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Vážení spoluobčané,
je to již rok co jsem ve funkci starosty města. Proto
vám chci podat informace o tom, co se během roku
podařilo a co nás v dalším roce čeká.
Rokem 2003 se město Dačice stalo obcí s rozšířenou
působností, tedy malým okresem a zajišťuje kromě
samosprávy také státní správu pro celý region, to je 23
obcí s 23 tisíci obyvatel. I přes počáteční nedostatky
se díky zaměstnancům městského úřadu, kterých je
v současnosti 78, podařilo tento úkol splnit. Za pomoci
státu a jeho finanční podpory v částce asi 17 milionů
korun byla opravena stará radnice čp. 1/I a bývalá věznice
čp. 151/I, které dnes slouží občanům. Především byla
snaha dokončit rozpracované úkoly po předchozím
zastupitelstvu, to je kanalizační sběrač Borek a Bílkov,
pokračování prací na sídlišti Nivy, oprava knihovny,
vybudování cyklostezky, úprava části průtahu před
poštou. Další práce byly provedeny v ulici Neulingerově,
Soukenické a Masarykově. Došlo k rekonstrukci bytů
v domě čp. 58 na Palackého náměstí. Uskutečnila se
stavební úprava podle hygienických požadavků školní
jídelny. Jsou vyhledávány dotační programy, ze kterých je
snaha budovat vodovod z Kostelního Vydří do Velkého
Pěčína, plynovod do Dolních Němčic, Volfířova a Kostelního Vydří. Rovněž se připravuje odbahnění a oprava
rybníků v majetku města. Velice dobře se hospodaří
v lesích spravovaných městem a také se využívá dotačních titulů. Byla uzavřena nájemní smlouva
s Kamenolomy ČR. Celou dobu se snažíme o opravy
a úpravy v místních částech města. Mnoho dalších akcí,
které si okolnosti vynucují, je však ještě potřeba splnit.
Zaměstnanci odboru správy majetku města mají
za úkol vyhledávat a pro potřeby města zpracovávat
dotace jak od kraje, Ministerstva pro místní rozvoj,
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství
a výživy a také rovněž z fondů Evropské unie.
Všechny strany, které šly do voleb v roce 2002, kladly
na první místo ve svém volebním programu zachování
Nemocnice Dačice, která je příspěvkovou organizací
od roku 1995. Všichni víme, že zdravotnictví jako celek
prožívá těžké doby, nejinak tomu je i v Nemocnici
Dačice. Nemocnice zaměstnává 250 lidí a zajišťuje
zdravotní péči pro 45 tisíc obyvatel. Pro město Dačice je
to obrovská finanční zátěž, ale zároveň velká zodpovědnost vůči obyvatelům této části republiky. Dnes
jsme svědky toho, jak těžko se s touto situací vyrovnávají
jednotlivé kraje. Město Dačice tuto záležitost řeší již osmý
rok a finanční příspěvek na provoz za tuto dobu činí
54 900 000 Kč a 2 700 000 Kč na investice (přístroje).
V areálu nemocnice je nutná rekonstrukce stravovacích
prostor a vybudování výtahů pro pacienty u ambulantních
objektů. Rovněž platová otázka zaměstnanců je nedořešená a jen dobrovolné snížení platů o deset procent

Zdarma do kaž dé rodiny
Prosine c 2003
umožnilo snížení finančních ztrát za rok 2003. Víme, že
finanční možnosti jsou vzhledem k rozpočtu města už
na hranici možností. Další existence Nemocnice Dačice je
ohrožena a bez pomoci kraje a státu je její budoucnost
nejistá. Byla snaha situaci vysvětlit panu hejtmanovi
Dr. Zahradníkovi, rovněž panu Dr. Pavelkovi, radnímu
odpovídajícímu za zdravotnictví Jihočeského kraje.
Ovšem finance zdravotnických zařízení Jihočeského kraje
jsou také nedostatečné a rozpočet kraje je omezen. Někteří
zastupitelé kraje navrhují převést akutní lůžka Nemocnice
Dačice na lůžka pro dlouhodobě nemocné. T ato změna
by se rovněž neobešla bez financí.
Jsme všichni vděční našim předkům, kteří se snažili
o zřízení nemocnice v Dačicích. Nikdy by je určitě nenapadlo, jaké městu připraví problémy jejím dalším
provozováním. Nemohu a ani nechci si stěžovat na předchozí zastupitelstva, že učinila chybný krok, že nemocnici
převedla pod správu města. Jistě je k tomu vedla snaha
o zachování zdravotní dostupnosti pro občany města
a vůbec celého okolí.
Byl bych velice rád, kdybychom v současné době
opustili emoce a různou nevraživost jednotlivých stran
a snažili se o uchování nemocnice a její další činnost,
pro kterou byla zřízena. Udržování nemocnice z finančních prostředků města je velmi náročné, rovněž pro zaměstnance nemocnice je tento stav bez výhledu a jistot.
Nacházíme se ve velice nezáviděníhodné situaci, na jedné
straně financujeme zdravotnictví a snižujeme možnost
financování města samotného, na druhé straně chceme
uchovat zdravotní dostupnost občanů města a okolí. Teď
je nutné najít správnou cestu, ale 8 roků zkušeností
nedává velkou naději. Je však naší povinností stále jednat
a hledat cesty k docílení dobrého výsledku. Prosím proto
občany, aby si uvědomili, že situace je vážná a když
nemohou sami pomoci, aby nemocnici neubližovali a situaci nezhoršovali.
V současné době se rovněž řeší otázka, zda vybudovat
v Dačicích koupaliště. Jsem si vědom toho, že by si občané tuto výhodu zasloužili. Obzvláště v létě byla tato
záležitost velmi diskutována. Nyní, kdy se jedná o rozpočtu na rok 2004, je pro radu města velmi důležité
a rozhodující, zda tuto položku zařadit do výdajů. Náklady na výstavbu koupaliště dle současného projektu
by byly asi 60 milionů korun. Město má z minulých let
jisté částky na několika účtech našetřené, ale je to rezerva,
kterou by nebylo rozumné nevhodně investovat. Je možné
nedostatek financí řešit půjčkou, ale i výhodné splátky
jsou velkou přítěží, město již nyní má velké závazky.
Výhledově ještě k tomu přistupuje fakt o změně DPH
v neprospěch investora, tj. města při investicích. Je zde
tedy otázka, které závažné záležitosti dát přednost, zda
pomoci Nemocnici Dačice a zajistit v potřebné výši
finance na infrastrukturu při zachování jisté finanční
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rezervy, nebo zahájit výstavbu koupaliště. Já vzhledem ke
své opatrnosti dávám přednost jistotě. Bude záležet na
radních a zastupitelích jak rozhodnou, rovněž mínění
občanů bude mít velkou váhu. Chci věřit, že personální
změny v Nemocnici Dačice pomohou částečně situaci
řešit. Doufám, že se výhledově najde řešení jak občanům
koupání zajistit.
Vážení občané, trochu jsem si zastýskl, ale považuji
za svoji povinnost seznámit vás s finanční situací města.
Děkuji Vám všem, že sledujete veškeré dění ve městě,
děkuji všem, kteří v Dačicích zajišťují pro občany práci,
jsem vděčný zdravotníkům za pochopení situace v nemocnici, vážím si všech, kteří to myslí s městem dobře.
Vážení občané, jste to vy, kteří mohou moje počínání
hodnotit, vaše rady a připomínky mají pro mne velký
význam. Přeji vám všem příjemné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví a štěstí v novém roce

·
·

·

·

MVDr. Ludvík Fabeš, starosta města
(vyjádření ze dne 9. 12. 2003)
·

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 8. zasedání konaném 10. 12. 2003 schválilo:
·
·
·

·

pravidla rozpočtového provizoria města Dačic na rok
2004
obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2003 o místních
poplatcích
obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2003 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
výstavbu aquaparku v roce 2004 a její financování
z vlastních prostředků, z dotace ze SFŽP ČR
na alternativní zdroje a z úvěru a současně vyhlášení
obchodní veřejné soutěže na přijetí úvěru do výše
Kč 40.000.000,-- na financování stavby aquaparku
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vzala na vědomí výsledky kontrol provedených finančním odborem v obou základních školách, v mateřské škole, ve školní jídelně a v MěKS
vzala na vědomí žádost několika občanů o přehodnocení rozhodnutí k výběru místa na stavbu domu
s pečovatelskou službou v prostoru Pantočkova ulice
– Hradecká ulice
vyslovila souhlas s výměnou bytu I. kategorie o velikosti 3+1 v domě č. 228/I v Bratrské ulici uživatele
Františka Krejči za byt I. kategorie o velikosti 2+1
v domě č. 58/I na Palackého náměstí, který byl
zrekonstruován. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou. Důvodem výměny je uvolnění prostor
pro sportovní oddíly.
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 1+1 v Dačicích, v ulici
Nivy 161, s Miroslavem Bukem, Dačice 428/V, který
si tento byt vylosoval. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2018.
schválila poskytnutí mimořádné sociální výpomoci
z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi,
kterým je dle zákona vyplácena dávka sociální péče
a rodinám, kde pečují o těžce zdravotně postižené dítě
vyžadující mimořádnou péči. Celková finanční pomoc
činí Kč 53.000,--.

RADA MĚSTA
·

·

schválila rozpočtové opatření č. 6/2003, které zvyšuje
výdaje rozpočtu o 319,60 tis. Kč, současně zvyšuje
příjmy o 302,60 tis. Kč a skupinu financování o 17
tis. Kč. Krytí schodku je navrženo prostředky
z přebytků hospodaření předchozích let.
schválila pronájem rybníků ve vlastnictví města
Městským lesům Dačice s. r. o. na dobu neurčitou
od 1. 1. 2004 za roční nájemné Kč 150.000,-- s tím, že
v nájemní smlouvě bude povolen podnájem s vybranými žadateli
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Aquapark v Dačicích bude
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města na svém
prosincovém zasedání schválilo výstavbu Aquaparku
v Dačicích. Rozhodnutí o největší investici města nebylo
jednoduché. Snad každý zastupitel tisíckrát procházel
podklady a dostupné materiály týkající se možnosti
realizace projektu. Finanční možnosti města, jeho zadlužení proti reálným podmínkám výstavby, změnám ve státní daňové politice, kdy zvýšení DPH na stavební práce
hrozí navýšením hodnoty díla o 10 milionů korun, což
by vedlo k ceně, za kterou by se stavba nedala realizovat,
nakláněly misky vah rozhodování k jedné či druhé straně.
Zastupitelstvo města odsouhlasilo po dlouhé a vzrušené
debatě výstavbu „Aquaparku“ . Z osmnácti přítomných
zastupitelů hlasovalo 11 pro, 3 proti a 4 se zdrželi hlasování.
Co toto rozhodnutí přinese? V měsíci lednu 2004
budou zahájeny práce na stavbě bazénu. Stavba má být
dokončena do poloviny měsíce června téhož roku. Areál
bude obsahovat vstupní objekty včetně bistra, strojovny
a samozřejmě bazény. Součástí takzvaného rekreačního
bazénu bude tobogán, několikaproudá skluzavka, divoká
řeka a další drobné atrakce. Na tento bazén navazuje
plavecká část a to dvaceti pěti metrová čtyřdráha.
V projektu nebylo zapomenuto ani na ty nejmenší, pro
které je připraven dětský bazén. Cena vlastního bazénu je
49 700 000 Kč včetně DPH. Zároveň se bude stavět
příjezdová komunikace propojující ulici Dlouhou a Severní s parkovacími plochami v hodnotě 7 300 000 Kč.
Město Dačice se pokoušelo o výstavbu bazénu,
či koupaliště v minulosti již několikrát. Žádný z pokusů
však nevyšel. Dnes je reálná šance stoleté očekávání
občanů našeho krásného města naplnit.
Přeji Vám šťastné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví a spokojenosti v roce 2004.
Pavel Habr,
místostarosta
Váž e ní spoluobčané ,
koncem roku je vždy čas na ohlédnutí se za tím,
co nám tento úsek našeho života přinesl. V listopadu
minulého roku zastupitelstvo zvolilo nové vedení města.
Pro nás, kterým byla dána důvěra pro toto volební období
to znamenalo velké změny jak v profesním, tak v soukromém životě.
Život města se s výměnou radních nezastavil, ale
plynul stále dál. Proto na nás čekala řada nových úkolů,
ale i ty, které byly připraveny v uplynulém volebním
období, nebo se nepodařilo je splnit či dokončit. Díky
dobré komunikaci s občany se podařila například vyřešit
cyklostezka na Nivy, čímž se zabezpečil bezpečný přístup
pro chodce a cyklisty na nové sídliště. Rada rozhodla
o zadláždění prostoru před poštou žulovými kostkami
v rámci rekonstrukce průtahu městem. T ato plocha nebyla
v projektu řešena, měla se pouze vyspravit asfaltem
a nechat v původním stavu. Na přelomu roku město
zahájilo tři stavby: oprava budovy městské knihovny
v Kláštýrku, kanalizace v Bílkově a její tlakové napojení
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současně s Borkem na kanalizační přivaděč k ČOV
Dačice a rekonstrukce čp. 1/I „staré radnice“ .
Re konstrukce knihovny vypadala z počátku velmi
snadně, ale postupem prací se z opravy stala celková
rekonstrukce. Konstrukce podhledů stropů, která měla být
zachována byla odstraněna z důvodu hniloby v nosných
trámech, a tak z objektu zbyly pouze obvodové stěny.
Cena díla se proto zvýšila oproti plánovaným
1 698 644,00 Kč na 2 295 967,40 Kč. Práce byly dokončeny koncem května a knihovna slavnostně obnovila
provoz 16. července. Největší investicí uplynulého roku
byla kanaliz ace v místní části Bílkov. Dodavatel stavby
Agrostaving, s. r. o. Dačice se od počátku potýkal jak
s problémy počasí, zvláště v zimním a jarním období, tak
se složitými geologickými poměry v obci. Přes tyto potíže
dokončila firma stavbu kvalitně a v daném termínu.
Hodnota díla je 27 324 754,40 Kč (v ceně jsou zahrnuty
náklady za stavební práce, náklady na pořízení projektové
dokumentace, technický dozor stavby, odborné posudky,
zaměření stavby vč. inženýrské činnosti VaK). Na financování stavby se podílelo Město Dačice a Státní fond
životního prostředí dotací a půjčkou. Za zdárný průběh
výstavby je třeba poděkovat i všem občanům Bílkova,
kteří přes počáteční nedůvěru k projektu pochopili
důležitost této investice pro jejich obec a přetrpěli všechna
omezení se stavbou spojená.
Re konstrukci staré radnice prováděla firma Korint
s. r. o. Dačice. Ani tato stavba se neobešla bez potíží.
Napadený strop 2. nadzemního podlaží dřevomorkou,
propadající se středový nosný sloup v mashausu, zatopené
a zasypané sklepy patřily mezi ty hlavní. Že se ale
podařilo odevzdat Korintu kvalitní dílo se mohli občané
a návštěvníci přesvědčit při dnu otevřených dveří.
Hodnota provedených prací je 8 385 106,40 Kč.
Financování této rekonstrukce bylo zcela z prostředků
od státu na zabezpečení státní správy obcí s rozšířenou
působností.
Z drobnějších akcí, které se podařilo realizovat během
letošního roku bych rád připomenul opravu dešťové
kanalizace a rekonstrukci chodníků v návaznosti na opravu průtahu obcí Lipolec, ve spolupráci s firmou Lučina,
provizorní opravu účelových komunikací v D. Němčicích,
rekonstrukci jídelny v ZŠ v ulici B. Němcové, v rámci
prováděné rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Neulingerově ulici a na Vokáčově náměstí bylo provedeno
vydláždění Neulingerovi ulice žulovou dlažbou. Nový
povrch získala i část Soukenické ulice, kde by již nemělo
docházet ke splavování hlíny při deštích do Antonínské
ulice. S velmi kladným ohlasem se setkalo vybudování
hřiště na plážový volejbal v areálu sportovního stadionu.
Při rekonstrukci radnice byl také restaurován závěs
a nosná část radničního zvonu.
Pro naše občany je zřízení pamětní desky našim
židovským spoluobčanům, kteří zahynuli v koncentračních táborech omluvou za roky mlčení o jejich
tragickém osudu. Pamětní kámen a deska se jmény obětí
je umístěn na Pomníku padlých v Kancnýřově sadu.
Pamětní kámen vznikl díky lidem, kterým nebyl lhostejný
jejich osud. S přechodem výkonu státní správy na město
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Dačice bylo nutno řešit i řadu dalších úkolů s tím
souvisejících. Například krizové řízení (ochrana
obyvatel), povodňové plány pro Dačice i „malý okres“ ,
požární posouzení úřadu, příprava mikroregionu Dačicko
atd.
Záměrem tohoto článku není popsat úplný souhrn
všeho dění v Dačicích a jeho místních částech, ale
poděkovat v závěru roku těm, kteří dílo začali a těm, kteří
ho dokončili.
Rudolf Hájek
místostarosta
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proto, aby občané měli kam odklízet odpad ze zahrad
(tráva, listí, větve). Ale opak je pravdou. Za večerního
šera, začíná okolo VOK hemžení. A výsledek …

P řeplněný kontejner
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Oprava zvonu
V předvánočním čase se vrátil
na věž dačické radnice restaurovaný zvon z roku 1731.
Opravu a renovaci kovářských
částí závěsu zvonu provedla
firma Umělecké kovářství bratři
Krupkové. Výměnu dřevěných
nosných prvků zajistily T S
Dačice, s. r. o. Bratři Krupkové
za pomoci plošiny Hasičského
záchranného sboru provedli též
samotné osazení zvonu do kamenného krakorce věže.

Odpady – věc veřejná
- tak by se dal nadepsat článek k této tématice. Právě
před koncem roku je toto téma velmi aktuální, protože
zastupitelstvo města schvaluje poplatek za sběr a svoz
komunálního odpadu na rok 2004. Zda separujeme moc
nebo málo nám řekne výše poplatku. Ale nejprve pár
čísel. V ČR se podle předběžné evidence vyprodukovalo
v roce 2000 asi 42 milionu tun odpadu. Na 352 skládek
(které vyhovují našim předpisům) pak bylo uloženo 11
milionu tun odpadu. Je to velké množství, které ve svém
důsledku zatěžuje naše životní prostředí.
Vrátím se však do našeho města, abychom i my mohli
zpytovat své svědomí. Za rok 2002 jsme uložili na
skládku Borek 2 157,40 t komunálního odpadu. Z tohoto
množství bylo 779,13 t ve ve lkoobje mových konte jne re ch (dále jen VOK), což je více jak jedna třetina celého množství.
Základním problémem VOK je, že jde o netříděný
odpad. Co všechno se dá nalézt ve VOK by vydalo na
samostatné noviny. Jako vrchol lidové tvořivosti je
umístění sedací soupravy na plný VOK odpadu. Ročně
nás stojí tyto VOK (rok 2002) 388 017,50 Kč. Podstatné
však je, že v těchto VOK se nachází i nebezpečný odpad.
A nyní trochu poučení: nebezpečný odpad vzniká nejen
při výrobě, ale jsou to běžně používané výrobky
v domácnostech (pesticidy, nátěrové hmoty, ředidla,
baterie, akumulátory, zářivky, oleje, olejové filtry, staré
léky, elektrošrot apod.). Ze zákona je každý z nás povinen
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství
a nebezpečné vlastnosti. Kdybychom měli dostát liteře
zákona, museli bychom každý VOK před uložením
na skládku vytřídit. VOK byly umísťovány na stanovištích

Na základě těchto negativních zkušeností v průběhu
několika roků (stav se neustále zhoršuje), se již od roku
2004 nebudou celoročně přistavovat VOK na vyhrazená
stanoviště. T oto opatření je nezbytné. Čím dříve se naučíme maximálně separovat odpad, tím lépe pro nás. Jde
přece o naše peníze.
Nelze všechno svádět na nařízení EU, ale do budoucnosti pro lidstvo jiná cesta není. Jinak zde po nás
zůstanou jen odpady. A tak VOK budou přistavovány jen
na jaře a na podzim podle plánu do jednotlivých
městských částí za účelem likvidace zahradního odpadu.
Časový plán umístnění VOK bude včas zveřejněn. Pro
naše místní části bude zvolen samostatný režim.
Abychom umožnili občanům ekologickou likvidaci
odpadů vše ho druhu, byl ve spolupráci s firmou .A.S.A.
Dačice, s. r. o. zřízen sběrný dvůr. Sběrný dvůr je
v pravidelném provozu od 1. 7. 1997. Co se však nyní
zásadně změní je pracovní doba a to tak, abychom mohli
tento sběrný dvůr maximálně využívat. A to i včetně
sobot. Možná, že někdo namítne, že nemá možnost
odvozu do sběrného dvora. Ale jsou zde T echnické služby
města Dačic nebo firma A.S.A Dačice s. r. o., které po
telefonické nebo osobní domluvě odvezou za úplatu váš
odpad. Při monitorování těchto VOK kamerou, přivážejí
odpad auta s přívěsným vozíkem. T akže odvést odpad do
sběrného dvora není zásadní problém.
Firma .A.S.A. Dačice, s. r. o. připravuje propagační
materiál, kde najdete všechny potřebné informace pro
úspěšné třídění odpadů. Pro začátek základní informace:
Provoz ní doba sbě rné ho dvora
te l: 384 420 001
1. 1. - 31. 3. pondělí až sobota
1. 4. - 30. 9. pondělí až pátek
sobota
1. 10. - 31. 12. pondělí až sobota

8:00
10:00
8:00
8:00

–
–
–
–

16:00
18:00
16:00
16:00

h
h
h
h

Pro porovnání: v roce 2001 náklady na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu byly 2 114 815 Kč,
počet poplatníků 8048, v roce 2002 činily náklady
2 256 062 Kč, počet poplatníků 8033. Podle neúplných
nákladů v roce 2003 je opět nárůst. Z těchto čísel je
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názorně vidět, že bez separace odpadů to asi nepůjde.
S těmito čísly souvisí i sazba poplatku pro rok 2004, která
byla schválená zastupitelstvem města a činí 390 Kč
za jednoho poplatníka za kalendářní rok. Jednoduše řečeno, čím méně uložíme na skládku Borek, tím menší
bude poplatek na jednoho poplatníka.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem za pochopení
tohoto nepopulárního opatření. Cesta ke 100% třídění
odpadů je dlouhodobý proces, ale věřím v naše občany.
R. Hájek, místostarosta

Dačice byly první
Veliký úspěch a
ohlas mezi odborníky
zaznamenal na našich
stránkách již několikrát zmiňovaný katalog Putování zapomenutým krajem lesů,
luk a barev. Spolu
s dalšími 110 produkty z celé republiky
byl přihlášen do prestižní soutěže Náš kraj,
pořádané
nakladatelstvím C.O.T . media a Gastro Žofín.
Soutěžilo se v pěti
kategoriích a nás nejvíce zajímala sekce
Nejlepší cizojazyčný propagační materiál přirozeného
turistického regionu a mikroregionu. Porota složená z reklamních odborníků, zástupců agentury CzechT ourism,
vydavatelství C. O. T . media a jeho jazykových poradců
neměla lehký úkol, o to více si ceníme, že nakonec
vybrala na první místo produkt přihlášený městem Dačice
a to vzhledem k jeho vysoce kvalitnímu textovému i grafickému zpracování.
Cenu převzali při slavnostním ceremoniálu 3. prosince
na pražském Žofíně Mgr. Zdeňka Chadimová a místostarosta Rudolf Hájek. Město Dačice děkuje všem autorům
kteří se podíleli na vzniku katalogu za skvěle odvedenou
práci, která pomohla výrazně zviditelnit náš mikroregion
a je výbornou propagací zdejšího kraje.
N. Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu
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Zápis žáků do 1. tříd
Zápis se koná v pátek dne 23. le dna 2004 od 13:00
do 17:00 h. Zapsány budou děti narozené do 31. srpna
1998. Na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis
proveden na pracovišti v Bratrské ulici. Na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové bude zápis proveden v prostoru
horního pavilónu.
Rodiče při z ápisu pře dlož í:
· rodný list dítěte
· vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku, který jim předá příslušná mateřská nebo
základní škola.
V § 14 odst. 1 a 2 zákona číslo 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona
č. 139/1995 Sb., je obci uložena povinnost stanovit
základním školám spádové obvody. T ímto opatřením není
dotčeno právo rodičů (zákonných zástupců) vybrat si pro
docházku dítěte školu jinou. Do vybrané školy, mimo
spádový obvod, dítě být přijato může, ale z různých
důvodů také nemusí.

Město Dačice

zveřejňuje záměr na využití pozemků

areálu bývalé ČOV u Toužína

a jejich následný prodej
Jedná se o parcely: p. č. 2228/1, ostatní plocha - 194
m 2 , p. č. 2228/2, ostatní plocha – 3 872 m 2 , p. č.
2228/3, ostatní plocha – 628 m 2 , p. č. 2228/4,
zastavěná plocha – 67 m 2 , p. č. 2229/3, ostatní plocha
– 3 237 m 2 , a p. č. 2231/2, ostatní plocha – 128 m2
v obci a k. ú. Dačice. Předmětné parcely jsou
nabízeny k využití a k následnému prodeji jako celek
o výměře 8 126 m 2 , včetně staveb na nich zřízených.
Výchozí kupní cena k jednání se stanovuje
na 30,- Kč/m 2 poz e mku.
Zájemce bude vybrán na základě doručené nabídky
v zalepené obálce zřetelně označené:
„NEO TVÍRAT – využ ití poz e mků, are ál bývalé
ČO V u Touž ína“
doručené na podatelnu Městského úřadu Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
do 27. 2. 2004 do 10:00 hodin
Nabídka musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu,
rodné číslo, název firmy, sídlo firmy, IČ a vlastnoruční podpis žadatele. Stanovená kritéria výběru:
využití pozemků. S vybraným zájemcem bude
uzavřena kupní smlouva a při podpisu kupní smlouvy
uhradí kupující dohodnutou cenu. Bližší informace
podá místostarosta p. Hájek, tel: 384 401 214, nebo
vedoucí OSMM p. Vávrů, tel. 384 401 227
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky a veřejnou nabídku zrušit.
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Vyhláška č. 6/2003

Obecně závazná
vyhláška
o mí stní ch poplatcích
Zastupitelstvo města Dačice vydává podle ust. § 14, odst.
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písm. d)
a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Část I.
Čl. 1 Základní ustanove ní
(1) Město Dačice vybírá na základě této obecně závazné
vyhlášky tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Dačice.
Část II.
Poplate k z e psů
Čl. 2 Pře dmě t poplatku
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Čl. 3 Poplatník
a) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která
je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na
území města.
b) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na
Městském úřadu Dačice do 15-ti dnů ode dne kdy
vznikla poplatková povinnost.
c) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních
poplatcích 1).
Čl. 4 Saz by poplatku
a) Poplatek ze psa činí ročně:

· Dačice (město)
– rodinný dům
· Dačice (město)
– bytový dům se 4
a více byty
· Dačice (místní část
+ Dačice V - U
podcestného mlýna)
· Poživatelé invalidního,
starobního, vdovského
nebo vdoveckého
důchodu, který je jejich
jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu

Pes
neoznačený
mikročipem

Pes
označený
mikročipem

500,-- Kč

300,-- Kč

900,-- Kč

700,-- Kč

300,-- Kč

100,-- Kč

200,-- Kč

100,-- Kč
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b) Od poplatku jsou osvobozeni:
· Město Dačice a právnické osoby jím zřízené nebo založené, ve kterých je město Dačice jediným
společníkem.
Čl. 5 Vz nik a z ánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního
roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li
poplatková povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně.
Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek se platí v hotovosti bez vyměření v pokladně Městského úřadu v Dačicích, případně po
předchozí dohodě se správcem poplatku bezhotovostním převodem z účtu poplatníka nebo složenkou doručenou poplatníkovi správcem poplatku.
(2) Poplatek je splatný:
a) nečiní-li více než 1000,-- Kč ročně, nejpozději do
31. 3. příslušného kalendářního roku,
b) činí-li více než 1000,-- Kč ročně, ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. příslušného kalendářního roku.
(3) I při vyšší částce než 1.000,- Kč lze poplatek zaplatit
najednou v termínu do 31. 3. každého roku.
(4) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Část III.
Poplate k z a už ívání ve ře jné ho prostranství
Čl. 7
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá
za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl2).
Čl. 8 Ve ře jné prostranství
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru3).
Vymezení veřejného prostranství na území města,
pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem
přílohy č. 1.
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Čl. 9 Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 7 této
obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část
veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají
za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.
(2) Poplatník je povinen oznámit Městskému úřadu Dačice zvláštní užívání veřejného prostranství alespoň
24 hodin před započetím vlastního užívání tohoto
prostranství.
Čl. 10 Saz by poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za
každý i započatý m 2 a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství:
a) za zvláštní užívání veřejného prostranství
na Palacké ho námě stí, Havlíčkově
námě stí, v ulicích Göthova, Krajířova
a Masarykova k umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb - pouze pro restaurační zahrádky a kiosky
b) za zvláštní užívání ostatních ve ře jných
prostranství, mimo částí vyme zených
v bodě a) k umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb - pouze pro restaurační
zahrádky a kiosky
c) za zvláštní užívání veřejného prostranství
na trž išti k umístění prodejních nebo
reklamních zařízení
d) za zvláštní užívání veřejného prostranství
mimo trž iště a mimo Palackého nám.,
Havlíčkova nám. ulic Göthova, Krajířova a Masarykova k umístění prodejních nebo reklamních zařízení
e) za zvláštní užívání veřejného prostranství
na Palacké ho nám. (mimo trž iště ),
na Havlíčkově nám., v ulicích Göthova,
Krajířova a Masarykova k umístění
prodejních nebo reklamních zařízení
f) za užívání veřejného prostranství pro
kulturní a sportovní akce, pro umístění
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
g) za užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací, k umístění
stavebního zařízení a skládek
h) za zvláštní užívání veřejného prostranství
k jiným účelům než jsou uvedeny v bodech a) až g)

3 Kč

2 Kč

30 Kč
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(4) Od poplatku jsou osvobozeni:
·
město Dačice a právnické osoby jím zřízené nebo
založené, ve kterých je město Dačice jediným společníkem.
Čl. 11 Vz nik a z ánik poplatkové povinnosti,
splatnost poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí
ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství
začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo tedy
např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla
zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
(2) Poplatek je splatný předem při plnění oznamovací
povinnosti o užívání veřejného prostranství.
V případech, kdy se vydává správní rozhodnutí, je
poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení
správního rozhodnutí, kterým se užívání veřejného
prostranství povoluje.
(3) Poplatek v hotovosti vybírá příslušný zaměstnanec
města Dačice nebo se platí v pokladně Městského
úřadu v Dačicích.
Část IV.
Poplate k z e vstupné ho
Čl. 12 Pře dmě t poplatku a poplatník
(1) Předmětem poplatku je vstupné5) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň
z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která
akci uvedenou v odst. 1 pořádá.

50 Kč
Čl. 13 Saz by poplatku a je ho splatnost
(1) Poplatek ze vstupného činí z úhrnné částky vybraného vstupného pro:
70 Kč

3 Kč

5 Kč
10 Kč

(2) Užívání veřejného prostranství na tržišti se řídí platným tržním řádem Města Dačic.
(3) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně
o místních poplatcích4).

a) diskotéky
b) taneční zábavy, plesy, společenské
večery s tancem a akce obdobného
charakteru
c) koncerty, divadelní představení
d) prodejní akce včetně výstav
spojených s prodejem zboží
e) výstavy bez prodeje exponátů

20%
10%
5%
15%
2%

(2) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.
(3) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně
o místních poplatcích6).
(4) Od poplatku jsou osvobozeny:
· akce vzdělávací a sportovní,
· akce organizované městem Dačice nebo právnickými osobami jím zřízenými nebo založenými, ve kterých je město Dačice jediným
společníkem.
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Čl. 14 O hlašovací povinnost
Poplatník je povinen nejpozději 2 dny před konáním
akce oznámit Městskému úřadu Dačice její pořádání,
sdělit mu údaje potřebné ke stanovení místního poplatku a vstupenky označené cenou, datem, hodinou
konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení.
Poplatník je povinen sdělit Městskému úřadu Dačice
své příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo.
Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen
podat Městskému úřadu Dačice přiznání k poplatku.
Neprodané vstupenky předloží Městskému úřadu
Dačice ke kontrole.
Poplatek se platí v hotovosti bez vyměření v pokladně Městského úřadu v Dačicích, případně
po předchozí dohodě se správcem poplatku bezhotovostním převodem z účtu poplatníka nebo složenkou doručenou poplatníkovi správcem poplatku.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Čl. 18
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1999
o místních poplatcích.
(2) T ato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne
1. 1. 2004
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Část V.
Ustanove ní spole čná a z ávě re čná
(1)

(2)
(3)

(4)

Čl. 15
Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy
nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle
některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této
obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně
závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny
nahoru.
Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen
Městskému úřadu Dačice ohlásit skutečnosti
zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do
15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za
povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv
na stanovení výše poplatku.
K odstranění tvrdosti může město na základě žádosti
poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela
nebo částečně prominout.
Čl. 16 Sankce

(1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky
nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří Městský úřad Dačice poplatek
platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až
na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo
doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této
lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije
ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
(2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může Městský úřad Dačice uložit poplatníkovi
pokutu podle zvláštního zákona7).
Čl. 17
Při řízení ve věcech místních poplatků se použije
zvláštní zákon 7), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.
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§ 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
§ 4, odst. 1 zákona
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
§ 4, odst. 1 a 2 zákona
§ 6, odst. 1, věta druhá zákona
§ 6, odst. 1, věta třetí zákona
zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů

Město Dačice

předkládá veřejnou nabídku na

prodej bytového domu
v Dolních Němčicích
dům č. p. 93 (okál)
Bytový dům sestává ze třech nadzemních podlaží.
V přízemí je jeden neobsazený byt 1 + 0, volný
od 1. 1. 2004, ve II. a III. podlaží jsou dva byty o velikosti 3 + 1, na které jsou se současnými nájemci
uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou. Zájemci doručí
svojí nabídku v uzavřené obálce zřetelně označené:
„NEO TVÍRAT – prode j domu č. p. 93
v Dolních Ně mčicích“
na podatelnu MěÚ Dačice, Palackého nám 1/I,
ne jpoz dě ji do 9. 2. 2004 do 10:00 hod
·

·

·

Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní
ceny, která musí být vyšší než cena minimální,
která je stanovena ve výši 620 000,- Kč a podle
způsobu jejího vyrovnání. Upřednostněna bude
nabídka současných nájemců bytů prodávané
nemovitosti
Při podání nabídky složí zájemce na pokladně MěÚ
Dačice jistinu na budoucí kupní cenu ve výši
20 000,- Kč nebo ji uhradí na účet 60150603143369/0800, variabilní symbol rodné číslo
žadatele.
Informace podají pracovníci Městského úřadu
Dačice na bytovém odboru, Krajířova 27/I – dveře
č. 201, tel. 384 401 234 nebo na odboru správy
majetku města – dveře č. 102, tel 384 401 228.

Mě sto Dačice si vyhraz uje právo odmítnout všechny
doruče né nabídky, ne uz avřít kupní smlouvu
s ž ádným ž adate le m a ve ře jnou nabídku z rušit.
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Vyhláška č. 7/2003

Obecně závazná
vyhláška
o mí stní m popl atku za provoz systému
shromažď ování , sběru, přepravy, tří dění ,
využí vání a odstraňování komunál ní ch
odpadů
Zastupitelstvo města Dačice vydává dne 10. 12. 2003
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Základní ustanove ní
(1) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
(2) T ato obecně závazná vyhláška stanovuje poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen "poplatek"), jakož i způsob jeho
výběru na území města Dačic včetně jeho místních
částí (dále jen "město").
Čl. 2 Poplatník
(1) Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která vlastní na území města
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba (dále jen "rekreační stavba").
(2) Za domácnost může být poplatek odveden společným
zástupcem, za rodinný nebo bytový dům jeho
vlastníkem nebo správcem (dále jen "společný
zástupce"). Společný zástupce je povinen oznámit
městu jména a data narození osob, za které poplatek
odvádí.
(3) Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob,
jsou tyto povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
(4) Za fyzické osoby, které nejsou způsobilé k právním
úkonům a jsou poplatníky ve smyslu této obecně
závazné vyhlášky, plní všechny povinnosti
související se správou poplatku jejich zákonní
zástupci (např. rodiče u nezletilých dětí).
Čl. 3 Správa poplatku
Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Dačice (dále
jen "správce poplatku").
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Čl. 4 O hlašovací povinnost
(1) Poplatník má ohlašovací povinnost. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci
poplatku veškeré údaje potřebné pro řádnou a úplnou
správu poplatku.
(2) Za splnění ohlašovací povinnosti se považuje:
a) doručení vyplněné přihlášky k registraci správci
poplatku,
b) uvedení údajů o osobě poplatníka na přihlášce k
registraci vyplněné společným zástupcem
a doručené správci poplatku.
(3) Ohlašovací povinnost musí být splněna do 31. ledna
2004 u poplatníků, na které se vztahuje poplatková
povinnost ke dni 1. lednu 2004, nebo do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 5 Saz ba poplatku
(1) Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 140,-- Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok,
b) částka 250,-- Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě skutečných
nákladů obce na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v předchozím roce rozúčtovaných dle článku 6 této obecně závazné vyhlášky.
Celková saz ba poplatku činí 390,-- Kč za jednoho poplatníka a kale ndářní rok.
Čl. 6 Roz účtování nákladů
na sbě r a svoz ne třídě né ho komunálního odpadu
(1) Částka dle článku 5 odst. 1 písm. b) této obecně
závazné vyhlášky byla stanovena po následujícím
rozúčtování:
Náklady na sbě r a svoz netříděného
2 256 062 Kč
komunálního odpadu
z a rok 2002
Poče t poplatníků k 31. prosinci 2002 8 033
Náklady na 1 poplatníka v roce 2002 281 Kč
Sazbu poplatku tvoří podle ustanovení § 10b odst. 3 písm.
b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, částka až 250,-- Kč za jednoho
poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu.
Částka dle článku 5 odst. 1 písm. b) této obecně závazné
vyhlášky je proto s odvoláním na výši skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za rok 2002 rozúčtovaných na jednoho poplatníka stanovena v maximální výši umožněné zákonem
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 7 Splatnost poplatku
(1) Poplatek se platí v hotovosti na pokladně Městského
úřadu Dačice, případně po předchozí dohodě se
správcem poplatku bezhotovostním převodem z účtu
poplatníka nebo společného zástupce.
(2) Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do 15 kalendářních
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

(1)

(2)

(3)

(4)

Čl. 8 O svoboz e ní
Osvobození od placení poplatku se vztahuje na:
a) poplatníky, kteří vykonávají základní vojenskou
službu
b) poplatníky ve výkonu trestu odnětí svobody
c) třetího a dalšího poplatníka v rodině mladšího 18
let v případě, že v rodině jsou 3 a více poplatníků
mladších 18 let
d) poplatníky, kteří se prokazatelně dlouhodobě
nezdržují v Dačicích minimálně po dobu 6 měsíců, a to nepřetržitě.
Poplatníci, kteří vlastní na území města rekreační
stavbu a současně jsou ve městě hlášeni k trvalému
pobytu, jsou osvobozeni od placení poplatku
stanoveného pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b)
této obecně závazné vyhlášky.
Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen
oznámit správci poplatku písemně nejpozději do 15
kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. T ato povinnost se
nevztahuje na poplatníky, kteří jsou osvobozeni podle
odst. 1 písm. d) tohoto článku. Ve stejné lhůtě a
stejným způsobem je poplatník povinen správci
poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.
Netrvá-li důvod osvobození po dobu celého kalendářního roku, uhradí poplatník poplatek v poměrné výši. Ustanovení čl. 10 odst. 2 poslední věta
této obecně závazné vyhlášky se použije přiměřeně.

Čl. 9 O z namovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku:
a) skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik poplatkové povinnosti,
b) změny jakýchkoliv údajů uvedených v přihlášce k
registraci.
(2) Skutečnosti podléhající oznamovací povinnosti musí
poplatník oznámit správci poplatku do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto nastaly.
Čl. 10 Vz nik a z ánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k přihlášení k
trvalému pobytu ve městě nebo od měsíce nabytí
vlastnického práva k rekreační stavbě situované na
území města.
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(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny
vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k
individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci
tohoto měsíce.
Čl. 11 Pře chodná ustanove ní
Ohlašovací povinnost splněná podle obecně závazné
vyhlášky č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 5/2002 se považuje za splněnou
i podle této obecně závazné vyhlášky.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Čl. 12 Spole čná a z ávě re čná ustanove ní
Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit poplatníkovi
pokutu podle zvláštního zákona.1)
K odstranění tvrdosti může město na základě žádosti
poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Při řízení ve věcech poplatku se použije zvláštní zákon 1), není-li v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno
jinak.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a obecně závazná vyhláška
č. 5/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
T ato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne
1. ledna 2004.

1/

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů

Rozpis ordinačních hodin gynekologické
ambulance Nemocnice Dačice:
Pondě lí
Úte rý
Stře da
Čtvrte k
Páte k

7:00 – 12:00 h 12:30
7:00 – 12:00 h 12:30
sudý týden
12:00
lichý týden
7:00 – 12:00 h 12:30

– 15:00 h
– 15:00 h
– 15:00 h
– 15:00 h
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Výherci listopadového kola soutěže z internetových
stránek města jsou: Martin Pecha z Dačic, Věra
Bendová z Dačic a Milan Čermák z Vnorovic.
Správná odpověď zněla Krajířova. Výhercům gratulujeme!
Informační středisko v budově radnice na Palackého
náměstí nabízí veřejnosti vedle kopírovací služby
také prodej publikací s regionální tématikou. Kromě
novinky Dačický vlastivědný sborník II. díl tu najdete i další tituly, které mohou být vhodným dárkem
pro Vaše blízké.
Úřední hodiny v období vánočních svátků zůstávají
s výjimkou posledního dne roku na Městském úřadě
v Dačicích nezměněny. 31. prosince je úřední doba
od 8:00 do 12:00 h.
Na anketní otázku: „Myslíte si, že se pro Vás zřízením "malého okresu" dostupnost státní správy
zlepšila? uveřejněnou na oficiálních webových
stránkách města odpovědělo ANO - 68,22 %, Ne 22,48 % a Nevím – 9,3 % z celkového počtu 129
hlasů.
Od 1. ledna 2004 se správní poplatek cestovních pasů nezvyšuje. Zůstává poplatek 200 Kč.
Od 1. ledna 2004 bude k pronajmutí volný byt č. 2,
Sokolská 200, Dačice o velikosti 2 + 1 II. kategorie.
Informace na tel. č. 384 401 243, bytový odbor MěÚ.
Dům dětí a mládeže informuje: z akonče ní vánočních práz dnin na turistické základně v D. Radíkově – odjezd od DDM v pátek 2. ledna, návrat
v neděli 4. ledna. Informace na tel. č. 384 422 453.
Pytliáda, sáňkování, bobování – pátek 30. ledna –
sraz v 9:30 na louce za rybníkem Vražda. Jsou
připraveny ceny pro namaskované soutěžící i pro
netradiční sjezdová vozítka.

Vánoční svátky v Evropě
T řebaže tradice Vánoc tkví hluboko
v kořenech křesťanské víry, jsou
země, kde řada zvyků pochází ještě
z pohanských dob. Jak se slaví u nás,
zná snad každý a naše tradice jsou
krásné a jedinečné, ale ruku na srdce
– víme jak prožívají tyto svátky
v jiných zemích?
Ve Ve lké Británii se dárky dávají nejen členům
nejbližší rodiny, ale i přátelům a kolegům v zaměstnání.
Navzájem si dávají hezky zabalené dárečky, které si
každý schová pod stromeček. Rozbalují se až na druhý
den vánoční. Odtud název "Boxingday", tj. "Den krabiček" či spíše den dárků. Štědrovečerní večeři Britové
nemají. T radiční sváteční pokrmy přijdou na stůl první
sváteční den. Jsou to především krocan nadívaný kaštany
a vánoční švestkový pudink. Podává se flambovaný koňak
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a horký punč. Z Anglie se rozšířila tradice posílání
vánočních pohlednic. T u první poslal v roce 1843 jistý
pan Horsley, dle historických pramenů první tištěné
vánoční přání vzniklo v roce 1846 a tento krásný zvyk
se rozšířil prakticky do celého civilizovaného světa.
Ve Švé dsku panuje sváteční atmosféra od první
neděle adventní až do 13. ledna. Oslava Božího narození
začíná na Štědrý den a končí T řemi králi. Hlavním jídlem
o Štědrém dnu je vařená sušená treska v bílé omáčce,
teplá šunka s hráškem a sladký domácí chléb. Poté se rodina shromáždí u stromečku a čeká na dárky. T y však
nenosí Ježíšek, ale vánoční skřítkové. Někdy na sebe bere
vánoční skřítek podobu kozla a babičky vypráví dětem
u stromečku starou legendu o lakomém starém kozlovi,
který odmítl darovat Ježíškovi chlup na teplou přikrývku.
Za trest teď musí v největších mrazech chodit od domu
k domu a roznášet dětem dárky. Významný svátek je i 13.
prosinec – svátek svaté Lucie – dárkyně světla. Nejstarší
děvčata z rodiny se za ni přestrojí, vezmou si bílé šaty
a na hlavu věnec se světly. Potom rodině, která ještě leží
v posteli, roznášejí čerstvé pečivo a kávu.
V Niz oz e msku připlouvá šestého prosince do přístavu
nedaleko Haagu loď vezoucí sv. Mikuláše Sinterklaase.
Děti věří, že přijel ze země věčného ledu blízko severního
pólu. Většina Nizozemců jsou protestanti, kteří sváteční
dny tráví v rodinném kruhu. Podobně jako u nás jedí na
Štědrý večer ryby a jako dezert mívají dort, většinou
ovšem kupovaný. Po večeři se rozdávají dárky. Následující den bývá k obědu krocan.
Francouz i si o vánocích dopřávají to nejlepší. Štědrý
večer se slaví tradičně v rodinném kruhu a jako
štědrovečerní pokrm se servírují ústřice, klobásky,
paštiky, pečená šunka, pečená drůbež, sladkosti, ovoce a
samozřejmě množství sýrů a dobrého vína. Dárky děti
dostávají ráno po Štědrém večeru. Pere Noël (otec vánoc)
je přináší v noci a dává je buď pod vánoční stromeček
nebo k botám, které si děti rozestaví v místnosti. Je
služebně nejmladší mezi všemi nadělovači dárků. Svou
profesi převzal od svatého Mikuláše teprve počátkem
minulého století.
Italské děti dostávají dárky většinou 25. prosince
nebo jako u nás 24. prosince večer od Ježíška, kterému
říkají Babbo Natale. Například na Sicílii si ale děti musí
na dárky počkat až do 6. ledna, kdy jim je roznáší
čarodějnice Befana, která létá na koštěti. Hlavním
vánočním jídlem jsou artyčoky, plněná zvěřina, ryby,
pečená kuřata a sladká kukuřičná kaše, chybět nesmí ani
vánoční moučník zvaný panettone.
Irské vánoce – to je spousta svíček a rozmanitých
zelených dekorací umístěných v oknech. Dle starých
pověr svítí světla svíček po celou Štědrou noc na cestu
Svaté rodině a zároveň dávají i kousek tepla chudým
kolemjdoucím.
Rakouské vánoce – začínají vlastně už 1. prosince,
kdy si děti otevřou první okýnko v adventním kalendáři,
na sv. Barboru se natrhají snítky třešní, brzy se pečou
tradiční vánoční vánočky a štoly, protože se musí dobře
uležet a adventní věnce nechybějí u žádného vchodu
do domu či bytu. T radice věnců pochází z roku 1860
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a jejich zakladatelem byl berlínský vrchní církevní rada
Wicher. Nejrozšířenějším vánočním pokrmem jsou ryby
a drůbež v rozličných úpravách.
V Ře cku začíná slavení vánoc již 40 dní předem. V
tomto čase se v Řecku běžně podává k jídlu speciální druh
chleba nazývaný christopsomo, v překladu boží chléb. Na
Štědrý den děti chodí od domu k domu s přáním všeho
dobrého a zpívají píseň zvanou Kalanda. Malí koledníci
za svá přání dostávají cukroví či kousky sušeného ovoce.
Ještě před několika desetiletími nemívali v Řecku vánoční
stromeček, ale dnes je už jeho zdobení běžným zvykem. O
vánocích se žehná domu svěcenou vodou, aby byl
ochráněn před zlými skřítky.
V dánských domácnostech jsou vánoce nejkrásnějším
obdobím. Je to čas zvýšeného společenského dění,
návštěv a večírků. Podle velmi staré tradice musí návštěva
z domu odcházet plně nasycena, aby zůstalo blaho v
domě. Každá dánská hospodyňka má stále připraveny
nejrůznější sladkosti. Z generaci na generaci se dědí více
jak 300 receptů. Na Štědrý večer visí v každém domě
dánská vlajka a malými státními vlaječkami se často zdobí
i vánoční stromeček. T radičním jídlem je rýžový pudink,
ve kterém je jedna celá mandle, kdo ji najde vyhrává malý
dáreček – nejčastěji marcipánové prasátko. Dalším
chodem je pečený krocan nebo husa plněná jablky. Pak se
zpívá a tančí a dárky se rozdávají až kolem desáté hodiny
večer.
Z internetových stránek vybrala N. Mastná
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besed, přednášek a vlastivědných vycházek ve spolupráci
s Městským muzeem a galerií v Dačicích. Akce byly
určeny nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost.
Besedy a přednášky probíhaly v prostorách studovny nebo
ve výstavních prostorách dačického muzea a galerie. Stalo
se již tradicí, že byly připravovány převážně na čtvrtky
("muzejní čtvrtky") od 16 případně 17 hodin. Přednášky si
našly okruh stálých posluchačů a zájemců. V rámci
kalendářního roku jim bude i nadále vyhrazeno především
podzimní a zimní období (listopad - březen). Vlastivědné
vycházky a výlety do okolí jsou většinou připravovány od
dubna do září, případně října.
Do Spolku přátel muzea v Dačicích uvítáme další
zájemce z řad dospělých i mládeže se zájmem nejen
o historii a vlastivědu Dačicka, ale i příznivce výtvarného
umění, lidového umění a lidových zvyků, architektury,
znalce fotografie a jiných dokumentačních technik.
Bližší informace a přihlášku je možno získat na adrese
- sídlo Spolku: Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo
nám. 85/I, 380 01 Dačice, tel. 384 422 493; e-mail:
muzeum.dacice@seznam.cz. Pokud si chcete třeba jenom
popovídat o nějaké problematice nebo máte podnětné
nápady a návrhy k činnosti, budete vítáni každou sudou
sobotu v 15 hodin odpoledne v dačické restauraci
U Malínků, kde se můžete sejít s ostatními členy Spolku.
Mgr. M. Kučerová

Společenská kronika
Od 15. 11. do 15. 12. 2003 zaznamenala matrika:
narození:

Spolek přátel muzea v Dačicích
V restauraci U Malínků proběhla 29. listopadu 2003
valná hromada tohoto občanského sdružení, které bylo
založeno v roce 2000. Zúčastnilo se celkem 18 členů
z celkového stávajícího počtu 3l. Jednání se dále
zúčastnili hosté: za Muzejní spolek v T elči Mgr. Helena
Benešová, vedoucí pobočky Muzea Vysočiny v T elči
a Milan Svoboda, za Český svaz ochránců přírody
Vysočina přijali pozvání Mgr. Jaromír Švarc z Třeště
a Milena Kráľová z Dačic. Pan Richard David, který
doprovází fotograficky téměř všechny akce Spolku se ujal
fotodokumentace i tentokrát.
V příjemném prostředí se nejen bilancovalo, ale i volilo, a samozřejmě i diskutovalo o tom, co bude Spolek
podnikat dál. V doplňovacích volbách do výboru byli
zvoleni M. Slavíková a M. Tůma. Od této valné hromady
pracuje výbor Spolku v následujícím složení: doc. PhDr.
Jan Bistřický, Csc. – předseda, Miloslava Slavíková –
jednatel, Mgr. Marie Kučerová – hospodář, PhDr. Jana
Bisová a Miloslav Tůma členové výboru. Spolek přátel
muzea v Dačicích pokračoval v roce 2003 v přípravě

Renata Charvátová, Dačice
Gabriela Mutlová, Dačice
T ina Máchová, Dačice
Petr Novotný, Dačice
David Horálek, Malý Pěčín
Vendula Stuchlíková, Dačice
Eliška Švandová, Dačice
manželství: Milan Kounek, Dačice
a Denisa Dohnalová, Dačice
úmrtí:

Františka Vítková, Bílkov, 90 let

Starosta města MVDr. Ludvík Fabeš přivítal při obřadu
vítání občánků za spoluúčinkování dětí z MŠ dne 29. 11.
2003 tyto děti: Jakuba T esaře, Alžbětu Markovou, Denisu
Poláčkovou, Vojtěcha Leitkepa, Ondřeje Krejču, Romana
Brtníka a Renátu Lackovou.

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669
e-mail: autoskola@autoskolanosek.cz
Úřední den vždy v pondělí 15:00 – 16:15 hod.
veškeré informace, ceník a přihlášky na:

www.autoskolanosek.cz
Děkujeme všem zákazníkům a partnerům
za důvěru a spolupráci a těšíme se na další v r. 2004.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem
K přelomu roku patří stejně jako bujaré veselí rekapitulace roku starého a plánování na rok nový.
V souvislosti s tímto si dovolím vyjádřit se k některým
zásadním tématům, které bych rád prezentoval veřejně.
Rok 2003 byl z mého pohledu pro naší společnost
zlomovým a velice významným a to hned v několika bodech.

Na nové adre se . Na základě úspěšného dokončení
a předání stavby společností K+L Stavby Praha, jsme se
na přelomu roku 2002/2003 přemístili z prostor na Palackého náměstí do zcela nových, moderně vybavených
kanceláří, které jsou společně s výrobní a skladovací
halou součástí areálu naší společnosti, která nyní sídlí
v Borku u Dačic. Na začátku si nikdo z nás neuvědomoval, jak náročné bude vyřízení veškerých formalit
a náležitostí potřebných k bezproblémovému užívání
nových prostor. Od většiny zaměstnanců bylo zapotřebí
vynaložit veškeré úsilí a čas, aby bylo vše zdárně
dokončeno. Nebudu však daleko od pravdy a troufám
si říct, že všechny úkoly byly splněny, a to dle našeho
nejlepšího vědomí a svědomí. Přesídlení společnosti
umožnilo nejen zkvalitnění pracovního prostředí
stávajících zaměstnanců, ale i další rozvoj aktivit a vytvoření dalších pracovních míst. Přestože se objevily
určité obavy obyvatel místní části Borek z našeho působení v této lokalitě, domnívám se, že uplynulý rok
ukázal, nakolik byly tyto obavy neopodstatněné.
Výrobní činnost . V areálu firmy rozvíjíme i výrobní
činnost klempířských a zámečnických profesí. Je pravdou,
že jsme společností, která má vysoký kredit z hlediska
kvality odvedené práce, proto jsou i naše nároky na
pracovníky velmi vysoké. V této činnosti jsme víceméně
nováčky, přesto jsme plně připraveni akceptovat vysoká
očekávání zákazníků a naším cílem je, aby se v co
nejkratší možné době objevily na stavbách naše vlastní
produkty.
Aktivity spole čnosti . Již před rokem jsem v článku,
který vyšel v Listech JZM zmínil, že aktivity v našem
regionu jsou z hlediska zaměření společnosti minimální,
určitě zde ale stojí za zmínku realizace zakázky, která
právě probíhá, a kterou mají občané možnost zhlédnout
při cestě do Jihlavy, jedná se o celkovou realizaci
výrobních prostor na akci „Nová masná výroba –
Kostelecké uzeniny a. s.“
Aktivity naší společnosti přesahují rámec města,
regionu i naší republiky. Jsme hrdí na to, a možná by měli
být i občané našeho města, že se na stavbách po celé
České republice, ať už v Praze, Ostravě, Olomouci,
Liberci, Ústí nad Labem, ale i na Slovensku objevují

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 13

informační tabule s nápisem „Zde staví společnost
Frigomont s. r. o., Dačice …“ . Postavení naší společnosti
a její rozvoj dokumentuje také výrazný nárůst obchodních
aktivit v zahraničí. T o vše je výsledkem správně zvolené
strategie rozvoje společnosti, výsledkem poctivé a zodpovědné práce zaměstnanců společnosti.
ISO 9001, ISO 14001. Nejen díky očekávanému
vstupu do EU, zvýšení image firmy a zlepšení postavení
mezi konkurencí, ale také díky strategickému zaměření
podnikání na „kvalitu“ a to jak kvalitu poskytovaných
služeb a výrobků, tak kvalitu tzv. uvnitř organizace se
naše firma rozhodla pro certifikaci jakosti dle ISO 9001
a certifikaci environmentálního systému řízení dle ISO
14001. Hodnocení naší společnosti bylo pozitivní
a veškeré audity proběhly úspěšně. V srpnu 2003 byl ve
společnosti Frigomont s. r. o. úspěšně certifikován systém
řízení jakosti dle normy ISO 9001, následně v prosinci
2003 byl úspěšně certifikován systém environmentálního
řízení dle normy ISO 14001.
Frigomont nekončí. Frigomont s. r. o. je prosperující společností, která bezezbytku plní své závazky vůči
zaměstnancům, dodavatelům, státu, sociálním institucím a
zdravotním pojišťovnám. T ímto jenom předesílám otázku:
„Proč se neustále doslýcháme z úst našich spoluobčanů a
obchodních partnerů, zda je naše společnost na pokraji
krachu, v úpadku, v konkurzu?“ Odpověď je nasnadě. Na
naši společnost byl opravdu podán návrh na konkurz,
upřesňuji, pouz e návrh, nikoli prohlášení konkurzu.
Návrh podaly dvě firmy, se kterými v dřívějších letech
firma obchodovala, těmto firmám v žádném případě nešlo
o ekonomický prospěch, ale o jednoznačné poškození
dobrého jména naší společnosti. T oto nepovažuji za
obchodní politiku, to je obyčejná lidská nemoc „závist“,
kterou považuji za nejhorší z lidských nectností. O to více
mne mrzí, že se k této pomlouvačné kampani připojili i
někteří občané našeho města. Nechci hlouběji zabíhat do
odborných a právních termínů, od toho jsou tu
povolanější, podstatné pro mne je, že v současné době je
návrh na konkurz z ruše n a to z důvodu z ce la
chybě jících podmíne k pro vyhlášení konkurzu. Na závěr tohoto odstavce chci říct zásadní, naše společnost
se nikdy nestavěla, nestaví ani stavět nebude ke svým
povinnostem a závazkům tak, aby dopustila možnost
konkurzu. Nepopírám, stejně tak jako má problémy
jedinec, rodina, město, tak i my se potýkáme s řadou
problémů, ale nezametáme je do rohů, neobcházíme je,
stavíme se jim čelem a snažíme se vždy najít schůdné
řešení. Společnost Frigomont s. r. o. bude nadále odvádět
svoji práci tak, aby dosahovala těch nejlepších výsledků,
nadále se rozrůstala a reprezentovala svými výsledky jak
u nás tak v zahraničí. Věřím, že zastupitelé, ale i občané
ocení a pochopí upřímnou snahu naší společnosti nadále
se rozvíjet, potažmo být tímto nápomocni i při rozvoji
našeho města. Společnost Frigomont s. r. o. je úspěšná, je
hrdá na svůj úspěch, nestydí se za něj. Neubližujeme,
pouze děláme dobře to, co náš živí a v tomto směru
hodláme i nadále pokračovat.
Ne podnikate lské aktivity. Naše společnost zůstává
i nadále oficiálním partnerem autokrosového teamu, i zde
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došlo v tomto roce ke změně. Stávajícího jezdce a nejdůležitější osobu v celém teamu T omáše Hrdinku nahradil
bývalý jezdec Formule 1 T omáš Enge.
V kulturní oblasti jsme podpořili některé projekty
Městského muzea a galerie, v oblasti sportu pak fotbalový
turnaj starších žáků ve Francii.
A co jsme udělali sami pro sebe? Sestavili jsem
osmičlenné kuželkářské družstvo, abychom tak zastoupili
naši společnost v amatérské lize Dakal, pravda, výsledky
jsou nevalné, ale nevzdáváme se.
Dě kuje me . Rok 2003 byl jak jsem již výše uvedl plný
změn, nečekaných zvratů, záležitostí veselých, ale i smutných, jak už to tak v životě chodí. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem mým blízkým, rodině, zaměstnancům
naší společnosti a obchodním partnerům za podporu,
přízeň a dobře odvedenou práci. Dále bych chtěl Vám
všem, kteří tyto řádky čtete popřát krásné a klidné prožití
vánočních svátků a hodně osobních a pracovních úspěchů
v roce příštím.
Petr Píša – jednatel
společnosti Frigomont s. r. o.
Na závěr bych použil jedno velice poučné přísloví,
snad bude oslovující.
„Jsem jen jeden, nicméně jsem. Nestačím všechno, přesto
mohu udělat alespoň něco. A to, že nemohu stačit všechno, neznamená, že odmítnu dělat to co mohu.“
E. E. Hale

Plesová sezóna 2004 v
Městském kulturním středisku Dačice
10. 1.

Myslivecký bál
Hraje: SABRIN - Znojmo

24. 1.

Lidový ples
Hraje: BOŽEJÁCI

30. 1.

Maturitní ples Gymnazia
Dačice

7. 2.

Zemědělský ples
Hraje: ELIZABETH

13. 2.

Hasičský bál
Hraje: Špacír band

21. 2.

DISKOPLES
Hraje: DJ Pavel Vrba a DJ Pavel
Kasalý

27. 2.

Divadelní bál
Hraje: PRIMA BAND

28. 2.

Maškarní ples

Začátky ve 20,00 hodin.
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Městské kulturní středisko Dačice
vyhlašuje výběrové řízení
na místo

pracovnice – pracovníka
účetní
Požadujeme:
minimálně středoškolské vzdělání
s maturitou
znalost podvojného účetnictví
práce na počítači (aplikace MS Office)
schopnost jednat s lidmi
organizační schopnosti
bezúhonnost v dosavadním životě
věk minimálně 18 let
způsobilost k právním úkonům
praxe na pozici účetní
Pro výběrové řízení platí následující:
přihlášky lze vyzvednout v kanceláři MěKS
a zaslat k rukám ředitele Městského kulturního střediska, Palackého nám. 4/I, 380 01
Dačice, nejpozději do 15. le dna 2003
nabízíme platové zařazení dle zákona
č. 143/92 Sb. a Nařízení vlády č. 330/2003
Sb.
podrobnější informace u ředitele MěKS,
tel. 384 420 162, e-mail
meks.dacice@tiscali.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít
se žádným z uchazečů pracovní smlouvu.

R
Reeaalliittnníí kkaanncceelláářř
JJaarroossllaavvaa H
Háájjkkoovváá

hledá pro své klienty ke koupi pole, louky a lesy
v okresech J. Hradec, Třebíč, Jihlava a Znojmo. P latby
v hotovosti při podpisu kupní smlouvy, kompletní servis
včetně znaleckého posudku, se zárukou, nabídněte.
K on takt:
Tel. fax: 384 420 320,
Mobil: 777 686 090, 602 486 090, 606 231 721
www.rkceskakanada.cz
Ad resa:
Dolní Němčice 97, 380 01 Dačice
Kancelář: Göthova 66, 380 01 Dačice
Provozn í d ob a:
úterý 10:00 – 14:00 h, jinak dle dohody
P řejem e v š em n a š i m kl i en tům p ří jem n é p ro ži tí v á n očních
s v á tků a m n o h o ús p ěch ů v n o v ém ro ce 2 0 0 4 .
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Vánoční stromeček
nazdobili 9. prosince na Městském úřadě v Dačicích
děti z mateřských škol Dačice pod vedením paní učitelky
Boženy Pfeiferové.

Českomoravská
myslivecká jednota,
okresní mysl ivecký spol ek
v J. Hradci střel ecká sekce
Dačice
pořádá V. ročník střelecké soutěže

Novoroční pohár 2004.
Soutěž se koná 3. ledna od 9:00 h na střelnici Zahrádecký
les v Dačicích. Závod je dotován hodnotnými cenami! Střílí
se za každého počasí dle střeleckého řádu z r. 1998.
Občerstvení zajištěno, parkování vozidel bezplatně.
Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice a OMS
ČMMJ J. Hradec.

Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/fax: 384 420 292
www.stefl-tour.cz, cestovka@stefl-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec; tel: 384 36 26 96

Pozvánky
·

KDU - ČSL a Lidové sdružení Dačice zvou na
14. lidový ple s, který se bude konat v sobotu
24. ledna 2004 od 20 hodin v MěKS Dačice. Hrají
BOŽEJÁCI. Vstupné 90 Kč, místenka ke vstupence
10 Kč. Předprodej vstupenek v lednu v prodejně
Obkladačství pana Kříže v Hradecké ulici.

·

Základní škola a Gymnázium Dačice v ulici B. Němcové Vás zvou na „De n ote vře ných dve ří“, který
se koná v pátek 16. ledna 2004 v době od 14:00
do 17:00 h

·

Domovinka vás od 12. ledna 2004 zve na výstavu
fotografií Stanislava Buriana z Telče, fotografa postiženého Downovým syndromem

·

Silve str v Mě stské m kulturním středisku - letos se
skupinou PRIMA BAND z Dačic 31. 12. ve 20:00 h,
hlavní sál MěKS. Vstupné 100 Kč, občerstvení zajištěno. Společenský oděv nutný.

Všem svým klien tům p řejeme p říjemn é p rožití svátků
ván očn ích a šťastn ý NO VÝ RO K ! ! !
PO T ĚŠT E S VÉ B L ÍZK É ZAK O UPE NÍM
DÁRK O VÉH O PO UK AZU, K T E RÝ VÁM RÁDI
ZH O T O VÍME V NAŠÍ CK ŠT E FL -T O UR!
N a b íz ím e:
Zimní rekreační vánoční a silvestrovské pobyty v celé ČR, na Slovensku i v zahraničí, zahájili jsme prodej ly žařský ch zájezdů v tuzemsku
i zahraničí ve známý ch turistický ch oblastech s velký m množstvím
sjezdovek a běžecký ch tratí. Zájezdy jsou možné jak pro jednotlivce, tak
pro kolektivy .
S ilves tr – p o s led n í m ís ta !!!
27. 12. 2003 – 2. 1. 2004
Supertip na Silvestra na Slovensku - Štrba - uby tování v penzionu pouze
3 900 Kč (cena zahrnuje uby tování a polopenzi)
27. 12. 2003 – 2. 1. 2004
silvestrovský poby t s autobusovou dopravou na Slovensko, Nízké Tatry Lomnistá - hotel Relax (poby t + polopenze + Silvestr) 4 900 Kč
Možnost poby tu s procedurami (cena 5 600 - 6 200 Kč)
Možnost uby tování také o vánočních svátcích!!! – Sleva 500 Kč/os.
Novinka

Pořad bohoslužeb o vánocích 2003
a na přelomu roku

30. 12. 2003

lyžování v Rakousku
– středisko
Harmanschlag (Dolní
Rakousko)

190 Kč/os. (doprava)
Permanentky:
dospělý – 14,40 EUR,
dítě – 10,50 EUR

P o z n áva cí z ájez d y z a m im o řád n é cen y:

Den

Dačice
Farní

Dačice
Klášter

Kostelní
Vydří

Volfířov

Lipolec

24. 12.

22:00

15:30

24:00

22:00

22:00

25. 12.

9:00

10:30

8:00

9:30

11:00

8:00

9:30

11:00

26. 12.
31.12.
1. 1.

9:00

15:30

23:00

10:30

8:00

16:30
9:30

11:00

26. 12. 2003 – zpívání u jesliček v Kostelním Vydří ––
koncert dětí ZUŠ Slavonice

28. 12. 2003 Silvestr v Paříži
4 990 Kč/os.
– 1. 1. 2004
(dopr., uby t. průvodce)
29. 12. 2003 Silvestr v Paříži
3 990 Kč/os.
– 1. 1. 2004
(doprava, uby t., průvodce)
28. 12. 2003 Silvestr v Římě a Vati- 5 990 Kč/os.
- 1. 1. 2004 kánu, prohl. Florencie
(dopr., uby t. průvodce)
29. 12. 2003 Silvestr v Římě
4 590 Kč/os.
– 1. 1. 2004
(doprava, uby t. průvodce)
S u p er L a s t M in u te – poslední volná místa za teplem!!! Tunisko (13dní)
a Egy pt (8 – 15 dní), poby t ve tří a čty řhvězdičkovém hotelu s polopenzí,
cena od 5 990 až 7 990 Kč/os.
R ád i V ám n a b íd n em e k a ta lo g 2 0 0 4 a p o d ám e b ližší informace
p řím o v n a ší C K .
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2. 1., 3. 1., 4. 1. v 19:30 h
PIRÁTI Z KARIBIKU
FilmUSA s titulky
Vstupné 57 Kč
23. 1., 24. 1., 25. 1. v 19:30 h
HODINY
FilmUSA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

30. 1., 31. 1., 1. 2. v 19:30 h
KAŠLU NA LÁSKU
FilmUSA s titulky
Vstupné 50 Kč

10. 1. v 15:30 h
SLADKÝ ŽIVOT
Pukající základy společnosti a svět v agónii odchodu
Itálie, Francie 1960, Režie: F. Fellini

21. 1. v 16:30 h
AMARCORD
Poeticko-nostalgické epizody z historie jednoho muže,
jednoho města, národa a generace
Itálie, Francie 1974, Režie: F. Fellini

4. 1.v 15:00 h
STRAŠIDELNÝ MLÝN
pohádkové divadlo Julie YJurištové

31. 1. v 15:00 h
MAXIPES FÍK
příběhy populárního večerníčkového psa,
tentokrát v divadelní úpravě

MMa G

Fi l m.
k l ub

16. 1., 17. 1., 18. 1. v 19:30 h
KILL BILL
FilmUSA s titulky
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný

9. 1., 10. 1., 11. 1. v 19:30 h
ŽELARY
Český film
Vstupné 60 Kč na místenky

MěKS

KI N O

KULTURA

18. 1. – 15. 2. 2004
9.11. – 30. 12. 2003
Vlastimil Sítař – fotografie
Malíř Ignaz Dullinger na dačickém zámku
Rudolf Procházka – dřevořezby
Výstava k 200. výročí narození (kresby, malby),
Výstava, po – pá: 9 – 12 h, 13 – 16 h, ne: 13 – 16 h
výstavní chodba
7. 12. 2003 – 6. 1. 2004
„Kouzlo Vánoc“
Vánoční výstava, k prodeji ozdoby ze slámy, perníky, keramika, vánoční pohlednice, betlémky ze dřeva i papíru
po-pá 9-12, 13-16, neděle a svátky 25. a 26. 12. od 13 do16 hod.; zavřeno 24. a 31. 12. a 1. 1. 2004

