účtuje pokladnu, eviduje příjmy v knihách pohledávek. Vede
evidenci pohledávek a provádí jejich vymáhání ve spolupráci s právníkem města.
Marie Šedová - účtuje hospodářskou činnost bytové
hospodářství, vypracovává přehledy o plnění rozpočtu
bytového hospodářství. Vede evidenci pohledávek
a provádí jejich vymáhání ve spolupráci s právníkem.
Vede agendu výherních hracích přístrojů včetně vydávání
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rozhodnutí, eviduje žádosti občanských sdružení a jiných
neziskových organizací o příspěvky z rozpočtu města,
zpracovává je a připravuje pro rozhodnutí rady města.
Kontroluje vyúčtování přidělených příspěvků těmto organizacím.
Martina Havlíková, DiS. – e-mail: poplatky@dacicemesto.cz, zajišťuje evidenci místních poplatků: poplatky
ze psa (přihlášky, odhlašování, platby), poplatky
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(přihlášky, změny, odhlašování poplatníků, platby poplatků), poplatky ze vstupného. Vyřizuje oznámení o pořádání veřejných hudebních produkcí, povoluje loterie
a tomboly.
Dana Špičková - e-mail: pokladna@dacice-mesto.cz,
zodpovídá za zpracování došlých faktur a provádí jejich
úhradu. Účtuje depozitní účet a sociální fond. Vede
evidenci placení příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských a základních škol,
vymáhá jejich případné nedoplatky. Zpracovává evidenci
majetku vedeného na MěÚ, v občanských komisích a sborech dobrovolných hasičů. Eviduje autodopravu na MěÚ.
Zastupuje pokladní.
Iveta Chalupová - provádí komplexní zajišťování pokladní služby, vede účetnictví a evidenci půjček z fondu
rozvoje bydlení.
Veronika Dubová, DiS. – e-mail: personalni@dacicemesto.cz, zajišťuje mzdovou agendu a personalistiku,
provádí likvidaci cestovních příkazů zaměstnanců města.
Oddělení školství
Eliška Strachotová - e-mail: skolstvi@dacicemesto.cz, vedoucí oddělení, vypracovává podklady pro
rozpis rozpočtu za obec s rozšířenou působností III. typu,
zpracovává rozpočet za školství v působnosti města
Dačice včetně rozboru jeho plnění.
Dana Kasková - vypracovává podklady pro rozpis
rozpočtu za obec s rozšířenou působností III. typu.
Zpracovává podklady pro rozpočet školství v rámci
rozpočtu města, provádí rozpis rozpočtu včetně návrhu
na stanovení závazných ukazatelů škol a školských
zařízení města, vypracovává rozbory plnění rozpočtu
z oblasti školství. Zpracovává podklady pro zúčtování
prostředků na školství se státním rozpočtem a podklady
pro sumarizaci účetních výkazů za školství. Zpracovává
žádosti o osvobození od placení příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů mateřských a základních
škol a vydává o tom rozhodnutí.
Jana Švehlová - vypracovává podklady pro rozpis
rozpočtu za obec s rozšířenou působností III. typu.
Zpracovává podklady pro rozpočet školství v rámci
rozpočtu města, provádí rozpis rozpočtu včetně návrhu
na stanovení závazných ukazatelů škol a školských
zařízení města, vypracovává rozbory plnění rozpočtu
z oblasti školství. Zpracovává podklady pro zúčtování
prostředků na školství se státním rozpočtem a podklady
pro sumarizaci účetních výkazů za školství.
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Linka vzkaz domů - 800 111 113

Začal školní rok 2003/2004

Pro děti a mladé lidi, které
situace v rodině, ve škole
nebo v ústavním zařízení
donutí k útěku a potřebují
pomoc či chtějí zanechat
někomu vzkaz, byla od 1. září
zprovozněna nepřetržitá bezplatná celostátní telefonní
linka 800 111 113 (dostupná
pouze z pevné linky).
Mohou se na ni obracet děti, které se bojí vrátit domů,
ale přesto by rády nechaly svým blízkým zprávu, že jsou
naživu a zdrávy. Těm dětem, které by se domů vrátit
chtěly, ale nemají odvahu rodičům zavolat z obavy
z jejich reakce, jsou pracovníci na Lince vzkaz domů
připraveni pomoci nalézt cestu zpátky.
Pokud se dítě za žádnou cenu domů vrátit nechce,
pomůže mu linka zprostředkovat umístění v azylovém
domě, v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení,
kde by našlo prozatímně střechu nad hlavou.
Podobné linky úspěšně fungují již několik let ve Velké Británii a v Belgii. Nadace Naše dítě, která spolupracuje s dětskými organizacemi v uvedených zemích,
se rozhodla využít jejich zkušeností a podpořit vznik
Linky vzkaz domů a finančně ji zaštítit. Cílem programu
je zmapovat situaci v jednotlivých zemích EU včetně
zemí připravených ke vstupu a stanovit společnou strategii
na pomoc pohřešovaným dětem.
Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče
a příbuzní dětí, které utekly z domova a mohou jim zde
nechat vzkaz – například, že se mohou bez obav vrátit
zpátky domů.
Nadace Naše dítě

Základní škola v ulici Komenského
ředitel Mgr. Zdeněk Berka
19 tříd, 463 žáků (11 tříd a 261 žáků na prvním stupni,
8 tříd a 202 žáků na druhém stupni), 26 učitelů,
4 vychovatelé školní družiny (čtyři oddělení po 25 dětech), provoz školy zajišťuje 7 provozních zaměstnanců

Školní kuchyně a jídelna
Během letních prázdnin proběhla částečná rekonstrukce ve školní jídelně v ulici Boženy Němcové. Úpravy
byly provedeny tak, aby provoz jídelny odpovídal
vyhlášce č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích
na stravovací služby a zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Rekonstrukce se týkala vedení vody a odpadů, úprav
elektroinstalace a výměny dlažby ve varně a umývárně
nádobí. Ve skladě potravin byla nainstalovaná vzduchotechnika. Přepažením původně jedné místnosti byla vytvořena přípravna pro syrové maso a vejce a přípravna
pro zeleninu. Do oken byly dány sítě proti hmyzu.
Pro školní rok 2003/2004 je přihlášeno 1208 strávníků, obědy se vaří pro ZŠ a Gymnázium v ul.
B. Němcové, pro ZŠ Komenského a pro Speciální školy
Dačice. Strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel
(mimo Speciální školy). Přípravu jídel zajišťuje 13 zaměstnanců.
D. Brandlová, vedoucí ŠJ Dačice

Základní škola v ulici Boženy Němcové
ředitelka Mgr. Irena Tomandlová
18 tříd, 415 žáků (219 žáků na prvním stupni, 196 žáků
na druhém stupni), 26 učitelů, 2 vychovatelky, provoz ZŠ
a Gymnázia zajišťuje 8 provozních zaměstnanců
Speciální školy Dačice
ředitel Mgr. Martin Kotrba
8 tříd (z toho 2 pomocné), 51 žáků, 13 učitelů, 3 provozní
zaměstnanci, 1 třída při ZŠ v Nemocnici Dačice
Gymnázium
ředitelka Mgr. Irena Tomandlová
14 tříd, 320 studentů (109 ve čtyřech třídách nižšího a 211
v deseti třídách vyššího gymnázia), 27 učitelů, 8 provozních zaměstnanců
Integrovaná střední škola technická a obchodní
ředitel Ing. Antonín Habr
456 žáků (z toho 50 na dálkovém studiu), 20 tříd (z toho
3 dálkového studia), 23 učitelů, 11 mistrů odborné výuky,
3 vychovatelé, 3 členové vedení, 2 externí učitelé
Střední odborné učiliště zemědělské
ředitel Ing. Karel Cvrček
17 tříd, 360 žáků, 18 učitelů, 23 mistrů odborné výuky,
6 vychovatelů, 71 studentů je ubytováno na internátě
Dům dětí a mládeže
ředitelka Marie Doleželová
výchovu zabezpečují ve 22 zájmových kroužcích 3 stálé
pedagogické pracovnice a 10 externích pracovníků, DDM
navštěvuje přibližně 250 dětí z Dačic a okolí
Základní umělecká škola
ředitel Milan Kubek
614 žáků, z toho 318 žáků hudebního oboru, 124 členů
pěveckého sboru, 172 žáků výtvarného oboru, 19 učitelů hudebního oboru, 3 učitelé výtvarného oboru

MASÁŽE - KLASICKÉ,
REFLEXNÍ LYMFODRENÁŽE
léčba celulitidy, poradenství
Dačice, Slavonice, J.Hradec
Ivan Havel dipl. zdrav.
tel.: 728 850 432, 384 420 559
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Umístění absolventů Gymnázia Dačice

Rekonstrukce 1/I – staré radnice

Z celkového počtu čtyřiceti studentů, kteří v roce
2003 ukončili maturitní zkouškou studium na dačickém
gymnáziu, bylo třicet uchazečů přijato na vysoké školy
(75 %), tři na vyšší odborné školy nebo jiný typ střední
školy (uměleckoprůmyslová), tj. 7,5 %, jeden absolvent
vstupuje přímo do praxe (2,5 %) a u zbývajících šesti
(15 %) nebylo dosud ukončeno přijímací řízení na vysoké
školy nebo chybí informace o jejich pomaturitním uplatnění. Většina z třiceti budoucích vysokoškoláků byla
současně přijata na více škol či studijních oborů a musela
se rozhodnout pro jeden z nich. Jak toto rozhodování
dopadlo, ukazuje následující tabulka:

V současné době
byla dokončena rekonstrukce staré radnice č. p. 1/I. Radnice podle historických
pramenů
v této budově sídlila
od roku 1559 až do
roku 1848. Tehdy
město
přikročilo
k rozsáhlé adaptaci
po jejímž dokončení
se do ní již magistrát
nevrátil.
Budovu
převzal stát pro nově vzniklý okresní
soud, který tu začal úřadovat 1. 7. 1850. Soud zde
nepřetržitě fungoval až do roku 1960 kdy byl zrušen
Dačický soudní okres. Letos se po 155 letech opět vrací
budova čp. 1/I ke svému původnímu účelu. Do této chvíle
bylo při rekonstrukci čp. 1/I, kterou provedla firma Korint
s. r. o., prostavěno 7 727 705,- Kč. Náklady byly kryty
příspěvkem od státu. Zbývá ještě provést opravu fasády.
Po zvážení možných způsobů jejich oprav se rozhodlo
město provést pouze dílčí opravy a nechat dům, aby
si takzvaně sedl.
Koncem září a začátkem října se připravuje stěhování
vedení města a některých odborů do nových prostor.
Po tomto stěhování budou na starém zámku odbory:
finanční, bytový, územního a stavebního řízení, správy
majetku města, životního prostředí, lesnictví a zemědělství, kultury a cestovního ruchu a nově odbor dopravy
a silničního hospodářství a obecní živnostenský úřad.

Obor nebo zaměření
vysokoškolského studia

Počet
umístěných
maturantů

strojírenství
stavebnictví
elektrotechnika a výpočetní technika
matematicko-fyzikální
učitelství
tělesná výchova a sport
lékařství
zemědělství
přírodní vědy
ekonomika
biologie
ochrana životního prostředí
zdravotně sociální
právo
filozofie

2
1
3
1
4
1
4
4
2
1
1
1
2
1
2

Přejeme všem našim absolventům hodně zdaru při
studiu zvolených oborů vysokých, vyšších nebo středních
škol a úspěšné uplatnění v praxi těm, kteří ve studiu
pokračovat nebudou.
PaedDr. A. Morávek

Aktuality
·

·
·

Výherci minulého kola soutěže z internetových stránek
města (www.dacice-mesto.cz) jsou: Vladimír Bílý
z Dačic, Pavel Kabelka z Dačic, Naďa Pacalová
z Borku. Správná odpověď zněla: Toužín.
Od 13. 10. do 24. 10. budou na obchodním místě
GE Capital Bank, a. s. v Dačicích dny otevřených dveří
Maminky na mateřské dovolené! Potřebujete jít k lékaři
nebo na úřady? Domovinka Dačice Vám nabízí hlídání
dětí denně od 7:30 h do 11:30 h

Autoškola Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669
Informace, ceník, dopravní předpisy,
testy a zajímavosti se dozvíte na:

www.autoskolanosek.cz

Na staré radnici a v „arestu“ bude odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, odbor správní a nově starosta, místostarostové, tajemník a odbor vnitřních věcí.
I když se budeme snažit, aby stěhování co nejméně
zasáhlo naše klienty, žádáme Vás o určitou dávku
trpělivosti a tolerance, za což Vám dopředu děkujeme.
V říjnovém čísle uvedeme kompletní seznam kontaktů
na jednotlivé pracovníky.
Ing. K. Macků, tajemník
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Veřejná pohřebiště

Harmonogram

Na územním obvodu Města Dačic je 5 veřejných
pohřebišť (hřbitovů): Dačice - nový hřbitov - ulice
Kapetova, Dačice - starý hřbitov - tř. 9. května, Bílkov,
Chlumec, Lipolec.
Provozovatelem těchto hřbitovů je Město Dačice
a jejich správou pověřilo Technické služby Dačice s. r. o.
Provoz hřbitovů upravuje jednak zákon č. 256/2001 Sb.,
o po-hřebnictví, dále obecně závazná vyhláška Města
Dačic č. 2/2002 – řád veřejného pohřebiště.
Podle zákona o pohřebnictví § 25 odstavec 1 vzniká
nájem hrobového nebo urnového místa na základě
uzavření písemné nájemní smlouvy. Písemná nájemní
smlouva musí být uzavřena i na stávající hrobová
a urnová místa.
Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva musí obsahovat nové náležitosti, je nutné uzavřít nové písemné
smlouvy i v případě, že byla nájemní smlouva uzavřena
před 1. 1. 2002. Uzavření nových nájemních smluv
na stávající hrobová a urnová místa se nijak nedotkne
již zaplacených poplatků (předplacená doba zůstane zachována).
Nájemní smlouvy je nutné uzavřít i na hrobová místa
na starém hřbitově, kde doposud není evidence a nevybíraly se poplatky. Hřbitovní řád zde zakazuje
pohřbívat, ale povoluje ukládání uren.
V současné době se neuvažuje o zrušení tohoto
hřbitova. Poplatky na tomto hřbitově budou vybírány
podle stejných pravidel jako u ostatních hřbitovů.

Pravidla
Nový hřbitov, Bílkov, Chlumec, Lipolec – v případě, že nemáte písemnou smlouvu na Vámi pronajaté
hrobové místo nebo máte smlouvu uzavřenou před
1. 1. 2002, přijďte prosím uzavřít smlouvu do sídla
Technických služeb Dačice s. r. o. Pro rychlé vyřízení je
nutno pokud možno vědět číslo Vašeho hrobového místa.
Starý hřbitov – pokud Vaše rodina doposud užívala
místo na starém hřbitově a chcete ho mít pronajaté
i nadále, přijďte prosím uzavřít novou nájemní smlouvu
do sídla Technických služeb Dačice s. r. o. Před
návštěvou si na starém hřbitově zjistěte číslo vašeho
hrobu (hroby jsou nově očíslovány), bez tohoto čísla nelze
smlouvu uzavřít. Nájemní doba se sjednává na dobu
určitou - 10 let.
V případě že Vaše rodina doposud užívala místo
na starém hřbitově a o toto místo dále nemáte zájem,
oznamte toto Technickým službám Dačice s. r. o. Z tohoto
místa je nutno odstranit hrobové příslušenství (náhrobní
kameny). Bližší informace: Technické služby Dačice
s. r. o., U Stadionu 50/V, Dačice, tel. 384 420 249.
Nájem a poplatek za služby na celou nájemní dobu:
jednohrob, urna
dvojhrob
trojhrob
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500 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč

přistavování velkoobjemových kontejnerů
IV. čtvrtletí 2003
Stanoviště
Antonínská
Berky z Dubé
B. Němcové
Bratrská
Červený vrch
Dlouhá
Havlíčkovo nám.
Jemnická
Mládežnická
Na vyhlídce
Vápovská
Bílkov
Borek
Dolní Němčice
Hostkovice
Hradišťko
Chlumec
Lipolec
Malý Pěčín
Prostřední Vydří
Toužín
Velký Pěčín

Týden
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
dle požadavku občanské komise
dle požadavku občanské komise
o
o
o

Poznámky:
Stanoviště velkoobjemového kontejneru (dále jen “VOK“)
je označeno informační tabulí.
VOK bude na stanoviště přistaven vždy v pátek
příslušného týdne a odvezen v pondělí příštího týdne.
Přeplňování VOK a ukládání odpadů mimo prostor
VOK není dovoleno!

Úvěr na byt a dům
koupě, stavba, rekonstrukce, majetkové vyrovnání
· individuální přístup
· plný servis
· rychlé a seriozní jednání
500 000,- Kč od 2 400,- Kč měsíčně
mobil: 777 967 480
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Město Dačice
na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 3. 9. 2003
o prodeji stavebních pozemků nabízí na prodej

volné stavební pozemky
pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě „NIVY“ v Dačicích
Kupní cena pozemků:
fyzické osoby, osoby podnikající,
kde část stavby bude určena
k podnikání

v r. 2003 až 2005
400,- Kč/m2

právnické osoby

v r. 2003 až 2005
450,- Kč/m2

Podmínky pro prodej a výstavbu RD
· termín uzavření kupní smlouvy – po doručení písemné
žádosti na koupi pozemku a po schválení koupě radou
města bude prodej pozemku zveřejněn na úřední desce
ve smyslu ustn. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v jeho platném znění. Po zákonné době
zveřejnění, ve které k tomuto převodu nebudou
vzneseny žádné připomínky, bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě kupní, kde při jejím podpisu uhradí
kupující 50% kupní ceny jako zálohu na kupní cenu
stavebního pozemku. Zbývajících 50% kupní ceny
uhradí kupující při uzavření kupní smlouvy po vydání
stavebního povolení a po schválení koupě zastupitelstvem města. V případě neuzavření kupní smlouvy
ze strany budoucího kupujícího zůstává budoucímu
prodávajícímu 5% z celkové kupní ceny jako smluvní
pokuta.
· na základě usnesení zastupitelstva města poskytne
město po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím
právní moci na stavbu rodinného domu uskutečněné
do tří let ode dne vydání stavebního povolení (pokud
bude stavební povolení vydáno v období od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2005) vlastníkovi pozemku finanční
příspěvek ve výši 80 000,- Kč.
· finanční příspěvek ve výši 80 000,- Kč nebude
poskytnut osobě podnikající, kde část stavby bude
určená k podnikání a osobám právnickým
· finanční příspěvek bude poskytnut jen tomu vlastníkovi pozemku, který uzavřel kupní smlouvu
s Městem Dačice a nebo jeho zákonným dědicům
· v případě více zájemců o stejný pozemek bude mezi
uchazeči rozhodováno obálkovou metodou za jejich
účasti podle výše nabídnuté ceny, která musí být vyšší
než kupní cena stanovená městem. Při stejné výši
nabídnuté kupní ceny bude rozhodováno losem.
Uchazeči, kteří takto nezískají stavební pozemek,
si mohou vybrat jiný volný pozemek.
Formulář žádosti o prodej pozemku lze vyzvednout
na Městském úřadě Dačice, Krajířova 27/I, odbor správy
majetku města, kancelář č. 210, II. patro nebo na adrese:
http://www.dacice-mesto.cz/radnice/ostatni/nivy.php.
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Dálniční poplatky v roce 2004
Vláda ČR svým nařízením ze dne 21. července 2003
stanovila výši poplatku za užívání dálnice a rychlostní
silnice silničním motorovým vozidlem pro rok 2004 takto:
a) na jeden kalendářní rok pro motorové vozidlo nebo
jízdní soupravu
- do celkové hmotnosti 3,5 tuny
900 Kč
- o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do
12 tun
7 000 Kč
- o celkové hmotnosti nad 12 tun
14 000 Kč
b) na jeden kalendářní měsíc pro motorové vozidlo
nebo jízdní soupravu
- do celkové hmotnosti 3,5 tuny
250 Kč
- o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny
do 12 tun
1 200 Kč
- o celkové hmotnosti nad 12 tun
2 300 Kč
c) na období do deseti kalendářních dnů pro motorové
vozidlo nebo jízdní soupravu
- do celkové hmotnosti 3,5 tuny
150 Kč
- o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny
do 12 tun
450 Kč
- o celkové hmotnosti nad 12 tun
900 Kč
d) na 1 den pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu
pouze pro celkovou hmotnost nad 12 tun 250 Kč

Společenská kronika
Od 15. srpna do 15. září 2003 zaznamenala matrika:
narození:

Janette Horníková, Dačice
Veronika Nováková, Dačice
Patrik Krejčí, Dačice
Daniel Veselý, Dačice

manželství: Miloň Slabý, Moravské Budějovice
a Martina Tříletá, Jemnice
Václav Šimek, České Velenice
a Dagmar Bínová,Veselí nad Lužnicí
Miloš Včelař, Kněžice
a Petra Holasová, Dačice
Petr Máca, Žatec
a Ludmila Tichánková, Malý Pěčín
Pavel Klimčík, Nový Jičín
a Martina Kouřilová, Bílkov
Martin Kubášek, Dačice
a Barbora Hrůšová, Dačice
úmrtí:

Anna Vincůrková, 84 roky, Dačice
Dagmar Němcová, 64 roky, Dačice
Vladislav Dvořák, 65 let, Dačice
Bohuslav Klimeš, 79 let, Dačice
František Bastl, 60 let, Dačice
Alena Karešová, 62 roky, Dolní Němčice
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Třetí barokní dny skončily
Ve dnech 21. – 24. 8.
2003 proběhl třetí
ročník Dačických barokních dní, který byl
v několika ohledech
mimořádný.
Především byla sobotní
část programu přesunuta do Kostelního
Vydří, kde probíhaly
celý
den
akce
na připomenutí osobnosti Jana Matěje
z Rollsbergu (mše,
přednášky,
komentované
představení
výstavy, koncert, průvod ke hrobu). Zejména večerní koncert brněnského
souboru Societas incognitorum a následný průvod ke
hrobu Jana Matěje z Rollsbergu zanechaly v přítomných
jistě silný zážitek. Již tradičním příjemným vkladem bylo
spojení práce většiny dačických kulturních institucí
na celé akci. Zajímavým a důstojným vrcholem byla pak
v Dačicích nedělní barokní mše za vedení P. Gorazda
Cetkovského z karmelitánského konventu v Kostelním
Vydří. Propojení barokní hudby, slova a částečně i liturgie
vytvořilo skutečnou atmosféru českého baroka.
Ze všech zúčastněných na tomto třetím ročníku je
třeba vyzdvihnout mimořádný podíl Richarda Šedy na
organizační a hudební stránce celé akce a dále stejně
významný podíl Divadelního spolku Tyl, jehož herci
dokázali opět po roce doslova „ponořit“ Dačice
do barokní doby. Poděkování všech organizátorů
samozřejmě patří také Městu Dačice, které opět podpořilo
barokní dny tolik potřebnými financemi.
Na závěr bych rád vyslovil naději, že barokní dny již
v Dačicích definitivně zdomácněly a patří k dačickým
kulturním stálicím. Těšme se tedy, že v roce následujícím
bude jejich tradice pokračovat.
PhDr. M. Stehlík

Týden knihoven 6. – 11. října
Srdečně zveme všechny čtenáře i nečtenáře do městské
knihovny na:
VŘS - Č – Velké říjnové společné čtení pondělí
6. října od 9:00 h – zahájíme četbou z díla Jaroslava
Seiferta, poté se bude číst z české literatury, své oblíbené
autory představí osmáci a deváťáci ze základních škol
a ze Speciální školy Dačice
Výstava - kresby Drahomíry Štěpánové 6. října
až 30. listopadu v prostorách knihovny, kresby dlouholeté
čtenářky knihovny
Povídání o cestování - Egypt nejsou jenom pyramidy čtvrtek 9. října – 17:00 h - tradiční vyprávění
manželů Kasalových, doprovázené mnoha obrázky,
tentokrát o putování pouštěmi i plachetnicí po Nilu,
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o nočním výstupu na Mojžíšovu horu na Sinaji, o cestě
vyprahlým pohořím na svéhlavých oslech, o korálových
útesech a barevných rybách a mnohém jiném (i o těch
pyramidách).
Pro děti: Broučkiáda v pátek 10. října od 14:00 –
17:00 h - zábavné odpoledne pro dětské čtenáře, přehlídka
vlastnoručně vyrobených masek
broučků. Pro všechny věkové
kategorie našich čtenářů máme
připraveno pár soutěží, předvedou
se nám děti, které si v knihovně
vytvořily masku broučků. Všichni
návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu obrázků broučků,
které děli malovaly v knihovně o
prázdninách.
Anketa: Proč (ne)jsem čtenářem knihovny? Knížka se musí
v současném světě vyspělých technologií mobilů a počítačů prát o své místo na slunci a proto se ve spolupráci
se základními školami budeme ptát žáků pátých
až sedmých tříd, proč NEJSOU ČTENÁŘI KNIHOVNY?
A něco navíc – po celý týden amnestie na upomínky a dáreček pro nové čtenáře.
Mgr. Z. Chadimová

Pozvánka
do Městského muzea a galerie
Beseda o expedici do Afriky
1. října 2003 v 17:00 h
RNDr. Karel Pecl:
“Pralesem, pouští, savanou“
promítání diapozitivů, výstavní sál MMaG
Dačice
"Barokní osobnosti regionu"
do 31. 10. 2003
výstavní chodba muzea
„Hravé obrázky Františka Pitnera
a hračky Luďka Fialy“
od 4. října do 5. listopadu 2003, (prodejní výstava)
v říjnu denně kromě pondělí
9:00 – 12:00 h, 13:00 – 16:00 h,
v listopadu po - pá
Zdena Skořepová: „Opět na skok v Asii …“
(o výpravě do Barmy)
Muzejní čtvrtek 16. října 2003 v 17:30 h
(beseda s jindřichohradeckou výtvarnicí
a cestovatelkou, diapozitivy)

„Ze života Dalbergů, majitelů dačického panství“
zajímavosti z rodinné korespondence - 1. část
PhDr. Jana Bisová
Muzejní čtvrtek 30. října 2003 v 17:30 h
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Partnerské město Gross Siegharts slavilo
své 75. narozeniny – byli jsme u toho
V sobotu 20. září slavili v našem partnerském městě
Gross Siegharts 75 let od povýšení obce na město.
V Gross Sieghartsu vystoupili také zástupci dolnorakouského města Gaming a jejich dechový orchestr,
zástupci polského města Poniatowa a jejich folklórní
kapela Ĺudova a Sieghartský pěvecký sbor a dechový
orchestr. Za naše město se zúčastnil Dačický dechový
orchestr, dačické mažoretky a rada města. Celá oslava
byla velkou přehlídkou muzikantského umění.
Naši muzikanti pod taktovkou pana Milana Kubka
v konkurenci obstáli na jedničku s hvězdičkou a mažoretky byly pod vedením Martiny Doležalové ozdobou
celé slavnosti.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Dům dětí a mládeže informuje
Zahajovací schůzky kroužků se uskuteční v týdnu
od 29. 9. do 3. 10. 2003 v areálu DDM Za Lávkami. Při
těchto schůzkách proběhne zápis dětí a výběr zápisného
na školní rok 2003/2004. Zároveň bude upřesněn den
a hodina konání pravidelných schůzek kroužků.
Nabídky a přihlášky do kroužků si mohou děti vyzvednout v DDM Za Lávkami v pracovní dny v době
od 8:00 do 16:00 h. Přihlašovat se děti mohou ještě během
října. Veškeré informace můžete získat na telefonu:
384 422 453.
Dům dětí a mládeže připravil na říjen:
27. 10.
Zájezd do Vodního ráje v Jihlavě. Přihlásit
se mohou rodiče s dětmi od 13. 10. v DDM,
kde si mohou vyzvednout přihlášky.
29. 10.
Cyklistický výlet
Informace na tel. č. 384 422 453.

OZNÁMENÍ
Změna ordinačních hodin
oční ambulance Dačice
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 12:00 h
7:00 - 11:00 h, 12:30 – 14:30 h
7:00 - 11:00 h, 12:30 – 16:30 h
7:00 - 11:00 h, 12:30 – 14:30 h
7:00 - 12:00 h (pouze sudé týdny)

Pro neobjednané pacienty s akutními potížemi
je vyhrazena především doba:
8:30 – 9:30 h, 13:00 – 13:30 h
Pacientům k neakutnímu vyšetření doporučujeme
objednání 2 měsíce předem.
tel. 384 422 301/kl. 290, mobil 724 189 098

MUDr. MARIO NOVÁK

Nabízí
prodej přípravků proti
okusu zvěří
- aversol univerzál - balení 10 kg. Cena: 1 kg/36 Kč
- lavanol - balení 15 kg. Cena: 1 kg/39 Kč
- morsuvin - balení 14 kg. Cena: 1 kg/33 Kč
- nivus - balení 10 kg. Cena: 1 kg/36 Kč
- neoponit L – balení 15 kg. Cena: 1 kg/14 Kč
Informace na telefonním čísle: 384 421 080
Adresa: Hradišťko 25
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Železnice Slavonice – Waidhofen
an der Thaya oslavila 100 let
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Ochránci přírody v akci
Ochránci přírody v
ČSOP „Vysočina“
Telč celé léto kosí
rašeliniště, louky
a stráně, které
v dnešní době nikdo jiný ani nekosí
ani nenechá spásat. V našem okolí
to jsou hlavně: část přírodní památky Toužínské stráně,
rašeliniště v Radlicích, u Dolních Němčic a u Lipolce.
Zatímco na Toužínských stráních převažují druhy rostlin
suchomilných a teplomilných jako jsou například
vousatka prstnatá, chrpa porýnská, ožanka kalamandra,
zvonek klubkatý, divizna ozdobná a další, na mokřadních
loukách a rašeliništích patří mezi nejzajímavější rosnatka
okrouhlolistá, vachta trojlistá, suchopýr úzkolistý a různé
druhy rašeliníků.
M. Kráľová

V sobotu 13. září proběhla na slavonickém nádraží oslava 100. výročí
zahájení železničního provozu na trati Slavonice – Waidhofen. Propojení
jízdy parních vlaků na obou stranách
hranice autobusovou dopravou bylo dobrým nápadem
a přes nepřízeň počasí, která oslavu provázela, se
zúčastnilo oslav v průběhu celého dne na české i rakouské
straně asi 600 příznivců železnice. Přítomen byl ministr
dopravy ing. Milan Šimonovský, senátor Mgr. Václav
Jehlička, hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, hejtman kraje Vysočina Ing. František Dohnal,
Ing. Vlastimil Nešetřil náměstek generálního ředitele
Českých drah a další čestní hosté z naší i rakouské strany.
Z projevu pana ministra, ale i dalších řečníků vyplynulo,
že o obnovení železničního hraničního přechodu má
zájem celá česká i rakouská politická reprezentace.
Ministr dokonce vyjádřil přání, aby v dohledné době mohl
přestřihnout pásku při opětovném zahájení provozu
na této trati.
Děkujeme všem občanům z širokého okolí a Rakouska, kteří svou účastí přišli podpořit snahu radnice
po znovuotevření přerušené trati.
Děkujeme zastupitelstvu Jihočeského kraje za finanční podporu, kterou tomuto setkání dalo a vyjadřujeme
přesvědčení, že i touto manifestací jsme přispěli k oživení
vzájemných vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice.
M. Fiala, místostarosta Slavonic

Nízkonákladový a nízkoenergetický
rodinný dům již od 1.200.000,-- Kč
V ceně zahrnuto:

projektová dokumentace
zařízení stavebního povolení
pomoc při zajišťování financování,
výstavba na klíč.
Bližší informace: 606 702 981

Asociace sport pro všechny
Rozpis cvičení
Zahájení: aerobic, cvičení pro ženy – od září 2003, ostatní od - října
Druh

Vhodné pro

aerobic

ženy i muži

ročiče s dětmi
žáci 1.- 4. roč.
žáci 1.- 4. roč.
dětský aerobic
dětský aerobic
dětský aerobic

rodiče a děti
kluci
děvčata
děvčata 5 - 8 let
děvčata 8 - 12 let
děvčata od 12 let

ženy

ženy

kondiční cvičení

ženy a muži

Členské poplatky
Dospělí a mládež od 15 let
Děti 2 – 14 let
Důchodci
Doprovod při cvičení s dětmi

Den
Po a St
Út
Út
Út
Čt
Čt
Čt
Út a Čt
Po

Hodiny

Místo

Cvičitelé

20:00 – 21:00
20:00 – 21:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
15:00 – 16:00
17:00 – 17:45
17:45 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 20:15
19:30 – 20:15
20:00 – 21:00

hala
hala
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna

Palasová, Stejskalová, Šneiderová
Palasová, Stejskalová, Šneiderová
Novotná
Novotná
Starková
Korbelová
Korbelová
Korbelová
Starková
Starková
Švec

Ročně
160,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč

1/2 roku
80,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
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MMaG

MěKS

Filmový
klub

KINO

KULTURA
3., 4. a 5. 10. v 19:30 h
OSAMĚLÝ MSTITEL
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

10., 11. a 12. 10. v 19:30 h
8 MILLE
Film USA s titulky
Vstupné 50 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

17., 18. a 19. 10. v 19:30 h
CHARLIEHO ANDÍLCI:
Na plný pecky
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč

24., 25. a 26. 10. v 19:30 h
KLUCI TO TAKY CHTĚJ… a pořád!
Německý film s českým dabingem
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

31. 10., 1. a 2. 11. v 19:30 h
TERMINÁTOR 3: Vzpoura strojů
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč

11. 10. v 16:30 h
BOWLING FOR COLUMBINE
Film Kanada, USA 2002
Zbraň jako dárek k založení účtu aneb puška
do každé rodiny

25. 10. v 16:30 h
PSÍ DNY
Film Rakousko, SRN 2001
Subtropický víkend na vídeňském předměstí
– realita nebo zlý sen?

4. 10. ve 21:00 h
NAŠE BÁBÍ
Taneční zábava
Hlavní sál MěKS

14. 10. v 19:30 h
VRAŽEDNÉ DĚDICTVÍ
Divadlo SKELET
Pavla Trávníčka
Hlavní sál MěKS

22. 10. v 8:15 h a 9:30 h
O ČARODĚJI
MATLAFOUSKOVI
Pohádkové představení
pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Přehled kulturních akcí, které na měsíc říjen připravilo
Městské muzeum a galerie najdete uvnitř čísla na str. 10

25. 10. ve 21:00 h
NAŠE BÁBÍ
Taneční zábava
Hlavní sál MěKS

