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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
·

se sejde na svém 6. zasedání 3. září 2003 v 18:00 h
v hlavním sále MěKS. Zásadním bodem jednání bude
Nemocnice Dačice.

RADA MĚSTA
·
·

·
·

·

·
·
·

·
·
·
·
·
·

schválila poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně
postižené Jihočeského kraje, pracoviště J. Hradec,
ve výši Kč 2.000,-schválila uzavření smlouvy s Ing. Janem Pokorným
na zhotovení projektové dokumentace na Dům
s pečovatelskou službou v Pantočkově ulici za nabídnutou cenu Kč 450.000,-schválila rozpočtové opatření č. 1/2003, které zvyšuje
výdaje rozpočtu města o 35.409,20 tis. Kč a současně
zvyšuje příjmy o 43.351,60 tis. Kč
schválila dodatek č. 4 ke smlouvě se stavební
společností Korint na přestavbu č. p. 1 a 151/I. Dodatek řeší navýšení ceny za práce ve výši Kč 496.581,-včetně DPH.
schválila dodatek č. 3 ke smlouvě s a. s. COLAS CZ,
závod Jih, Znojmo na stavbu cyklostezky. Dodatek
řeší zkrácení termínu o 1 měsíc a navýšení ceny z důvodu změny trasy.
schválila návrh investičních akcí k realizaci v roce
2004
vzala na vědomí zprávu o zabezpečování úkolů
plynoucích ze zákona a vyhlášek města o odpadech
vzala na vědomí zprávu o průběhu prodeje a koupě
investičního majetku v I. pololetí 2003 s výhledem
do konce roku; v I. pololetí 2003 byly prodány
pozemky a investiční majetek v hodnotě Kč
1.115.798,20 a movitý i nemovitý majetek byl
nakoupen za Kč 380.192,50
vzala na vědomí výsledky hospodaření města za I. pololetí 2003, které se vyvíjí příznivě
vzala na vědomí výsledky hospodaření Nemocnice
Dačice za I. pololetí 2003 a uložila vedení nemocnice
úkoly vedoucí ke snížení ztráty
vzala na vědomí výsledky hospodaření Městské
knihovny, MMaG, MěKS a jejich činnost za I. pololetí 2003
vzala na vědomí žádost občanů Kapetovy ulice na
opravu vozovky
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu v Domě s pečovatelskou službou s Ludmilou
Tomanovou z Mutné od 1. 9. 2003 na dobu neurčitou
schválila uzavření mandátní smlouvy s RTS, a. s.
Brno na organizační zajištění obchodní veřejné
soutěže na „Aquapark Dačice“ za Kč 50.400,--

Zdarma do každé rodiny
Srpen 2003

Dvě otázky pro zastupitele
Odpovídá radní Miloš Hron

Co je podle Vás největší předností Dačic?
Předně je to celkem výhodná zeměpisná
poloha z hlediska cestovního ruchu,
vzhledem k blízkosti hraničního přechodu
s Rakouskem a také na trase mezi většími
městy např. Č. Budějovice - Znojmo.
Město zviditelňuje také přítomnost větších
podniků (TRW, Centropen), ale také široká škála malých soukromých firem, dobrá obchodní
vybavenost, skvělé zázemí pro sport a tělovýchovu i dobré
možnosti pro vzdělávání mládeže. V neposlední řadě jsou
to kulturní památky, zámek, muzeum, galerie, pomník
kostky cukru, které každoročně přitahují do našeho města
řady návštěvníků.

Co je naopak největším problémem
a jaké vidíte řešení?
Hlavní problémem je bezesporu městská nemocnice,
narůstající dopravní provoz na silnicích, které nejsou
někde právě v nejlepším stavu. Řešení zafinancování
potřeb nemocnice spatřuji především v managementu
samotné nemocnice. Lidé musí pochopit, že abychom
si zde nemocnici udrželi, bude nutné, aby vedení
nemocnice přijalo i taková nepopulární opatření jako je
snížení mzdových a ostatních nákladů. V příštím roce
bychom chtěli také dál postoupit v řešení letitého
problému Dačic - výstavby koupaliště.

Informace prostřednictvím SMS
Pro zlepšení Vaší informovanosti o výpadcích energie
a jiných krizových situacích máte možnost využívat
službu rozesílání krátkých textových zpráv (SMS)
na Vaše mobilní telefony.
Službu si můžete zaregistrovat zasláním následující
zprávy IK DACICE REG T1. Zrušit registraci můžete
zasláním této zprávy IK DACICE ODREG T1.
Jako příjemce zprávy je nutné zadat telefonní číslo
605 733 680.
Služba je poskytována všem občanům zdarma.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Příspěvky na opravu památkových objektů
Registrační nálepky
Evropský den bez aut
Dny evropského dědictví
Výročí železniční tratě Slavonice - Rakousko
Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2003
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Dar pro dačickou nemocnici
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Město Dačice předkládá veřejnou nabídku na

Prodej pozemků
v Hradecké ulici v Dačicích
Nabízené pozemky:
- části parcely p. č. 488, zastavěná plocha –
zbořeniště, výměra cca 643 m2
- části parcely p. č. 486, zastavěná plocha –
zbořeniště, výměra 347 m2
- části parcely p. č. 487, ostatní plocha – ostatní
komunikace , výměra 305 m2

V měsíci červnu věnovala nejstarší občanka Dačic
paní Marta Pokorná dačické nemocnici finanční dar
ve výši 50.000 Kč. Jménem Města Dačic paní Pokorné
děkujeme.

Rekonstrukce radnice se dokončuje
Rekonstrukce radnice č. p.
1/I pro potřeby městského
úřadu je před dokončením
a i přes mnohé potíže
technického rázu v průběhu výstavby, bude v daném termínu dokončena.
Při úpravách sklepních
prostor byl objeven další
sklep, v pořadí již druhý,
který byl vyčištěn a osazen
vstupním poklopem. Při
opravách omítek byly v I. patře ve věži zjištěny fragmenty
barokních nástěnných maleb z doby asi osmnáctého
století, které přivolaný restaurátor posoudil. Práce v tomto
úseku byly zastaveny a byl objednán průzkum
omítkových vrstev ve věži a v přízemí objektu. Podle
výsledku průzkumu a po dohodě s odborem kultury
a cestovního ruchu MěÚ Dačice bude stanoven další
postup - zachování eventuálních maleb nebo jejich zakonzervování.
Dodavatel stavby dokončuje práce uvnitř budovy,
omítky, dlažby, obklady, malby a kompletace sítí a z venkovních prací úpravu hlavního vstupu a přístupového
venkovního schodiště.
Po předání stavby dodavatelem a po její kolaudaci
bude v průběhu měsíců září a října probíhat stěhování
pracovišť jednotlivých odborů do nových prostor.
V. Vávrů

Stanovená kritéria výběru:
- využití pozemků k zástavbě (druh provozované
činnosti)
- popis zástavby s jednoduchou architektonickou
a objemovou studií
- nejvyšší nabídnutá kupní cena za 1 m2 pozemku
- reference, údaje o zájemci
Zájemce bude vybrán na základě doručené nabídky
v zalepené obálce zřetelně označené:
„NEOTVÍRAT – prodej pozemků v Hradecké ulici“
doručené na podatelnu Městského úřadu Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
do 26. 9. 2003 do 10:00 h
Nabídka musí obsahovat:
- jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, název firmy,
sídlo firmy, IČ a vlastnoruční podpis žadatele
- doklad o oprávnění k podnikání
- údaje pro vyhodnocení
- předpokládaný termín zahájení a dokončení
zástavby
- uhrazení jistoty na kupní cenu ve výši 20 000,- Kč
při podání nabídky na pokladně Městského úřadu
v Dačicích nebo uhrazení převodem na účet
č. 19-0603143369/0800, variabilní symbol – rodné
číslo zájemce nebo IČ
Kupní cena minimální se stanovuje ve výši 600 Kč /m2

Důležitá informace pro děti
Již záhy začne nový školní rok. Školáci, nezoufejte,
nebuďte smutní a nepropadejte panice, ve školním roce
2003/2004 na vás čeká 70 prázdninových dní.
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

27. 10. – 29. 10. 2003
22. 12. 2003 –2. 1. 2004
30. 1. 2004
8. 3. – 14. 3. 2004
8. 4. – 9. 4. 2004
1. 7. – 31. 8. 2004

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 8/2003. 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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Příspěvky na opravu památkových
objektů
Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu upozorňuje vlastníky památkových objektů na možnost získání státní finanční podpory z Programu regenerace městské památkové zóny Dačice pro rok 2004
na obnovu kulturních památek. Objekt, na který se vztahuje příspěvek z tohoto programu, musí být na seznamu
nemovitých kulturních památek a musí mít přiděleno
rejstříkové číslo. Podrobnější informace a formuláře
získáte na Městském úřadu v Dačicích, na odboru kultury
a cestovního ruchu, telefon: 384 401 244, e-mail:
kultura@dacice-mesto.cz. Žádosti je možné podávat
nejpozději do 30. září 2003.
Mgr. M. Jelínková

Jak je to s registračními nálepkami?
Na všechna motorová vozidla, která byla evidována
u dopravních inspektorátů Policie ČR před účinností
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, zaregistrovaná před 1. 7.
2001, se vztahuje povinnost nejpozději do 30. 6. 2004
opatřit SPZ registrační nálepkou. Na vozidla zaregistrovaná po tomto termínu se tato povinnost nevztahuje.
Řidiči se často táží, zda platí při vyřizování žádosti
o registrační nálepku protokol o technické prohlídce starší
deseti dnů. Odpověď zní ano, neboť zákon žádnou lhůtu
nenařizuje. Postačí, když se žadatel prokáže platným
dokladem, vystaveným stanicí technické kontroly. Žadatel
o registrační nálepku musí předložit vyplněnou žádost,
platný protokol o technické nebo evidenční kontrole,
technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý
TP) a občanský průkaz. Na závěr jedno upozornění.
Majitelé vozidel, kterým bude v případě ztráty, poškození
nebo z jiného důvodu přidělena nová RZ (registrační
značka) a jedná se o vozidla zaregistrovaná před 1. 7.
2001, jsou povinni při výměně staré SPZ za novou RZ
doložit protokol o evidenční kontrole. Na nově přidělené
RZ se registrační známky nevylepují.
P. Gřunděl

5422 ověření. Na úseku občanských průkazů bylo
v letošním roce vydáno 1027 nových občanských průkazů
se strojově čitelnou zónou a 14 dokladů bez strojově
čitelné zóny, které mají omezenou platnost a jsou
vyhotovovány ve zvlášť odůvodněných případech.
Cestovních pasů jsme vydaly 700 se strojově čitelnou
zónou a 118 tzv. „rychlovek“, zhotovených do 24 hodin
opět s omezenou platností na dobu jednoho roku.
Na ohlašovně se k počtu 7954 obyvatel k 1. 1. 2003
přihlásilo 60 nových občanů a odhlásilo 89 osob, takže
celkový počet obyvatel k 15. 8. 2003 je 7928. V regionální evidenci obyvatel, kterou vedeme pro okolní
obce, spadající do obvodu úřadu s přenesenou působností
III. stupně, jsme provedly 418 změn a 332 změny
v důsledku matričních událostí. Za hlášení městským
rozhlasem bylo ve zmíněném období vybráno na
poplatcích celkem Kč 9.790,--, přičemž sazba za jednu
relaci činila do 19. 3. 2003 Kč 20,-- a od 20. 3. 2003 Kč
130,-- (hlášení ve městě a místních částech) a Kč 100,-(hlášení pouze ve městě).
Eva Pokorná – e-mail: matrika@dacice-mesto.cz, vedoucí odboru, matrikářka, zastupuje pracovnici na úseku
evidence obyvatel a spolupodílí se na práci oddělení pasů
a občanských průkazů, vede evidenci stížností, povoluje
veřejná shromáždění.
Jitka Hubatková – druhá matrikářka, vede ohlašovnu
Městského úřadu v Dačicích, je pověřena vedením
regionální evidence úřadu III. stupně, provádí hlášení
městským rozhlasem, eviduje ztráty a nálezy.
Olga Bugajová a Bohumila Křivánková - pracovnice
na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zastupují hlášení městským rozhlasem.
Všechny pracovnice jsou pověřeny prováděním ověřování shody opisů nebo kopií s listinou (vidimace)
a ověřováním pravosti podpisů (legalizace) a sepisují žádosti o výpis z rejstříku trestů.

Aktuality
·

Činnost správního odboru
Krajířova 27, Dačice
pracovnice
Eva Pokorná, vedoucí
Jitka Hubatková
Olga Bugajová
Bohumila Křivánková

tel.
384 401 221
384 401 221
384 401 221
384 401 221

č. dveří
17
17
17
17

Od počátku letošního roku lze činnost odboru prezentovat v následujícím stručném přehledu: na matrice je
k 15. 8. 2003 zapsáno 202 narození, 154 úmrtí, 33 uzavření manželství, z toho 12 v církevních objektech. 402
občané požádali o výpis z rejstříku trestů a vyhotovily
jsme 148 duplikátů matričních dokladů. Na úseku
vidimace dokladů a legalizace podpisů jsme provedly
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Od září mají všichni návštěvníci oficiálních webových stránek města možnost prohlédnout si katalog
„Putování zapomenutým krajem lesů, luk a barev“
v internetové podobě. Přístup do katalogu najdete
na adrese www.dacice-mesto.cz, odkaz „Putování“
v nabídce Top stránky.
Výherci minulého kola soutěže z internetových stránek města jsou: Miroslava Marková z Jihlavy, Jiří Pykal z Dačic a Jana Nováková z Markvarce. Výhercům
gratulujeme!
Ke dni uzávěrky tohoto čísla si zaregistrovalo službu
rozesílání krátkých textových zpráv (SMS) již 322
občanů.
Na základě dotazu finančního výboru sděluje rada
města, že se neuvažuje o prodeji nemocnice Dačice
do soukromých rukou.
Od 1. září 2003 bude opět v provozu Domovinka
v Dačicích.
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Společenská kronika
Od 15. července do 15. srpna 2003 zaznamenala matrika:
narození:

Anna Koukalová, Dačice
Radim Indra, Dačice
Jaroslav Pokorný, Chlumec

manželství: Tomáš Stuchlík, Dačice
a Radka Cholevová, Dačice
Zdeněk Vlček, Jihlava
a Hana Ježková, Slavonice
Zdeněk Horník, Borek
a Jana Procházková, Dačice
Ivo Kučera, Nová Ves
a Kamila Solařová, Velká Lhota
úmrtí:

Leopold Špička, 76 let, Toužín
Ludmila Cudzišová, 76 let, Dolní Němčice
Anna Vincůrková, 84 let, Dačice

Zpráva o činnosti Městské policie Dačice
za první pololetí roku 2003
Městská policie podle zákona o obecní policii
zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce. Z toho vyplývá, že při této práci strážníci
nejen dohlížejí na dopravní situaci ve městě, ale i přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží
nad dodržováním pravidel občanského soužití a dodržování obecně závazných vyhlášek.
U Městské police Dačice slouží čtyři strážníci, kteří
se ve službách pravidelně střídají po dvou. Služby probíhají každý pracovní den od 7:00 do 19:00 h a z pátku
na sobotu a ze soboty na neděli v nočních hodinách
od 20:00 do 6:00 h. Dále slouží mimořádné služby
při kulturních, sportovních nebo společenských akcích
např: pálení čarodějnic, závod hasičů na Havlíčkově nám,
Fest band, referendum o vstupu ČR do EU a oslavy 50 let
gymnázia v Dačicích.
Za prvních šest měsíců roku 2003 strážníci řešili 283
událostí, z toho 215 v blokovém řízení, při kterém vybrali
55 700 Kč. Ostatní přestupky byly předány ke správnímu
řízení místně příslušnému správnímu orgánu nebo byly
řešeny domluvou. Strážníci pro potřebu města při pochůzkách roznesli 472 dopisů do vlastních rukou, čímž
šetří peníze městského rozpočtu. Dále asistují při přepravě
finanční hotovosti pro nemocnici Dačice, jako zástupci
města doprovázejí pracovníky finančního úřadu při exekucích, každé ráno dohlížejí na bezpečnost žáků před
školou v ul. Komenského při příjezdech školních
autobusů. Tato činnost má velice kladnou odezvu u rodičů
dětí. Na podnět strážníků byly zlikvidovány dvě černé
skládky a z místních komunikací odstraněny čtyři
autovraky.
Mezi další přestupky, které strážníci řešili patří výtržnosti, rušení nočního klidu a znečišťování veřejného
prostranství. Do kompetence srážníků MP spadá i problematika zvířat ve městě. Největším problémem je
znečišťování města psími výkaly. Každý majitel by měl
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exkrementy po svém psovi uklidit a tím přispět k většímu
pořádku ve městě. Městská policie se zabývá i odchytem
toulavých či zdivočelých zvířat. Za první půl rok bylo
odchyceno 9 psů a 2 labutě i přesto, že se těmto odchytům
bráníme a provádíme je jen v nutných případech.
Důvodem toho je, že nemáme kam psy umisťovat, jelikož
všechny útulky, které jsme doposud kontaktovali jsou
beznadějně přeplněné nebo neúnosně drahé (asi 30 000
Kč za psa na rok). Na této problematice se však intenzivně
pracuje a doufáme, že bude brzy vyřešena. Z odchycených
psů bylo 7 vráceno majitelům, jeden byl předán do náhradní péče, protože se nepodařilo zjistit majitele a jeden
byl ve velmi zbídačeném stavu odborně utracen veterinárním lékařem. Labutě jsme odchytávali v zahradách
rodinných domů odkud nemohly vzlétnout. Po odchytu
byly vypuštěny do volné přírody. Při pochůzkách jsme
nalezli dvě uhynulá zvířata (labuť a kočka). Obě uhynulá
zvířata byla k likvidaci předána odborné firmě.
Pod město Dačice spadá 11 místních částí, které
strážníci kontrolují a to minimálně jednou za dva měsíce.
Při plnění některých úkolů spolupracujeme se složkami
záchranného integrovaného systému, přičemž spolupráce
s Policií ČR je na velice dobré úrovni.
Občané se mohou obracet na strážníky MP každý
pracovní den od 13:00 do 15:00 h na služebně MP Dačice,
Palackého náměstí 58/I, nebo na číslo mob. telefonu 602
486 070.
Str. S. Zelenka

Město Dačice nabízí

Pronájem volného bytu
č. 3, ul. Nivy, č. p. 163, Dačice IV
Jedná se o byt 2 + 1, I. kategorie o velikosti:
Pokoj
12,75 m2
Pokoj
28,49 m2
Kuchyně
10,30 m2
Předsíň
5,95 m2
Koupelna
5,39 m2
WC
0,94 m2
Spíž
1,37 m2
Komora
3,18 m2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle výměru MF
č. 01/2002 část II., v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena od 1. 10. 2003 na dobu určitou v délce
trvání 15 let. Právo na uzavření smlouvy získá ten
zájemce, který předloží v zalepené a zřetelně označené
obálce:
„Neotvírat – pronájem bytu č. 3, Dačice 163/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 193 000,- Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy. Při podání nabídky složí
zájemce jistinu na nabídnutou částku v hotovosti
ve výši 15 000,- Kč na pokladně MěÚ v Dačicích.
Konečný termín pro podání žádosti je
8. 9. 2003 do 10:00 h.
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Psí odysea

Boj francouzských matek

Stalo se téměř pravidlem, že v každém čísle tohoto
bulletinu se věnujeme otázce „psích miláčků“ respektive
otázce toho, co po sobě naši psíci zanechávají, tedy psích
exkrementů. Základní problém nezávisí ani tak na nich
samotných, jako na jejich „páníčcích“. Pravidelné
vyprazdňování útrob je vlastní každému živočichovi, tedy
i našemu psímu mazlíčkovi. Samozřejmě jako správní
chovatelé mu tuto potřebu umožňujeme. A zde je kámen
úrazu. Dle své úvahy mu vybereme víceméně vhodné
či nevhodné místo. Ať už je to na ulici, v parku nebo
na trávníku v zástavbě domů, kde pak zůstane ležet
produkt toho úkonu, který je samozřejmě úměrný
velikosti našeho miláčka. V takovéto situaci máme dvě
možnosti: a) budeme se tvářit, že jsem nic neviděl
(používá se nejčastěji) anebo b) produkt této činnost
vhodným způsobem odstraníme (používá se vzácněji).
Správná odpověď je za b).
A nyní již vážněji. Město přistoupilo k tomuto
problému s řešením, které je založeno, na principu
zodpovědnosti majitelů psů vůči ostatním občanům, kteří
tolerují jejich zálibu. Technické služby s. r. o. rozmístily
v různých částech města oranžové koše se znakem psa,
do kterých lze psí exkrement odložit. Na MěÚ v Dačicích
může obdržet každý majitel hlášeného psa zdarma sto
kusů černých igelitových sáčků na sběr těchto exkrementů.
Dačice a jejich místní části mají 901 dosud
evidovaných psů. Samotné Dačice 592. Poplatek není
zaplacen za 2 psy. Za půl roku trvání této možnosti odběru
igelitových sáčků ji využilo 111 našich spoluobčanů. Jim
bych chtěl touto cestou poděkovat za přístup k tomuto
problému. Samozřejmě by bylo naivní se domnívat, že se
naráz, jako mávnutím kouzelného proutku, během půl
roku všichni změníme. Ale dopředu již děkuji všem těm,
kteří budou následovat první stovku. Vždyť přece jde
o naše město, jeho reprezentaci, ale i o základní pocit
zodpovědnosti vůči našim spolu-občanům. Rád bych se
zmínil ještě o jednom problému tím jsou nepřihlášení psi.
Jak Městská policie zjistila, jsou v Dačicích občané, kteří
tak dosud neučinili. MP proto připravuje úplnou kontrolu
majitelů psů v souvislosti s jejich evidencí. Je však stále
možnost to napravit, takže pokud máte nepřihlášeného
psa, využijte možnosti a do-datečně tak učiňte.
Na závěr bych chtěl být optimistický a věřit v našeho
občana. Protože tyto problémy se dají řešit s minimálními
náklady a hned.
R. Hájek, místostarosta

Protože prázdninová dobrá nálada by měla ještě
chvilku přetrvat, dovolím si podívat se na problém, který
řeší předcházející článek trošičku z jiné strany a obeznámit vás s přístupem k psím hromádkám i v jiných
zemích, kde ho řeší nejen radnice měst, ale i různá
občanská sdružení.
Tak například v zemi galského kohouta vytáhly
do boje proti stále častějšímu znečišťování chodníků
ve městech psími výkaly francouzské matky. Zformovaly
sdružení „Matky sobě“, které na svých internetových
stránkách www.maman.fr svého času vyzývalo ostatní
matky, aby vstoupily do jeho řad a připojily se k boji
za čistší ulice. Válečný pokřik sdružení, které nasbíralo
několik tisíc členek zněl: „My, matky, máme povinnost
učit děti chodit na nočník. Představitelé měst musí učit
majitele psů, aby cítili stejnou povinnost vůči svým
zvířatům. Už toho máme dost, abychom se dívaly
na znečištěné boty našich dětí a při chůzi sledovaly každý
svůj krok.“

AUTOŠKOLA Nosek Dačice

„Neotvírat – pronájem bytu č. 2, Dačice 58/I“

ul. Krajířova 15 - areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311,
mobil: 603 236 669
www.autoskolanosek.cz
Email: autoskola@autoskolanosek.cz
Zahájení kurzu 22. září v 16:00 h
cena sk. B (os. auto) – 4.700,- Kč

nejvyšší nabídku základní složky.
Při podání nabídky složí zájemce jistinu na
nabídnutou částku ve výši 15 000,- Kč v hotovosti
na pokladně MěÚ Dačice

Dámy dokonce zveřejnily ultimátum: „Jestli nebudou
podniknuty žádné kroky k tomu, aby naše chodníky byly
čistší, rozházíme použité dětské plenky po ulicích…“
No jen si to představte, vyhnout se v takovém případě
„voňavým“ kluzkým nehodám by pak bylo opravdu
umění….
N. Mastná

Město Dačice nabízí

Pronájem volného bytu
č. 2, Palackého nám, č. p. 58, Dačice I
Jedná se o byt 2 + kk, I. kategorie
o velikosti:
Pokoj
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna s WC
Sklep

15,12 m2
24,53 m2
8,50 m2
5,86 m2
11,40 m2

Nájemné z bytu je neregulované a skládá se ze základní složky a z měsíční složky. Základní složka
pro nabízený byt je nejméně 25 000,- Kč. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2003 na dobu
neurčitou.
Právo na uzavření smlouvy získá ten zájemce, který
předloží v zalepené a zřetelně označené obálce

Konečný termín pro podání žádosti je
8. 9. 2003 do 10:00 h.
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Evropský den bez aut 22. září 2003

Už podruhé proběhnou letos v České republice akce
v rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez
aut. Tato myšlenka se rozšířila do všech států EU
i do většiny kandidátských zemí. Letošní ročník se uskuteční v duchu hesla DOSTUPNOST PRO VŠECHNY.
V průběhu Evropského týdne mobility bude věnována
pozornost postiženým občanům a dále lidem se sníženou
mobilitou, včetně starších osob, rodin s dětmi apod. Cílem
akcí je upozornit občany na problematiku automobilové
dopravy, nabídnout jim alternativu jiných druhů dopravy
a probudit v nich aktivní přístup ke svému městu.
Zkusme si proto aspoň jednou za rok naplánovat celý
den tak, abychom ke svému přemisťování nepotřebovali
automobil. V pátek 22. září šlápněme do pedálů, obujme
si pohodlné boty a pokud bude nezbytné cestovat na větší
vzdálenosti, použijme k tomu prostředky hromadné
dopravy.

Fotosoutěž „U nás je krásně“
Velká část z vás jistě o své letošní dovolené strávila
alespoň několik dní v některém ze zajímavých koutů naší
stále krásnější země. I ti, kteří necestovali a pohybovali
se v blízkém okolí svého bydliště mohli objektivy svých
fotoaparátů zachytit zajímavé akce, oslavy, festivaly,
památky, malebné kouty přírody, zvířata, květiny, lidi.
To všechno patří k prázdninám a létu. Máte-li ve svých
fotoaparátech zajímavý záběr, neváhejte a podělte o něj
s ostatními prostřednictvím soutěže „U nás je krásně.
Česká centrála cestovního ruchu za mediální podpory
časopisu FotoVideo vyhlásila 1. srpna 2003 velkou fotografickou soutěž. Uzávěrka soutěžních snímků je 17. října
2003, vyhodnocení proběhne v prosinci a autoři fotografií,
které se umístí na prvních deseti místech, získají hodnotné
ceny. Pro vítěze je připraven týdenní zájezd pro dvě osoby
do turisticky zajímavé oblasti v ČR. Bližší informace
o soutěži (počet, velikost a popis fotografií, kontaktní
adresy) získáte na Městském úřadě Dačice, odbor kultury
a cestovního ruchu, tel.: 384 401 244, e-mail:
kultura@dacice-mesto.cz.

MěKS oznamuje, že ve školním roce 2003/2004 budou
opět probíhat kurzy německého a anglického jazyka.
Informace získáte v kanceláři MěKS, Palackého
náměstí, Dačice nebo na telefonním čísle 384 420 162.
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Jiráskův Hronov
Začátek srpna roku 2003 byl pro divadelní spolek
TYL zatím tím nejúspěšnějším měsícem v jeho historii.
Po květnové účasti na Národní přehlídce amatérského
divadla v Třebíči byl soubor s hrou současného maďarského autora Zoltána Egressyho „Portugálie“ zařazen
do programu 73. Jiráskova Hronova, přehlídky, která je
pro každý amatérský soubor je vysněným vrcholem jeho
činnosti.
73. Jiráskův Hronov – celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR se zahraniční účastí
se uskutečnila ve dnech 1. – 9. srpna 2003 za účasti
20 souborů z ČR a tří zahraničních souborů.
Na dačické ochotníky připadl poslední den divadelního klání – sobota 9. srpna, což nebyl právě lehký
úkol vzhledem ke skutečnosti, že současně s námi
vystupovalo Ořechovské divadlo, jedna z nejlepších scén
amatérského divadla. Po příjezdu do Hronova, v pátek
8. srpna, se odehrálo milé přivítání souboru na památných
schodech Jiráskova divadla za účasti zástupců domácího
souboru a starostky města Hronova paní Hany Nedvědové, která po slavnostních fanfárách mile přivítala
nováčka festivalu. Pak se všichni plně věnovali
divadelnímu dění. Letošní Jiráskův Hronov byl minimálně
ve dvou aspektech mimořádný. Tím prvním byla oproti
minulým ročníkům účast mladých souborů, dalo by se říci
scén, které ač věkem mladé, předvedenými výkony
se řadily mezi špičkové. A tím druhým bylo opět mládí,
ovšem tentokrát v rolích diváků, tedy návštěvníků, které
Hronov nepamatuje. A ač mladí věkem, tedy by se dalo
říci nezkušení, o to více kritičtější k viděnému, a to příliš
našemu spolku do noty nehrálo. Protože mládí chce
neustále něco nového, avantgardního a Portugálie
v podání TYLu se řadí spíše ke klasice. Tak například
zaznamenal u tohoto publika neúspěch DS Karlovy Vary
a jeho boccacciovské variace MOR, divadlo Čára Brno
s Mastičkářem, divadlo Karolinka s Maryšou a s mladých
scén například soubor ZUŠ Brno s klasikou Romeo, Julie
a tma. Tíže této skutečnosti a fakt, že pocit zodpovědnosti,
dalo by se říci svazuje, nehrál pro nás zrovna příznivě.
Ale skutečností je, že se celý soubor popral s těmito
aspekty více než dobře. Odpolední představení bylo tímto
částečně poznamenáno, ale večerní již sehráli více než
skvěle. Protože Hronov je přehlídkou, není po jeho
skončení určeno pořadí souborů za jejich vystoupení,
pouze je hodnoceno v rámci předvedeného výkonu
odbornou porotou, která své postřehy prezentuje denně
v bulletinu Jiráskova Hronova. Protože jsme hráli až
poslední den, toto hodnocení inscenace již nebylo
uvedeno stejně jako hodnocení hry ořechovského divadla.
Z postřehů diváků však lze usoudit, že se dačičtí ujali
své reprezentativní role velice dobře a inscenace, i přes
některé připomínky, byla přijata vřele. Řečeno frází, pocit
dobře odvedené práce doprovázel v neděli DS TYL
na zpáteční cestě do Dačic. Opět byl učiněn jeden z kroků
zviditelnit naše město, které činnosti divadelních
ochotníků vždy přálo.
O. Tesař
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„Jak dělá žirafa“
(ještě jednou o Africe)
V posledním čísle Zpravodaje jsme vás zvali na
výstavu do dačického muzea: „Pralesem, pouští,
savanou.“ A zveme vás opětovně, protože výstava
skutečně stojí za zhlédnutí. Přes 120 vynikajících
barevných fotografií dr. Karla Pecla z Prácheňského
muzea v Písku a Dušana Trávníčka, zoologa muzea
ve Zlíně (rodáka z nedaleké Horní Slatiny, absolventa
dačického gymnázia) přibližují Jihoafrickou republiku
a Namibii. Obě země procestovali přírodovědci takřka
křížem krážem. Kromě fotografií přivezli s sebou
přírodovědný materiál – schránky měkkýšů, kraby, plže,
mlže, motýly, brouky všech druhů a tvarů, schránky
korálů, pštrosí vejce. A víte, jak vypadá sloní trus?
Samozřejmě v suché podobě.
Vynikající půlhodinový film o Stolové hoře na samém
cípu jižní Afriky u Kapského Města výborně zakončuje
celou výstavu. K prodeji jsou v pokladně muzea dvě
knihy, které vzešly z pera dr. Pecla a jsou skutečně čtivé:
„Malé Antily“ z předchozí expedice a kniha o Africe „Jak
dělá žirafa“. Doprovodnou akcí k výstavě je malování
keramiky pro děti (drobné keramické přívěsky - africké
masky, zvířátka).
Na výstavě je zároveň bohatě zastoupen etnografický
materiál z různých částí Afriky ze sbírky známého sochaře
a cestovatele Františka Vladimíra Foita z Doupí u Telče,
který zapůjčilo Muzeum v Telči.
Téměř stovka těchto předmětů (rituální masky,
hudební nástroje, drobné plastiky zvířat, plastiky
afrických bojovníků, mačety, amulety, různé nástroje,
misky, pletené košíky aj.) připomíná dlouholetý pobyt
F. V. Foita v Africe v minulém století. Jeho paní Irena
Foitová, která nedávno oslavila 90. narozeniny a která
se zúčastnila druhé manželovy cesty po Africe, žije dosud
v Telči.
František Vladimír Foit se narodil 2. 11. 1900,
pocházel z kamenické rodiny z Doupí, po ukončení
telčské reálky absolvoval sochařsko-kamenickou školu
v Hořicích, dále studoval v Paříži – A. Bourdelle. Zde
uspořádal tři samostatné výstavy. Po návratu domů
studoval až do r. 1925 na pražské Akademii u prof.
Štursy. Kromě sochařství byl Foit znám i jako cestovatel.
První celoroční studijní cestu po Africe podnikl v roce
1931 s dr. Jiřím Baumem. Tehdy uskutečnili první
československý přejezd Afriky z Alexandrie do Kapského
Města. V r. 1947 pověřilo ministerstvo kultury a antropologický ústav Foita vymodelováním afrických
kmenových typů. Následovala druhá Foitova cesta
do Afriky – přes Niger do Konga. Cestou modeloval
plastiky domorodých kmenů a prováděl etnologický
průzkum. Původně plánovaná devítiměsíční cesta byla
díky politickým poměrům doma prodloužena na několik
let. Jen v Tanzánii strávil F. V. Foit deset roků.
Ve Stanleyville vytvořil sochu cestovatele Stanleye,
projektoval a pomáhal stavět školy pod Kilimandžárem,
byl profesorem na Kenyatha College v Nairobi. Místo pro
uspořádání jeho sbírek nabídla Jugoslávie. Dříve než tak
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mohl učinit, zemřel F. V. Foit na následky autohavárie
v Celje ve Slovinsku v roce 1971. Foitův rodinný ateliér
vytvořil po válce několik pomníků i pro Dačice, jednak
pomník padlému partyzánovi Augustinu Mrvkovi, pomník
obětem výbuchu na jemnické silnici z 23. 5. 1945
a pamětní desku pilota Viléma Götha. Rodinný podnik
v Doupí byl po únoru 1948 znárodněn. Sbírky F. V. Foita
jsou zastoupeny v telčském muzeu, dále v Náprstkově
muzeu v Praze a ve slovinském městě Velenje. Telčské
muzeum a telčský Muzejní spolek připravují k vydání
deník manželů Foitových z cesty po Africe.
Na závěr výstavy o Africe proběhne v muzeu
1. října 2003 v 17:00 h beseda s dr. Peclem s promítáním diapozitivů a poutavým vyprávěním.
Výstava je otevřena v srpnu denně kromě pondělí
od 9:00 do 12:00 h a od 13:00 do 17:00 h, v září 9:00 –
12:00 a 13:00 – 16:00 h.
Mgr. M. Kučerová
Město Dačice
předkládá veřejnou nabídku na

pronájem nebytových prostor
v budově č. p. 4/I
na Palackého nám. v Dačicích
tj. prodejna, kancelář, 2 sklady, chodba a soc.
zařízení o celkové ploše 89,43 m2
Nájemní období se stanovuje na dobu určitou
od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2007. Zájemci doručí
nabídku dle stanovených kritérií výběru v zalepené
zřetelně označené obálce
„Neotvírat – pronájem
nebytových prostor č. p. 4/I“
Kritéria výběru:
· způsob využití prostor – druh provozované
činnosti
· výše nájemného
· oprávnění k podnikání v uvedeném druhu
činnosti
Nabídka musí obsahovat:
· jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, (název
a sídlo, IČO) a vlastnoruční podpis žadatele
· údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru
· při podání nabídky složí zájemce jistotu ve výši
10 000,- Kč na pokladně MěÚ Dačice nebo ji
uhradí předem na účet č. 6015-0603143369/0800
Minimální nájemné je stanoveno ve výši
600,- Kč za 1 m2 /rok
Nabídky je možné doručit na podatelnu MěÚ Dačice
nejpozději do 4. 9. 2003 do 10:00 h
Zájemcům bude umožněna prohlídka nabízených
nebytových prostor. Informace: MěÚ Dačice, odbor
správy majetku města, dveře č. 210, 213,
tel. 384 401 227
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Plážový volejbal v Dačicích
Volejbal známý ze záběrů
písčitých pláží
rozpálených žárem
letního slunce, opálená
těla
sportovců, to vše
by člověk hledal všude jinde, než v Dačicích. Myšlenka vybudovat beach volejbalové hřiště
přišla na svět před letošními prázdninami a přivedli nás
na ni členové volejbalového oddílu. Od nápadu k realizaci
nebyla dlouhá doba. Během čtrnácti dnů vybudovaly
Technické služby Dačice s. r. o. novou hrací plochu
v areálu sportovního stadionu. Od té doby zde mohli
občané Dačic denně vidět skupiny mladých lidí, ale i těch,
kteří již opustili školní lavice před mnoha lety, prohánět
barevný míč. Kdo si myslí, že tento sport je pouze hraní
na písku, se velmi plete. Běhání, výskoky a vůbec pohyb
hráčů po písčitém povrchu, který se pod nohami propadá,
ujíždí a klouže, je velmi fyzicky náročný. V průběhu
prázdnin proběhl první turnaj smíšených dvojic v plážovém volejbalu v našem městě. Zúčastnění sportovci
hráli o pohár ředitele Technických služeb Dačice. I přes
odpolední, v letošním parném létě ojedinělý, déšť
se turnaj povedl a všichni, včetně pořadatelů byli
spokojeni. Co říci závěrem. Jsem rád, že vznikla nová
plocha pro využití volného času v Dačicich, a že je hojně
využívána jak mládeží tak dospělými.
P. Habr

Seznam e-mailových adres na Městském
úřadě v Dačicích
Jmé no
Andrejsová Lea Ing.
Bárta Lubomír
Baštář Jiří
Böhm Bohumír DiS.
Brunner Vlastimil Ing.,
Pecl Stanislav
Čejnová Ludmila
Čermáková Dagmar
Dobešová Hana
Doležal Stanislav
Doležalová Hana
Dubová Veronika
Dvořák Rudolf Ing.
Fabeš Ludvík MVDr.
Gřunděl Pavel, Měrtl David
Habr Pavel
Hájek Rudolf
Havlíková Martina DiS.
Holubcová Marie
Horák Jaroslav RNDr.
Hromádková Jitka

E-mail:
financni@dacice-mesto.cz
vystavba@dacice-mesto.cz
stavebni@dacice-mesto.cz
prestupky@dacice-mesto.cz
staveb.referenti@dacicemesto.cz
uctarna@dacice-mesto.cz
civilka@dacice-mesto.cz
soc.davky2@dacice-mesto.cz
bytovy@dacice-mesto.cz
soc.nez@dacice-mesto.cz
personalni@dacice-mesto.cz
zivnost@dacice-mesto.cz
starosta@dacice-mesto.cz
vozidla@dacice-mesto.cz
misto2@dacice-mesto.cz
misto1@dacice-mesto.cz
poplatky@dacice-mesto.cz
soc.pod1@dacice-mesto.cz
odpady@dacice-mesto.cz
soc.zp@dacice-mesto.cz
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Hubatková Jitka
evidence@dacice-mesto.cz
Janáková Věra
socialni@dacice-mesto.cz
Jankůjová Ludmila
meu@dacice-mesto.cz
Jelínek Aleš Mgr.
ochrana@dacice-mesto.cz
Jelínková Markéta Mgr.
kultura@dacice-mesto.cz
Kadrnožka Marcel Ing., Wolf Petr informatik@dacice-mesto.cz
Klimešová Jana
zu.prijem@dacice-mesto.cz
Kmínek Bohumil Ing.
krizovy@dacice-mesto.cz
Korandová Martina,
prukazy@dacice-mesto.cz
Šindelářová Lucie
Kořínek Libor
investice@dacice-mesto.cz
Koudelka Jiří Ing.
pronajmy@dacice-mesto.cz
Lojka Jiří Ing. Arch.
uzem.plan@dacice-mesto.cz
Macků Karel Ing.
tajemnik@dacice-mesto.cz
Mastná Naděžďa
cest.ruch@dacice-mesto.cz
Mátl Jaroslav
les@dacice-mesto.cz
Milota Ladislav
pozemky@dacice-mesto.cz
Müller Jiří Ing.
zivotni@dacice-mesto.cz
Nosková Hana
e-podatelna@dacice-mesto.cz
Novák Michael Ing.
siln.hosp@dacice-mesto.cz
Nováková Alena
soc.davky1@dacice-mesto.cz
Nováková Eva Mgr.
pravni@dacice-mesto.cz
nový pracovník odboru
zu.kontrola@dacice-mesto.cz
Pokorná Eva
matrika@dacice-mesto.cz
Pokorná Libuše
soc.pnv@dacice-mesto.cz
Sedláčková V. Blanka
soc.pod.nrp@dacice-mesto.cz
Slabá Martina
zu.rejstrik@dacice-mesto.cz
Smetanová Věra
dotace@dacice-mesto.cz
Soukop Pavel Mgr.
pravnik@dacice-mesto.cz
Stellnerová Alena
soc.pod2@dacice-mesto.cz
Strachotová Eliška
skolstvi@dacice-mesto.cz
Špičková Dana
pokladna@dacice-mesto.cz
T ůma Jaroslav
doprava@dacice-mesto.cz
T ůna Leoš Bc.
voda@dacice-mesto.cz
Valenta Zdeněk Ing.
zpf@dacice-mesto.cz
Vávrů Vladimír
spravamaj@dacice-mesto.cz

Město Dačice nabízí

Pronájem volných garáží
u bytového domu Nivy
Jedná se o garáže č. 7 a č. 19
o velikosti 15,68 m2
Nájemné je neregulované. Garáže budou pronajaty těm zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší
měsíční nájemné. Upřednostněni budou zájemci, kteří
jsou nájemci bytu v bytovém domě 161 – 165/IV
na Nivách, přičemž každý zájemce může žádat jen
o jednu garáž.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2003
na dobu 5 roků s možností dalšího prodloužení.
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 300,-- Kč
za měsíc.
Zájemci o garáže písemně zašlou nabídku měsíčního
nájemného za garáž v zapečetěné obálce:
„Neotvírat – pronájem garáže Nivy“
Konečný termín pro podání žádosti je
8. 9. 2003 do 10:00 h
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Samospráva obcí a měst v USA
Až překvapující různorodost a rozmanitost
Jedním z častých diskusních témat při mém nedávném
pobytu ve Spojených státech byla otázka fungování
a organizace místní, Američané říkají, lokální samosprávné činnosti.
Ke svému překvapení jsem zjistil, že způsob řízení
obcí, měst a okrsků (tzv. county) není dán žádným
federálním zákonem, ale že v podstatě je tomu tak, že
o způsobu řízení municipality si z velké části rozhodují
občané sami. Po našich debatách se starosty, radními
i manažery několika obcí a vedoucími okrsků jsme zjistili,
že existují nepřesně řečeno dva základní systémy řízení
amerických měst.
Systém silného starosty
Za první základní systém lze považovat systém tzv.
silného starosty. Tento způsob řízení města je založen
na přímo voleném silném starostovi, který stojí v čele
města a disponuje velmi silnými pravomocemi. Takto
volený starosta může pozastavit rozhodnutí městské rady,
rozhoduje o personálním obsazení úřadu. Je to on, kdo
navrhuje výši městských (lokálních) daní a základní
rozvojové aktivity. Je nositelem největšího dílu odpovědnosti a při jakýchkoliv úspěších i neúspěších je také
v prvním případě osobou nejvíce oslavovanou, ve druhém
potom osobou nejvíce odsuzovanou a kritizovanou.
Systém manažera
Za druhý, méně častý, základní systém potom lze
považovat systém řízení města najatým manažerem
(ředitelem). V tomto případě stojí sice opět v čele města
starosta a městská rada. Ale vše funguje tak, že městská
rada jmenuje manažera – ředitele města, který po svém
jmenování řídí celé město a je to on, kdo rozhoduje
o personálních záležitostech úřadu a většině běžných
provozních věcí. Městská rada i starosta se s manažerem
schází na pravidelných měsíčních (čtrnáctidenních)
schůzkách, na kterých manažer informuje o své činnosti,
případně předkládá k posouzení některá zásadní
rozhodnutí. Samozřejmě je to volená městská rada, která
rozhoduje o rozpočtu města a realizaci základních
investičních akcí případně jiných zásadních rozvojových
krocích města.
Na závěr této exkurze do systému (modelů) řízení
amerických obcí a měst je vhodné ještě poznamenat, že
ve Spojených státech existují i různé další modely, které
v sobě zahrnují, jak prvky systému silného starosty, tak
prvky ze systému řízení manažerem. O tom, jakým
způsobem (systémem) bude město (obec) řízeno rozhodují
lidé ve volbách. Zjednodušeně řečeno v USA v komunálních volbách lidé nerozhodují pouze o tom, kdo
bude stát v čele města, ale i o tom, jakým způsobem bude
město řízeno. Děje se tak na základě nabídky, kterou
voliči od jednotlivých kandidátů na místo starosty nebo
radního ve formě volebního programu obdrží. Americké
zákonodárství v tomto ponechává municipalitám poměrně
široké pole pro jejich samostatné rozhodování.
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Jednoznačná osobní odpovědnost
Trochu jsem to naznačil v předchozích řádcích.
Systém přímé demokracie a většinový volební systém
podle mého názoru daleko více než u nás definuje
pravomoci a s nimi související odpovědnost. Většinový
volební systém a přímá volba starosty, guvernéra dává
těmto lidem velké pravomoci. Pokud se státu, městu daří,
jsou to oni, kdo sklízí největší úspěchy a obdiv. Pokud
se státu nebo městu nedaří, je tomu přesně naopak – jsou
prvním a zpravidla největším viníkem.
Oproti našemu systému je to velký rozdíl, který
možná na první pohled občané krajů a obcí ani nevnímají.
Nevím do jaké míry si většina občanů kraje nebo obce
uvědomuje, že hejtman nebo starosta je v drtivé většině
rozhodovacích pravomocí zejména pak v oblasti
majetkových a rozvojových aktivit obce, města nebo kraje
pouze jeden z členů rady nebo zastupitelstva a vládne tedy
právě jedním hlasem. To znamená stejným počtem jako
kterýkoliv další člen rady nebo zastupitelstva.
U nás v Česku jsme zvyklí, že rozhodující pravomoci
a s tím související odpovědnost nese zpravidla kolektivní
orgán. V Americe jsou to daleko častěji než u nás přímo
volení jednotlivci. Klást otázku, ve kterém z uvedených
případů se potom snáze odhaluje viník špatného
rozhodnutí, respektive odpovědná osoba, je asi zbytečné.
Osobně se domnívám, že i z tohoto důvodu rozhodování
amerických voličů koho volit a koho naopak nevolit, bývá
podstatně jednoduší než je to v našem českém případě.
Ale to už je o dalším článku na jiné téma.
M. Vystrčil

Poslední volné
byty v Telči
– družstevní výstavba se státní dotací
– státní dotace 400 000 Kč na každý byt
– byty typu 1 + KK, 2 + KK
– cena 311 000 – 784 000 Kč
– možnost využití stavebního spoření
Informace o projektu každý čtvrtek
na městském úřadu v Telči,
adresa: nám. Zachariáše z Hradce 10
2. poschodí, jednací místnost, dveře č. 13
10:00 – 12:00 h, 13:00 – 17:00 h
telefon: 603 714 498 (po – pá)

Město Telč
a
Stavební holding, a. s.
Pardubice
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Dny evropského dědictví
13. a 14. září 2003
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Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
13. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
14: září 9:00 – 10:30, 13:00 – 16:00 h
Vstupné zdarma
Kostel sv. Vavřince
13. září 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:00 h
14. září
13:00 – 16:00 h
Vstupné zdarma
Doprovodná akce: 14. září v 18:00 h
Koncert Pěveckého sboru města Dačice
Vstupné zdarma

Soutěž pro amatérské básníky
Táborské nakladatelství Půlnoc vyhlásilo 2. ročník
soutěže pro amatérské básníky nazvanou Poezie mezi
námi. Propozice soutěže: téma – poezie, pro autory
z České a Slovenské republiky ve věku 15 – 99 let, soutěž
bude anonymní. Práce nepodepisujte, přiložte lístek
se jménem, adresou a datem narození.
Zasílejte na adresu: Miloš Uhrmann, Vídeňská 2773,
390 05 Tábor, e-mail: pulnoc.tabor@tiscali.cz. Uzávěrka
je 15. 9. 2003.

Inzerce na stránkách bulletinu

Stovky historických památek a stovky doprovodných
akcí a programů jsou připraveny na území České republiky přivítat návštěvníky v rámci dnů evropského
dědictví. Mnohé památkové objekty slouží jiným
způsobem ve-řejnosti a nebo jsou uzavřeny zcela a zpřístupněny jsou pouze v tyto dva výjimečné dny.
Město Dačice nabízí svým občanům a návštěvníkům
ke shlédnutí:

Státní zámek Dačice
13. září 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:30 h
14. září 9:00 – 11:00, 13:00 - 15:30 h
Vstupné za běžné vstupné
Doprovodné akce:
výstava „Dámy a jejich cetky“ – vstupné zdarma
prohlídka zámeckého sklepení – vstupné zdarma

Městské muzeum a galerie
13. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
14. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
Vstupné zdarma
Doprovodná akce:
Výstava „Pralesem, pouští, savanou“
Vstupné zdarma

Věž kostela sv Vavřince
13. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
14. září
.
13:00 – 16:00 h
Vstupné zdarma

Máte zájem, aby si Váš inzerát přečetlo 3000 domácností v Dačicích a okolí? Využijte možnost inzerovat
v městském zpravodaji. Každý měsíc je bezplatně doručen
do všech domácností v Dačicích a místních částech Borek,
Bílkov, Hradišťko, Chlumec, Toužín, Malý Pěčín, Velký
Pěčín, Lipolec, Dolní Němčice, Hostkovice a Prostřední
Vydří. Vaše objednávky je možné zaslat vždy do 15. dne
příslušného měsíce poštou nebo na e-mailovou adresu
redakce@dacice-mesto.cz. Pokud budou objednávky doručeny později, budou inzeráty uveřejněny podle možností. Bližší informace se dozvíte na tel. č. 384 401 244.
Při opakovaném inzerátu poskytujeme slevu 10% z ceny.

Ceník inzerátů
Podíl
strany
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32

Rozměr Komerční Osobní
cm
Kč
Kč
16 x 25,4
4.064,- 2.032,8 x 25,4
2.032,- 1.016,8 x 12,7
1.016,508,8 x 6,3
508,254,8 x 3,2
254,127,8 x 1,6
127,64,-

Nízkonákladový a nízkoenergetický
rodinný dům již od 1.200.000,-- Kč
V ceně zahrnuto:
projektová dokumentace, zařízení
staveb. povolení, pomoc při zajišťování financování, výstavba na klíč.
Bližší informace: 606 702 981
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100. výročí propojení železniční tratě
ze Slavonic do Rakouska
V sobotu 13. září 2003 proběhnou ve Slavonicích
a rakouském Waldkirchenu an der Thaya oslavy 100. výročí propojení železniční tratě z Kostelce do Slavonic
a do Rakouska.
Poté, co byl v roce 1902 dokončen úsek železniční
tratě z Telče do Slavonic, jehož 100. výročí jsme si připomněli minulý rok, byl poslední úsek ze Slavonic
do Waidhofenu an der Thaya dokončen 21. června 1903.
Po druhé světové válce byl vlivem politických událostí
provoz na trati přerušen a trať snesena. V současné době
probíhají na obou stranách hranice snahy o znovuzprovoznění tohoto železničního spojení.
Oslavy výročí propojení místních drah proběhnou
nejen na české, ale i na rakouské straně – v rakouském
Waldkirchenu. Na rakouské straně jsou tyto oslavy
součástí Festivalu regionu – 100 let železnice Thayatal.
Zde jsou oslavy plánovány na celý víkend. Hlavním
bodem jejich akce bude připomenutí propojení tratě
se Slavonicemi.
Slavnostní akty na obou stranách jsou naplánovány
tak, aby zájemci měli možnost se jich obou zúčastnit.
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Zájemci z České republiky mohou jet na oslavy
historickým vlakem taženým parní lokomotivou, který
bude vyjíždět z Telče v 8:10 h do Slavonic se všemi
obvyklými zastávkami. Po příjezdu do Slavonic následuje
v 9:45 h přestup do autobusů, které nás odvezou přes
hranice do Waldkirchenu. V 10:30 h bude ve Waldkirchenu slavnostní zahájení oslav.
Návštěvníci mohou využít bohatý program pro malé
i velké. Kdo bude mít zájem, může z Waldkirchenu
pokračovat vlakem do Waidhofenu. Autobusy do Slavonic
se z Waldkirchenu budou vracet v 11:30 h a ve 14:25 h.
Slavnostní akt ve Slavonicích, doprovázený kulturním
programem, proběhne v 15:00 h v prostorách nádraží
za přítomnosti ministra dopravy České republiky,
hejtmanů obou krajů, zástupců Českých drah, rakouského
velvyslanectví a delegace zástupců z Dolního Rakouska.
Po skončení aktu si zájemci mohou prohlédnout město,
kde budou v rámci Dnů evropského kulturního dědictví
zpřístupněny památky nebo v 16:05 h pokračovat parním
vlakem do Telče.
Kromě jízdenky přátelství, kterou si můžete zakoupit
a která platí pro oba směry, je nutné si s sebou vzít
na cestu do Rakouska cestovní pas.
PhDr. V. Jehlička, senátor

OSLAVY 100 LET DRÁHY
WAIDHOFEN a.d.Th. - SLAVONICE
v sobotu 13. září 2003
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autobusová doprava
Waldkirchen ÖBB
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Mezi stanicemi Slavonice ČD a Waldkirchen ÖBB zajištěna autobusová doprava.
Zvláštní vlaky budou taženy parní lokomotivou v trati:
Telč - Slavonice a zpět parní lokomotivou 433.001 ČD
Schwarzenau - Waidhofen - Waldkirchen a zpět parní lokomotivou 52.

14,20
14,02
13,34

odj.
Abf.
17,01
16,56
16,51
16,47
16,41
16,37
16,29
16,24
19,19
16,14
16,05

14,03
13,35
13,20
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5. 9., 6. 9., 7. 9. v 19:30 h
KRUH
Film USA s titulky
Vstupné 50 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný

12. 9., 13. 9., 14. 9. v 19:30 h
CHICAGO
Muzikál – film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

19. 9. v 8:15 h a 10:15 h – školní
představení
17:15 h a 19:30 h
ČERT VÍ PROČ
Nová pohádka ČR, SR
Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 55 Kč
26. 9., 27. 9., 28. 9. v 19:30 h
HLUBINA
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný

11. 9. v 19:30 h
11´09´01
11 režisérů z různých zemí a kultur v ryze subjektivní
reflexi na tragickou událost v New Yorku

25. 9. v 19:30 h
DALŠÍCH DESET MINUT I.
Kaurismäki, Jarmusch, Herzog, Erice, Wenders, Lee
a Kchaj-ke jako tvůrci krátkých epizod na téma času

MěKS

20. 9., 21. 9. v 19:30 h
KRÁSNÁ POKOJSKÁ
Film USA s titulky
Vstupné 57 Kč
Mládeži přístupný

12. 9. v 19:30 h
PAVEL BOBEK
Lída Nopová a skupina Miloše Nopa
Předkapela: folková skupina
KNEZAPLACENÍ

13. 9. ve 21:00 h
NAŠE BÁBÍ
Taneční zábava
Hlavní sál MěKS

20. 9. ve 14:00 h
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
a společenského chování opět pod
vedením manželů Málkových z Jihlavy

MMaG

Filmový
klub

KINO

KULTURA

„PRALESEM, POUŠTÍ A SAVANOU“
Výstava z expedice českých přírodovědců
do jižní Afriky
do 30. 9. 2003

Beseda o expedici do Afriky
s RNDr. Karlem Peclem
„Pralesem, pouští, savanou“
1. 10. 2003 v 17:00 h

„Barokní osobnosti regionu“
Výstava v rámci III. ročníku
„Dačických barokních dnů“
do 31. 10. 2003

