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Jak to vidím aneb jsme tady spolu
Tak už je to tu zase. Rok téměř končí a před námi je čas adventu. S přibývajícími léty mám pocit, že čas běží stále rychleji. Než
se stačím pořádně rozkoukat, tak už zase píši článek o konci roku, o tom co jsme zažili a co nás čeká na Vánoce.
Tento rok je velmi zvláštní. Prožíváme jednu vlnu koronaviru za druhou
a ukazuje se, že kromě fungujícího
zdravotnictví potřebujeme všichni
také fungující vztahy, ať už v rodině
nebo mezi přáteli, v zaměstnání, ve
městě. Troufám si říct, že v Dačicích
jsme na tom, co se týká vztahů, poměrně dobře. Na jaře spousta dobrovolníků šila roušky nejenom pro sebe,
ale i pro své okolí a dokonce i pro lidi,
které vůbec neznali. Další dobrovolníci pomáhali svému okolí také
třeba s nákupy. K tomu se díky dohodě s dobrovolnými hasiči, organizacemi ze sociálních služeb připojilo i město, které právě díky
pomoci jmenovaných zajistilo nákupy seniorům, lidem v karanténě
nebo i těm co koronavirem onemocněli. Městská policie pak byla připravena postarat se o domácí mazlíčky těm, co by museli nastoupit
léčbu v nemocnici, dokonce ZD Hříšice a Jezdecký klub M. Pěčín byly
připraveny postarat se případně i o větší zvířata. Na transparentním
účtu založeném městem se sešla nemalá částka peněz, díky které
jsme mohli nakoupit třeba ochranné štíty pro naše děti nebo dezinfekční stojany pro veřejnost. Jako první pomoc pro všechny Dačičáky jsme odpustili poplatek za komunální odpad, odložili jsme
splatnost nájemného podnikatelům v městských prostorách a pomáháme jim s tím, aby mohli požádat o podporu od státu. Současně se s touto složitou situací vyrovnávali pracovníci v nemocnici,
sociálních službách, školství, na úřadě nebo ve službách. Kromě
těchto opatření se také odvíjel obvyklý život. Stavěli jsme, rekonstruovali, opravovali a starali se o společenský život ve městě. Do
dnešního dne jsme ve městě proinvestovali téměř 66.000.000 Kč.
Povedlo se nám dokončit moderní a špičkově vybavenou přístav-

bu ZŠ Komenského, ve spolupráci s krajem jsme dokončili krásný dům dětí a mládeže, vystavěli jsme bezbariérový výtah v ZŠ
B. Němcové, přistavěli městskou knihovnu, přestavěli hasičárnu
v Lipolci, zateplili další bytový dům, opravili most ve Velkém Pěčíně, a tak bych mohl ještě pokračovat (spíše si prohlédněte barevnou přílohu tohoto čísla). Nicméně ve městě nejde jenom o investice, ty koneckonců nejsou cílem, ale jenom prostředkem k tomu,
aby se nám v Dačicích dobře žilo. K dobrému životu přispívají i další
služby jako kupříkladu v letošním roce nově zavedené „seniortaxi“,
které je bohatě využíváno našimi seniory. Důležitý je i společenský
život, který sice v letošním roce díky COVIDu pokulhával, ale o to
větší nároky kladl na ty, co jej organizují.
Za město jsem rád, že se nám podařilo zajistit tradiční Dačickou
kostku a Dačickou řežbu (myslím, že po jarním půstu se všichni rádi
sešli a užili si společné večery). V současné době městské muzeum
ve spolupráci s Tylem a odborem kultury a cestovního ruchu vytvořilo krátký film k muzejní noci, a díky tomu jsme se do muzea mohli
podívat alespoň prostřednictvím Dačické televize. V podobném
duchu připravujeme i adventní akce pro letošní vánoční čas. I když
asi budeme advent trávit spíše v rodinném kruhu, nežli na společných akcích, tak s námi pořád bude duch sounáležitosti, který je pro
Dačice tak typický. Věřím, že k tomuto pocitu přispěje i to, co pro vás
společně připravujeme.
Přeji nám všem, abychom společně prožili nadcházející vánoční
čas v klidu, v kruhu svých blízkých a abychom vzpomenuli na ty,
kdo už nejsou mezi námi. Přeji všem hodně zdraví (to už dávno není
jenom zdvořilostní fráze), hodně štěstí v novém roce. Věřím, že pokud si uchováme pocit sounáležitosti, pokud si budeme navzájem
pomáhat, pokud si budeme jeden druhého vážit, tak můžeme přes
všechny současné nesnáze hledět do budoucnosti s optimismem.
Karel Macků, starosta
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Slovo místostarostky
Milí spoluobčané, nastala doba adventní, kterou většina z nás prožívala přípravou na Vánoce. Letošní rok je ale úplně jiný
a náš každodenní život se většině z nás zvolnil. V minulých letech bylo v předvánočním čase pořádáno hodně kulturních
a společenských akcí, ale letos to není možné z důvodu dodržování vládních nařízení. Již Velikonoce byly úplně jiné a nikdo
z nás si asi nedokázal představit, že stejná situace bude i o Vánocích, ale stalo se, a tak uvidíme, co nám ještě závěr letošního
roku přinese.
Ve dnech 27. října až 1. listopadu
byl naplánován příjezd Legiovlaku na dačické vlakové nádraží. Ale
jako již letos několikrát, byli organizátoři nuceni od 12. října celou
trasu Legiovlaku zrušit. Po domluvě s pořadateli se snad příjezd
povede zorganizovat v roce 2021.
Také na dačickém nádraží pomalu začala oprava hlavní výpravní
budovy, která by měla být ukončena na podzim roku 2021. Především dojde k zateplení objektu,
výměně střešní krytiny, k výměně
některých oken a dveří, opravě kanalizace a elektroinstalace a osazení nového orientačního systému pro cestující. Opravu zajištuje
a financuje Správa železnic, státní organizace.
Za Zdravé město Dačice jsme měli na sobotu 7. listopadu připravenou téměř nejdůležitější akci roku 2021, charitativní jarmark
ve spolupráci se sociálně terapeutickou dílnou Dačické okénko
pod názvem „Okno Jarmark“. Veškerý výdělek z jarmarku by byl
věnován Dačickému okénku, ale opět jsme museli akci odvolat
a nový termín je zatím naplánován na sobotu 13. listopadu 2021.
Zrušení jarmarku je mi velice líto, protože jsme na přípravě strávili

hodně času, téměř tři čtvrtě roku, prodejci byli domluveni a již téměř vše organizačně připraveno.
Také první adventní neděli se již několik let koná Zvonkový průvod, spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromu na
Palackého náměstí. I letos jsme chtěli pozvat zástupce z našeho rakouského partnerského města Gross-Siegharts, kteří jezdí převlečeni za Bandlkramery (historické podomní obchodníky nabízející
mašličky a tkané šňůrky). Po domluvě s místním panem starostou
Ulrichem Achleitnerem jsme setkání také zrušili a narůstající počet
nakažených lidí i v Rakousku není vůbec optimistický.
Tradičně v prosinci se děti, ale i dospělí těší na Mikuláše, který
v posledních letech připravoval divadelní spolek Tyl v Kancnýřově
sadu. Letos není možné zorganizovat Mikuláše tak, jak jsme zvyklí,
ale i přesto se chystá na tento den překvapení, a tak určitě sledujte
web města a městské facebookové stránky.
A mikulášskou nadílkou uzavíráme pracovní rok za Zdravé město
Dačice, ale již teď máme naplánován celý rok 2021. V letošním roce
jsme téměř všechny akce museli odvolat, začalo to 12. března zrušením Kulatého stolu na téma „Zdraví“ a od té doby to bylo velmi
náročné pro nás všechny.
Na závěr Vám všem přeji příjemné prožití adventu, hodně síly
ke zvládnutí současné situace a v době Vánoc setkávání s vašimi
blízkými a poklidně strávený společný čas.
Kateřina Marková, místostarostka

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava

Rada města na své 59. schůzi konané
27. 10. 2020 mimo jiné:
• vzala se souhlasem na vědomí výsledky
hospodaření MMaG Dačice k 30. 9. 2020
a zhodnocení letní sezóny,
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu hlavní turistické sezóny na IC
Dačice v období 1. 6. – 30. 9. 2020,
• schválila zápis do kroniky města Dačice
a do kronik místních částí Borek, Bílkov,
Dolní Němčice, Hradišťko, Hostkovice,
Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2019,
• schválila nabídku pronájmu uvolněné
garáže č. 13 bytového domu Nivy 161 –
165/IV,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Zateplení domu 303/I, Bratrská“,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Přístavba a rekonstrukce sportovní haly
u SŠTO“,
• schválila vyřazení nepoužitelného movitého majetku (dětský kolotoč), jehož zůstatková cena je vyšší než 20 tis. Kč,
• schválila rozpočtové opatření č. 22/2020
v těchto objemech: příjmy 298.123 Kč,
výdaje 298.123,00 Kč, financování
0,00 Kč,
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• schválila uzavření smlouvy mezi městem
Dačice a organizacemi Ledax, o. p. s., RESIDENT 2000 o. p. s. a Oblastní charita
Jihlava k provádění nákupu pro osoby
v nařízené karanténě.
Rada města na své 60. schůzi konané
2. 11. 2020:
• schválila pronájem bytu č. 28, 175/I v zájmu města lékaři, který bude v Dačicích
provozovat praxi pro dospělé.
Rada města na své 61. schůzi konané
10. 11. 2020 mimo jiné:
• schválila nařízení města – Tržní řád,
• schválila uzavření smlouvy o správě nemovité věci – kluziště se společností
Technické služby Dačice s. r. o.,
• vzala se souhlasem na vědomí dokument
„Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí 2020“,
• schválila vyhodnocení zadávacího řízení
na akci „Rybník Peráček“,
• vzala na vědomí výsledky hospodaření
města za III. čtvrtletí 2020 včetně výhledu plnění rozpočtu města k 31. 12. 2020,
• rozpočtové opatření č. 23/2020 v těchto objemech: příjmy 8.665.269,62 Kč,
výdaje 1.376.789,00 Kč, financování
-7.288.480,62 Kč,

• vzala na vědomí předložený návrh rozpočtu města na r. 2021 – 1. čtení,
• schválila uzavření smlouvy pro realizaci
stavby „Dačice – oprava chodníků v ul.
Nádražní“,
• schválila smlouvu o platbě části stočného v místních částech dosud nenapojených na ČOV,
• schválila Řád pro stanovení ceny formou
soutěže,
• schválila darovací smlouvy o přijetí finančního daru na nákup vzrostlých stromů.
Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání konaném 11. 11. 2020 mimo jiné:
• schválilo na základě splněné podmínky
vyhlášené veřejné nabídky na prodej
pozemků pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Za Školou v Dačicích poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 104.200 Kč,
• schválilo prodej pozemku pro stavbu
rodinného domu v lokalitě Za Školou
o výměře 819 m2 za kupní cenu ve výši
1.373.463 Kč,
• schválilo zařazení požadavků uvedených
v důvodové zprávě do probíhající změny
č. 4 územního plánu Dačice.

www.dacice.cz

„Vánoční“ svoz odpadu

Nabídka pronájmu
startovacího bytu

Chcete-li využít služeb svozové společnosti i na přelomu
roku letošního a příštího, věnujte pozornost následujícím
řádkům.

V souladu se Směrnicí rady města R2-18 zveřejňuje Městský
úřad v Dačicích nabídku týkající se pronájmu startovacího bytu
č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175/I v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do
energetické třídy D.

Komunální odpad bude v období vánočním a povánočním svážen s jedinou změnou. Svoz popelnic, který má proběhnout na
Nový rok, tj. 1. ledna 2021, se neuskuteční. Náhradní termíny svozu jsou stanoveny následovně:
30. prosince 2020 – pro Bílkov, Borek, Chlumec, Hradišťko, Malý
Pěčín a Velký Pěčín,
31. prosince 2020 – pro Hostkovice, Lipolec a Toužín.
Další svozové dny zůstávají zachovány tak, jak jsme zvyklí.
Respektujme, prosím, hlavně v těchto svátečních chvílích, oprávněný požadavek pracovníků svozové společnosti na bezproblémový přístup k jednotlivým sběrným nádobám a připravme
tyto nádoby ke svozu již v předvečer svozového dne, nebo před
pátou hodinou ranní dne svozového. Jen tak požadovaný svoz
určitě proběhne.
Odstrojené vánoční stromky
budou sváženy v pondělí 11. ledna 2021. Tento svoz se neuskuteční
v místních částech, proběhne tedy
pouze v ulicích města Dačice. Vánoční stromky odkládejme na bývalá stanoviště velkoobjemových
kontejnerů, a to nejpozději v neděli 10. ledna 2021, abychom nemuseli organizovat svozy dodatečné.
No a opět i upřímné přání patřící již všem:
„Prožijte letošní Vánoce v klidu a pohodě rodinného kruhu“.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Ukázka bytu v pondělí 14. 12. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h.
pokoj 1

21,10 m2

WC

1,30 m2

předsíň

5,80 m2

lodžie

2,50 m2

koupelna

3,40 m2

sklep

1,20 m2

Celkem

35,30 m2

Nájemné z bytu je smluvní a činí 32 Kč/m2/měsíc + měsíční náklad za zařizovací předměty v bytě a zálohy na služby. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2. do 30. 4. 2021
s možností prodloužení. Celková doba nájmu může činit nejvýše
3 roky.
Nabídka musí obsahovat:
• žádost o startovací byt a přílohy na předtištěném tiskopise
k vyzvednutí na odboru správy budov nebo na stránkách města www.dacice.cz
• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice k vyzvednutí na
MěÚ Dačice (finanční odbor – za poplatek 100 Kč), nesmí být
starší jak 3 měsíce
• potvrzení o zaplacení kauce (kauce ve výši 2.500 Kč se hradí na pokladně MěÚ), v případě, že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí, kauce propadá a postupuje další v pořadí.
Ostatním nevybraným zájemcům bude kauce vrácena.
Zájemci musí splňovat následující kritéria a podmínky:
• žádost mohou podat manželé nebo občané, kteří spolu sdílí
společnou domácnost, jsou-li způsobilí k právním úkonům, jeden
z nich je občanem ČR a jejich souhrnný věk nepřekročil 70 let
• žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají vlastnické
nebo spoluvlastnické právo k nemovitosti určené k trvalému
bydlení ani je neužívají právem odpovídajícím věcnému břemenu, dále osoby, které nemají uzavřenou nájemní smlouvu
na byt
• žádost mohou podat pouze žadatelé s uzavřenou smlouvou
o stavebním spoření, od jejího uzavření ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo již minimálně ½ roku (nebo byla vložena
částka 6.000 Kč jednorázově) a budou spořit celkem 6 let. Minimální částka, kterou účastník spoření ukládá činí 1.000 Kč (tyto
skutečnosti doloží uzavřenou smlouvou o stavebním spoření
a výpisem ze svého účtu).
Kritéria výběru:
věk žadatelů
počet dětí
trvalý pobyt

Televize DATEL
vysílá na novém kanále
Zmizela vám Dačická televize z nabídky televizních programů? Najdete ji na 47. kanále.
28. října začala Dačická televize vysílat na kanále
47. Právě tady diváci program naleznou na svých
přijímačích.
Pokud pro příjem používáte společnou anténu (např. v panelových a bytových domech), je potřeba dohodnout se s domovníkem a upravit nastavení antény pro příjem nového kanálu kolektivně pro všechny uživatele.
Za případné komplikace s laděním se omlouváme. Důvodem
změny je instalace nové technologie, která divákům přináší výrazně lepší kvalitu obrazu. Dačická televize tak nově vysílá v rozlišení Full HD. I nadále zůstává DATEL ve vysílací síti DVB-T.
(red)

zaměstnání
stavební spoření

Konečný termín pro podání žádosti:
18. 12. 2020 do 13:00 hodin
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13
Dačice I) v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT –
ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7, Dačice 175/I“.

Město Dačice
nabízí k pronájmu nebytové prostory
v budově čp. 15/II v Antonínské ulici v Dačicích, stojící na parcele
p. č. 185/1 v obci a k. ú. Dačice.
Jedná se o následující prostory:
• kancelář č. 143 o ploše 21,28 m2 v 1. patře budovy

Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít
nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

včetně přípravy na některé zkoušky
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

• včetně společně užívané kuchyňky, chodby, schodiště a sociálního zařízení.
Bližší informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, na Palackého nám. 2/I, v kanceláři č. 206,
nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235, mobil 727 927 527.
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Co je nového
v investicích města
Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Kromě Dačického
zpravodaje přinášíme průběžně zprávy o dění v této oblasti mj. ve skupině
Investice města Dačice 2017–2022 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání již 684 členů.
REALIZUJEME:
Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích (kluziště), dokončení akce v listopadu 2020
Výběrové řízení na zateplení BD čp.
303 v ul. Bratrská, realizace akce: květen
až září 2021
Revitalizace dvora bytových domů čp.
209 a 211 v ul. B. Němcové, dokončení
akce v listopadu 2020
Zpracování žádosti o dotaci z MMR na
opravu Duhového hřiště
Zadávací řízení na odbahnění Peráčku
– realizace akce únor 2021 až květen 2022
Zpracování PD na rekonstrukci komunikací v lokalitě k Hradišťku
Zpracování PD na výstavbu ZTV v lokalitě Za Školou, II. etapa
Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP
na zřízení varovných systémů v Dačicích
a aktualizaci digitálního povodňového
plánu
DOKONČILI JSME:
Osvětlení přechodů v ul. Hradecká
v Dačicích, na akci byla získána dotace
z IROP
Výběrové řízení na zpracování PD na
rekonstrukci sportovní haly u SŠTO Dačice – uzavření smlouvy o dílo se společností AS PROJECT CZ s.r.o.
Výběrové řízení na zpracovatele aktualizace Plánu územního systému ekologické stability (ÚSES) – uzavření smlouvy
o dílo se společností Geo Vision s.r.o., realizace akce 2020–2022, dotace z IROP
Byla schválena žádost o dotaci z IROP
na zateplení bytového domu čp. 303, realizace akce 2021
Byla schválena žádost o dotaci z IROP
na zateplení bytového domu čp. 304, realizace akce 2022
Podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ
na vybudování dětského dopravního
hřiště při ZŠ B. Němcové, Dačice
PLÁNUJEME:
Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na přístavbu ZŠ
B. Němcové, Dačice
Uzavření smlouvy o dílo na osvětlení
cesty podél vlakových kolejí
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Městský úřad Dačice
změna otevírací doby v prosinci 2020
23. 12. 2020

středa

8:00 – 12:00 h

24.–27. 12. 2020

svátek

zavřeno

30. 12. 2020

středa

8:00 – 12:00 h

31. 12. 2020

Silvestr

zavřeno

Infocentrum Dačice má za sebou úspěšnou
sezónu a bodovalo v anketě oblíbenosti
Do letošní hlavní turistické sezony jsme s ohledem na jarní pandemii koronaviru
vstupovali s mírnými obavami. Od března do konce května jsme měli z důvodu mimořádných opatření zavřeno, a tak jsme byli zvědaví, jaké nás čeká léto.
Sezóna se po znovuotevření rozjížděla pozvolna
a návštěvníků bylo v červnu
méně než za stejné období
v předchozích letech. Naopak, prázdninové měsíce
červenec a srpen pak předčily všechna naše
očekávání a červencová návštěvnost (4.001
lidí) se dokonce stala měsíčním rekordem od
doby zahájení provozu, tedy od roku 2004.
Navzdory všem předpokladům se tak
hlavní turistická sezóna 2020 stala tou nejlepší za celých 17 let provozu. Od června do
září jsme přivítali devět tisíc klientů. V drtivé
většině se jednalo o občany ČR. S hezkou
návštěvností šly ruku v ruce i slušné tržby.
Nejprodávanějším suvenýrem zůstaly i letos hygienicky balené kostky cukry – jednotlivé za 1 Kč/ks nebo skládané do kostky o velikosti 7x7 cm, hodně se prodávaly
magnetky všeho druhu a klasické sběratelské předměty, jako jsou turistické známky,
vizitky, výletky apod.
Za letošní úspěšnou sezónou stojí bezesporu obnovení zájmu o domácí cestovní
ruch, respektive obava lidí vycestovat do
zahraničí a preferování poznávacích cest
v rámci ČR. Návštěvníci měli zájem o výlety
do přírody a zajímali se o vícedenní program
ve městě a okolí. Oproti předchozím letům
byl větší zájem o naučnou stezku po přírodních zajímavostech Dačic a o Vydří stezku.
Rodiny s dětmi se často zapojily do plnění
„Dačického questu“.

Návštěvníci infocentra se s námi občas
dají rádi do řeči, a díky tomu od nich máme
zpětnou vazbu nejen o tom, odkud přijeli,
proč si vybrali náš region, ale víme také, že
se jim v Dačicích líbí, jsou nadšeni prostředím Kancnýřova sadu, který jim nabízí klid
a stín, kostkoviště pro děti a knihobudku
pro dospělé a velice často jim neunikla ani
čistota města a péče o zeleň a květiny na
veřejných prostranstvích.

Úspěšnou sezónu jsme zakončili v září,
kdy nám, kromě hezké návštěvnosti během léta, udělalo velkou radost i 2. místo
v anketě o nejoblíbenější infocentrum
Jihočeského kraje. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň. Jsme tu pro vás
celoročně (pokud nám krizová opatření nezavelí jinak) a najdete nás v přízemí radnice
na Palackého náměstí. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Covid Portál - nový web o koronaviru
Srozumitelně informovat o vládních opatřeních proti koronaviru a životních situacích v době epidemie si klade za cíl nový web Covid Portál, který byl v listopadu
spuštěn v pilotní verzi.

Covid Portál má občanům usnadnit
orientaci v protiepidemických opatřeních - na stránkách tak lidé najdou shrnutí

a vysvětlení aktuálních opatření, stejně jako
možností, co mohou v různých životních
situacích dělat. Web také zahrnuje užitečné odkazy na ministerstvo zdravotnictví,
Ústav zdravotnických informací a statistiky
(ÚZIS) nebo důležité telefonní kontakty.
Covid Portál najdete na webové adrese
https://covid.gov.cz.
(red)
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Bezdomovectví

Právě opravujeme

Každý z nás se ve svém životě potkal s bezdomovci neboli osobami bez přístřeší.
Většina osob bez domova jsou muži, ale v poslední době přibývají mezi osobami
bez přístřeší i ženy. Jde o osoby, které nemají domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší.

Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Pro stále aktuální přehled o tom, co se kde spravuje,
doporučujeme kromě Dačického zpravodaje sledovat skupinu Opravy města
Dačice 2019 až 2021 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání
639 členů.

Bezdomovectví je doprovázeno sociální
izolovaností, psychickým i fyzickým strádáním. Jde o určitý způsob života, který
vzniká jako důsledek určitých životních
událostí, které tyto osoby nebyly schopny
řešit a životu bez domova postupně uvykly.
Bezdomovectví je většinou provázeno dalšími patologickými jevy, jako jsou alkoholismus, gamblerství, narkomanie, domácí
násilí, psychické poruchy osobnosti a další
negativní jevy. Mnoho bezdomovců trpí
psychickými poruchami, které nejsou na
první pohled patrné, nebo mají jiné zdravotní postižení. Jde o osoby, které nezvládají obvyklý způsob života a soužití s lidmi
v dané společnosti. Většina bezdomovců
rezignovala na svou vlastní budoucnost,
je zadlužená, dlouhodobě nezaměstnaná
a má zdravotní problémy. Své zadlužení
řeší půjčkami, které splácí dalšími půjčkami,
nebo je nesplácí vůbec. Velký vliv na vznik
bezdomovectví má také bezohlednost nebankovních institucí a jedinců, kteří se zabývají půjčováním finančních prostředků
a samozřejmě i vymáháním dluhů. Jejich
činnost přispívá k beznadějnosti situace
osob bez přístřeší.
Sociální pracovnice Městského úřadu
v Dačicích také pracují s osobami bez
přístřeší nebo s osobami žijícími v nevhodném bydlení (chaty, stany, squaty, maringotky). Převážná většina těchto osob
však nechce na svém způsobu bydlení

a životě nic měnit. Jsou demotivovaní.
Chtějí zůstat ve městě či vesnici, kde prožili
většinu svého života. Při posledním sčítání
osob bez domova (2019), kterého se sociální pracovnice Městského úřadu Dačice
aktivně zúčastnily, pobývalo na území ORP
Dačice 12 osob bez přístřeší (do tohoto počtu nejsou započítaní uživatelé Azylového
domu Rybka ve Studené). Sociální pracovnice tyto osoby několikrát během roku
vyhledají a nabídnou jim pomoc se zajištěním ubytování v azylových domech nebo
v ubytovnách. Dále jim nabídnou pomoc
při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Na úhradu za ubytování v ubytovnách se
schváleným provozním řádem Úřadem práce ČR, či za ubytování v azylových domech
mohou tyto osoby čerpat dávku hmotné
nouze doplatek na bydlení. K tomu, aby
mohly osoby bez přístřeší čerpat dávky
hmotné nouze a další sociální dávky, je třeba, aby měly platný občanský průkaz.
Pokud víte o někom, kdo je v současné
době bez domova nebo mu taková situace hrozí, uvítáme, když nás budete včas
informovat. Pro bližší informace či poskytnutí základního sociálního poradenství se
můžete obrátit na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210
Mgr. Irena Vašíčková – tel. 384 401 284
a kancelář č. 209 Mgr. Lada Štěrbová – tel.
384 401 249.
Lada Štěrbová, sociální pracovnice

Kde nalézt psychologickou pomoc
v době koronaviru
V Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé ČR, přibývá kvůli pandemii koronaviru
u mnohých lidí úzkostných stavů. Psychologové a terapeuti museli omezit, nebo
i přerušit své služby tak, jak byli zvyklí a přesunuli se do online prostoru nebo na
telefonické linky.
Existuje celá řada poraden, krizových
nebo intervenčních center a linek důvěry, které nabízí v tomto směru odbornou
a kvalifikovanou pomoc. Na základě usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje byl
sestaven seznam jihočeských i celorepublikových míst, která tuto pomoc nabízí.
Pro občany Dačic je nejbližší pomoc
k dispozici v Jindřichově Hradci. Jedná se

o THEIA - krizové centrum o.p.s., telefon:
775 202 421, e-mail: pomoc@theia.cz, web:
www.theia.cz. Další psychologická pomoc
je na území Jihočeského kraje dostupná
v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Písku, Prachaticích a v Táboře. Kontakty
na tato další pracoviště jsou k dispozici na
www.dacice.cz/mestsky-urad/koronavirus.
(red)

Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové v měsíci prosinci 2020
bude dne 11. 12. 2020 v době od 08:30 do 12:30 h.
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové v měsíci lednu 2021
bude dne 8. 1. 2021 v době od 08:30 do 12:30 h. Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože v měsíci lednu 2021 bude dne 22. 1. 2021 v době od 08:15 do
12:15 h. Insolvenčního správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

DOKONČILI JSME:
Oprava dvou křížů v Dolních Němčicích – proběhla celková renovace
Oprava hráze návesního rybníka
v Prostředním Vydří – proběhla oprava
návodní strany včetně okamenování
Odbahnění rybníka pod čp. 2 v Hradišťku – celkové náklady na odbahnění
a okamenování návodní strany byly
94.000 Kč bez DPH. V rámci opravy byla vybudována tůňka pro zadržení vody.
PROBÍHÁ:
Oprava kaple v Dolních Němčicích –
město získalo dotaci od Ministerstva kultury (program Obnova kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností) ve výši 180.000 Kč.
Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice,
Bílkov, Dolní Němčice – na základě výběrového řízení byl vybrán uchazeč s nejnižší
nabídkovou cenou - firma STRABAG a. s., za
celkovou cenu ve výši 1.893.109,33 Kč bez
DPH. Termín dokončení všech tří komunikací je do 30. 11. 2020.
Oprava komunikace k Podcestnému
mlýnu
Oprava chodníku v ul. A. Dvořáka –
práce provádí Technické služby Dačice s.r.o.
za celkové náklady ve výši 140.010 Kč bez
DPH.
Restaurování kříže u kaple v Chlumci
Výměna aeračních elementů na ČOV
Automatická tlaková stanice v Bílkově
– DSO Vodovod Landštejn započal stavební práce na vybudování ATS. Cílem je zajistit dostatečný tlak pro místní část Bílkov
a přilehlou průmyslovou zónu. Na základě
výběrového řízení byl vybrán zhotovitel
s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je firma SWIETELSKY stavební s.r.o. za celkovou
cenu ve výši 2.125.096,32 Kč bez DPH.
PŘIPRAVUJEME:
Provizorní oprava hráze Horního Rybářského rybníka
Oprava komunikace v Borku k firmě
Frigomont
Oplocení budovy občanské komise
a hřiště v Lipolci
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav prováděných městem Dačice.
(red)
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Zcela netradiční rok končí, jak si vedlo město Dačice v době covidové?
Plány byly opět veliké, koneckonců stejně tomu bývá každý rok, ten končící byl však výjimečný, jiný, bezesporu náročný
a zůstane nadlouho v paměti asi mnohým z nás. Rozpočet města Dačice určený k financování investičních akcí v roce 2020 činil
ve svém prvopočátku 46 mil. Kč a obsahoval desítky akcí určených k realizaci. Na to všechno jsme měli letos (mimořádně) 366
dní. Jak to všechno nakonec dopadlo? Věřím, že obstojně, ale to nechť posoudí každý sám.
Mezi největší, nejdražší a nejnáročnější
akce tohoto roku patřila bezesporu přístavba ZŠ Komenského s celkovými náklady
téměř 60 mil. Kč a oproti tomu získanou dotací 40 mil. Kč. V časovém souběhu s touto
akcí probíhala ve spolupráci města Dačice
a Jihočeského kraje výstavba Domu dětí
a mládeže a snad každý nezaujatý občan
musí potvrdit, že nově vybudované prostory vypadají náramně. Před několika dny
byla zdárně dokončena další ostře sledovaná akce, kterou je vybudování multifunkčního sportovního hřiště nad fotbalovým
stadionem, které bude v zimních měsících
sloužit jako kluziště. Tato akce se s rozpočtem téměř 18 mil. Kč směle řadí mezi
nejvýraznější investiční akce tohoto roku.
Na podzim bylo také otevřeno nové parkoviště v ul. Berky z Dubé s kapacitou téměř
70 parkovacích míst nedaleko Palackého
náměstí. Právě další osud náměstí v centru
města bude řešen na podzim příštího roku,
kdy má proběhnout místní referendum
ve věci rozhodnutí o další podobě tohoto
náměstí, nechme se tedy překvapit, jakým
směrem se tento středobod města vydá.
I nadále jsme zateplovali a oblékali do
nových kabátů městské bytové domy a již
nyní mohu prozradit, že v dalších letech
bude tento trend pokračovat. V ulici Hradecká byly z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců osvětleny dva přechody, na ZŠ
B. Němcové byl osazen již druhý bezbariérový výtah. U této ZŠ stojí za zmínku zahájení prací na studii přístavby této školy,
kterou mají být vytvořeny dlouhodobě
chybějící prostory pro školní družinu.
Snad malinko ve stínu těchto akcí skromně, potichu, ale vytrvale vznikají velmi
zajímavé projektové dokumentace. Jednou z nich je příprava projektu na výstavbu nové obytné zóny Za Školou, jedná se

o druhou etapu přípravy pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů. V blízké
lokalitě „k Hradišťku“ se pak vše připravuje
na zásadní rekonstrukci tamních komunikací, která by měla být zahájena první etapou
již v roce 2021 s přesahem akce do dalších
let.
Na velkou část akcí se nám i nadále daří
úspěšně čerpat nejrůznější dotace, díky
kterým se investiční rozpočet města v průběhu celého roku významně navyšuje. Ať
může mít každý z nás na dotace různý názor, je pravdou, že na úrovni města by bez
dotací nebylo možné realizovat mnohé záměry, což by zásadně zbrzdilo jeho současný poměrně dynamický rozvoj.
A jak dál? V roce 2021 bychom rádi pokračovali v nastoleném tempu, vyjma již zmíněného začátku rekonstrukce komunikací
v lokalitě „k Hradišťku“ bude zjara zahájeno
dlouho očekávané odbahnění rybníku Peráček, které potrvá až do května roku 2022.
Návštěvníci Kulturního domu Beseda se
dočkají zrekonstruovaného sociálního zařízení, což se zdá býti možná jako maličkost,
avšak příjemná. Občané využívající cestu
podél vlakových kolejí mezi hlavním vlakovým nádražím a lávkou přes řeku Moravská
Dyje snad již nebudou muset bloudit tmou,
na cestu by jim mělo svítit nové osvětlení.
Právě dřevěná lávka se dočká také své zasloužené pozornosti, jelikož budou zahájeny práce na studii týkající se její budoucí
rekonstrukce. Samozřejmě budeme pokračovat v přípravě mnoha projektů týkajících
se rekonstrukcí kanalizací a vodovodů v Dačicích či místních částech.
Myslíme také na sportovce, v průběhu
roku bude zpracován kompletní projekt
na přístavbu a rekonstrukci sportovní haly
u SŠTO Dačice. Jedná se o velmi důležitý
krok, který ve svém finále poskytne odpo-

Uzavření pokladny

Zubní pohotovost
Schwaigrova 327, J. Hradec

384 391 774

6. 12. neděle Slaninová Eva

Schwaigrova 327, J. Hradec

384 391 774

12. 12. sobota Slezáčková Eva

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

13. 12. neděle Soldánová Milada

Nádražní 293, J. Hradec

384 361 750

19. 12. sobota Škodová Dagmar

Hradecká 265, Nová Bystřice

739 264 379

20. 12. neděle Šmíd Pavel

Denisova 352/II, J. Hradec

722 360 903

24. 12. svátek

Tomek Adam

nám. Míru 175 , J. Hradec

777 533 213

25. 12. svátek

Trpáková Romana

Denisova 352/II, J. Hradec

603 107 991

26. 12. svátek

Zadražilová Zdeňka

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 571

1. 1. svátek
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v pondělí 4. 1. a v úterý 5. 1. 2021

5. 12. sobota Slanina Oldřich

27. 12. neděle Ryšánek Jiří
Žídková Ilona

vídající zázemí všem místním i přespolním
sportovcům pro jejich aktivity, tréninky
a klání. Bude-li tomu stav rozpočtu nakloněn, mohlo by také dojít na zřízení sauny
ve sportovní hale. Průběžně také monitorujeme stav dačických sportovišť a budeme
myslet na jejich opravy, aby mohla i nadále sloužit široké veřejnosti. Ve skrytu duše
také pomýšlíme na další rozšíření skate parku Za Lávkami, který se těší skutečně velkému zájmu, za což jsme velmi rádi.
To jsou v kostce naše hlavní plány pro
rok 2021, jsou opět nemalé, ambiciózní
a snad i pestré, vždyť v současném rozpočtu pro příští rok je už teď zhruba padesátka
akcí. Nicméně díky letošnímu roku víme, že
člověk plánuje, avšak život mění, a tak se
nechme překvapit, co nám nadcházející rok
skutečně přinese.
Dovolte mi vám za celý odbor dotací
a investic MěÚ Dačice poděkovat za trpělivost a pochopení při realizaci našich akcí.
Děkujeme také všem partnerům, zástupcům zhotovitelů a kolegům za vynikající
spolupráci. I v příštím roce se maximálně
vynasnažíme spoluutvářet podobu města
Dačice ke spokojenosti nás všech. Přeji vám
za sebe i své kolegy přesně takové svátky,
které si přejete a do roku 2021 schopnost
vážit si i těch nejmenších drobností, které
obzvláště v této turbulentní době nabývají na svém významu. Přeji šťastné a veselé
Vám všem a dětem snad konečně i ten sníh
na Vánoce.
Martin Šťastný, vedoucí odboru
dotací a investic MěÚ Dačice

Žižkova 820, Nová Bystřice

384 386 330

Benátky 672, Kardašova Řečice

384 382 254

budou pokladny městského úřadu
uzavřeny
z důvodu ukončení jednotlivých agend
a nastavení počátečních stavů roku 2021.
Zastupitelstvo města
se sejde na svém 14. zasedání 9. 12. 2020
v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.
Uzávěrka lednového čísla je
15. prosince 2020.
Distribuce bude probíhat
druhý týden v lednu 2021.

www.dacice.cz

Bez akcí
Již ani nevím, kolikátý je to týden, kdy není v mém kalendáři téměř žádná poznámka o návštěvě místní společenské
události nebo jiné oficiální nebo tradiční akce. Skoro se dá
říci, že kromě individuální účasti na různých pietních aktech
v rámci různých výročí nebo početně velmi omezených pracovních setkání, se člověk jen obtížně dostane ve svém senátním obvodu tzv. mezi lidi.
Přiznám se, že mi ty každotýdenní návštěvy starostů, různých firem, setkání seniorů,
schůzí dobrovolných hasičů a různých dalších společenských, kulturních a sportovních
akcí chybí. Pravdou je, že se sice významně
zvýšil počet mých telefonátů a také stále populárnějších videokonferencí, ale ty osobní
setkání nenahradí.
Také si uvědomuji, že úbytek různých společenských a osobních setkání, ať se jedná o pracovní či přátelské
schůzky, zrušená fotbalová utkání nebo tradičně pořádané výlovy
apod. vlastně pociťujeme úplně všichni. Nabízí se tedy otázka, zda
je možné nějakým způsobem úbytek osobních kontaktů a omezení společenského charakteru našeho života kompenzovat.
Rozhodně bych nedoporučoval se uchýlit k nějakým tajným
hromadným setkáním, protože to bychom postupovali způsobem,
který zcela popírá smysl zavedených opatření a může zásadně
ohrozit jejich účinnost. Není přece v našem zájmu se chovat způsobem, kdy zvyšujeme riziko šíření koronavirové epidemie, riziko
ohrožení zdraví nebo dokonce životů nás nebo našich blízkých.
Pokud tedy dnes můžeme například zintenzivnit naši elektronickou komunikaci a zejména starší generaci silněji zapojit do používání telefonů, a to například nejen k hlasové ale i obrazové komunikaci, udělejme to. Zkusme čas, který jsme „získali“ z důvodů
různých zákazů a opatření, věnovat svým rodinám a také častějším
kontaktům s blízkými a přáteli pomocí mobilních telefonů, tabletů
nebo počítačů. Nezapomínejme ale přitom, že cesty za účelem pobytu v přírodě a v parcích a pobyt tam jsou povoleny. Zároveň však
platí, že na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat
maximálně 2 osoby. Více osob tam může být v případě, že se jedná
o členy domácnosti nebo zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele nebo osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost nebo osoby, které tak konají
ze zákona nebo děti, žáky a studenty při vzdělávání ve školách. Navíc při pobytu na veřejnosti je třeba dodržovat rozestupy 2 metry.
Na závěr se Vám přiznám, že již jsem si několikrát některé tradiční události připomínal prohlížením loňských i starších fotografií
a že věřím, že co nejdříve si pořídím další – nové.
Miloš Vystrčil, senátor

Děkovný dopis
Nedávno jsme ve Vaší obci dokončili investiční akci na distribučním zařízení elektrické energie.
Co jsme u Vás dělali?

V Bílkově jsme provedli nové kabelové vedení pro trafostanici ve společnosti
Tekaben v Bílkově.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí mohlo být spojeno
i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu,
děkujeme Vám tímto za pochopení a trpělivost.
I díky Vám jsme tak mohli zajistit stále rostoucí požadavky na
kvalitu a spolehlivost dodávky a výrazně prodloužit životnost
energetického zařízení.
S přátelským pozdravem
E.ON Distribuce, a. s.

Společnost FCC Dačice
si připomíná 25 let
Celé čtvrtstoletí od svého založení si připomíná firma
FCC Dačice, která zajišťuje komplexní služby v odpadovém
hospodářství nejen v regionu Dačicka, ale i na Jindřichohradecku, Jihlavsku a okolí. Firma byla založena jako společný
podnik s městem Dačice. Pětadvacetileté působení se neslo
především ve znamení rozšiřování poskytovaných služeb
a činností a modernizace techniky.

Společnost FCC Dačice zajišťuje nakládání s odpady širokému
okruhu zákazníků. Jedná se především o sběr, svoz a odstranění
všech druhů odpadů, svoz tříděného odpadu a prodej i pronájem
všech typů kontejnerů. Provozuje několik sběrných dvorů a skládku komunálního odpadu v Borku u Dačic. K zákazníkům firmy patří
v současnosti více než 100 měst a obcí a podstatná část živnostníků a významných firem v regionu. Společnost si zakládá především
na kvalitě poskytovaných služeb, kterou zajišťuje prostřednictvím
více než 40 kvalifikovaných pracovníků.
„Dbáme na to, aby naše firma nabízela a poskytovala stoprocentní služby tak, aby byla schopna našim zákazníkům zajistit naplnění
legislativních požadavků. Obzvlášť, když se tyto požadavky stále
zpřísňují,“ uvedl Radim Kolář, jednatel FCC Dačice.
Kromě standardně poskytovaných služeb zahájila společnost na jaře
2020 ve spolupráci s městem Dačice za podpory
Svazu měst a obcí Jihočeského kraje provoz tzv.
Re-Use centra. V nové
mobilní buňce u sběrného dvora FCC Dačice lze
odložit věci, které byly
v domácnostech nahrazeny novými, ale ještě
pořád mohou sloužit někomu jinému. A naopak odloženou věc,
pro kterou by měl člověk další využití, si může z mobilní buňky vzít.
Tato nová služba pomůže prodloužit život věcem, které nejsou na
vyhození, a pomůže tak i chránit životní prostředí. V re-use centru
lze také přispět dobrovolným obnosem na dobrou věc.
„Na FCC Dačice je sympatické, že se nestará jenom o svoz a likvidaci odpadů, ale že se také podílí na stálém zlepšování třídění
využitelných složek odpadů. Můžeme mluvit o novém systému
svozu papíru, plastů a bioodpadu od prahu domu nebo o zmíněném Re-Use centru. FCC Dačice si je vědoma i své sounáležitosti
s Dačicemi, a proto každoročně podporuje dačické spolky,“ uvedl
Karel Macků, starosta Dačic.
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Advent 2020 bude a svátky vánoční také!
Připravovat poslední sloupek roku 2020 v polovině listopadu a navíc tak turbulentního roku není vůbec jednoduché...
Přemýšlím a vlastně nevím, jak začít. Pokud by byl průběh roku obvyklý, pohltila by mě adventní nálada a vás jistě také. Ale
proč si ji vlastně nechat „otrávit“ nějakým virem? To mu přeci nedovolíme. Nedáme si to vzít. Advent bude, děti budou mít
Mikuláše, budou svátky vánoční! Jiné, patrně ano, ale my si je i tak musíme udělat krásné a určitě si je dokážeme užít. V kruhu
nejbližších, s myšlenkami na ty, se kterými se nebudeme moci osobně sejít, a se vzpomínkami na ty, kteří náš opustili.
Žijeme v nouzovém stavu. Jsme limitovaní pracovně, ale i společensky. Těžko lze nyní odhadnout, jaký ten letošní advent bude,
jaký bude Mikuláš, jak opatření ovlivní vánoční svátky. Důležité je
ale myslet pozitivně, nerezignovat na přípravy a zamyslet se nad
tím, jak je možné tradiční oslavy upravit tak, abychom si to i tak
užili a přitom neohrozili sebe a své blízké. S vírou, že i tahle doba
jednou skončí a třeba nám může dát i něco dobrého, například pro
zamyšlení! Třeba si máme uvědomit, že ačkoli letos sice žijeme více
času s nejužší rodinou, máme to naplno prožít. Pořádně si to užít
a vzít si tuto krásnou rodinnou zkušenost dál do života. Je krásné
mít čas na nejbližší, plánovat, jak jej společně prožijeme, nespěchat.
Samozřejmě ne všichni jsme žili hektické životy a mnozí si společné
chvíle vždycky uměli užívat. Pravdou ale je, že obecně společnost
spíš letěla úprkem dopředu, neohlížela se vpravo ani vlevo, lidé
promarňovali vzácné chvíle pomíjivostmi. Máme příležitost vrátit
se ke kořenům a hodnotám rodiny, lásky, sounáležitosti, respektu,
solidarity a vzájemného přijetí. Vzpomenout, v duchu poděkovat
a uvědomit si hodnotu práce těch, jejichž profesí a pracovní náplní
je každodenně pomáhat. Projevem lidskosti je nabídnout pomocnou ruku, krásným projevem respektu a úcty je nahlas poděkovat,
projevem skromnosti je pomáhat bez nároku na poděkování. Doktoři, sestřičky, vojáci, policisté, hasiči, učitelé, prodavači a mnoho,
mnoho dalších... a milí rodiče DĚKUJEME!!!
Těch hodnot, na které jsme třeba i trochu pozapomněli, je celá
řada. A třeba jsme možná někdy hledali spíše ty pomíjivé a brali je
jako životně důležité... Je asi ten správný čas to změnit!
Letos budou konec roku a s ním spojené svátky i tradice opravdu

jiné, ale to mluvíme o formě, nikoli o obsahu a významu. Co napsat? Že na sebe máme být hodnější? Že máme více myslet na své
zdraví, a to jak tělesné, duševní a duchovní? Lépe jíst, méně pít?
Ne, to není to hlavní poselství. Většinově žijeme v dostatku a covid jasně ukázal, jak snadné je dostat se do obtížné životní situace.
Pojďme se více rozhlížet kolem sebe, a pokud je to v našich silách
a možnostech, pomoct těm, kteří mají nedostatek. Být všímavější
a solidárnější! Jak vnímat to, co se děje okolo nás? Je to vzkaz přírody pro nás lidi: podívejte se, co děláte s mojí/vaší planetou? Jak se
chováte k sobě navzájem, ke zranitelným, k odcházejícím...? Jak tak
o tom přemýšlím a píši tyto řádky, napadá mne přirovnání. Možná
nám covid otevřel trochu jiný pohled na život a co je v něm opravdu důležité tak, jak jej vidí ti, co se v doprovodu hospicové péče
blíží k jeho konci. Alespoň jak jsem to měl možnost poznat. Buďme
svobodní duchem jako děti, bezprostřední a bez přetvářky. Žijme
každý den naplno, jako by to mohl být ten poslední a mějme touhu
po dobrých vztazích. Věnujme čas a energii tomu, co je dobré
a přináší nám radost.
Takže, letos u nás sice neproběhne zvonkový pochod, jak jsme
roky zvyklí, a nikdo teď neví, zda budeme mít živý betlém, ale
i když tyto a jiné tradice nebudou úplně tradiční, užijme si je. Zvonky zvonit budou, budeme zvonit před domy! Advent bude, a také
venkovní výzdoba měst a obcí! Nadílka bude, i kdyby to měly být
balíky úsměvů, koše pus a plné náruče objetí nejbližších!
Krásný adventní čas, požehnané svátky vánoční a vše dobré
v roce 2021!
Jan Bartošek

Knihovna Matěje Mikšíčka
Prodloužení registrací z důvodů stahování e-knih
Během nuceného uzavření knihovny si
sice není možné půjčovat papírové knihy,
ale e-knihy ANO. Pokud si po přihlášení do
svého čtenářského konta přesto nemůžete
e-knihy stáhnout, je pravděpodobné, že
Vám vypršela roční registrace. Tu je možné
si prodloužit i zaplacením poplatku na účet
knihovny.
Stačí uhradit 160 Kč na účet knihovny
7100007383/7940. Do zprávy pro příjemce napište číslo vaší průkazky nebo celé
jméno a rok narození. Informujte nás ještě
prosím e-mailem. Po připsání platby vám
registraci prodloužíme. Děkujeme!
Pavla Albrechtová
Batůžkový projekt Mary’s Meals
Knihovna Matěje Mikšíčka se spolu se Základní školou Boženy Němcové v Dačicích
zapojila do batůžkového projektu Mary’s
Meals.
Mnoho dětí zapojených do programu
Mary’s Meals nemá základní učební pomůcky jako tužky a sešity. Darujte batůžek
s věcmi, které děti potřebují, a usnadněte
jim učení. Pro mnoho z nich bude batůžek
od Mary’s Meals jediným dárkem, který
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kdy dostaly. V současnosti jsou do projektu
zapojeny Rakousko, Německo, Irsko, Itálie,
Velká Británie a Česká republika.
Co zabalit?
Plný, aktuální seznam, co zabalit, najdete na stránkách www.batuzkovyprojekt.cz
(Co zabalit do batůžku). Vhodné je oblečení
pro děti ve věku 4–12 let. Oblečení z druhé
ruky je vhodné, pokud je v dobrém stavu.
Označte batůžek štítkem s informací, zda
je určen pro dívku (girl) nebo pro chlapce
(boy) a odhadem, pro jaký věk (age). Prosíme, nepřikládejte žádné hračky či sladkosti
– mohly by způsobit problémy při doručování.
3x sešity nebo notesy, 3x tužky, 3x pera,
1x balení pastelek (ne voskovky), 1x guma,
1x nové ořezávátko, 1x pevné pravítko,
1x pouzdro na tužky, 1x ručník na ruce,
kraťasy či sukni, triko či šaty, 1x žabky či sandály, 1x mýdlo (kostka), 1x zubní kartáček,
1x zubní pasta, 1x tenisák, 1x polévková kovová lžice.
Po znovuotevření knihovny můžete batůžky nosit na dětské oddělení, kontaktní
osoba Štěpánka Krebsová.
Děkujeme!
Pavla Albrechtová

Svaz tělesně
postižených Dačice
Omlouváme se všem našim členům, že
bohužel nemůžeme uskutečnit akce, které
jsme si naplánovali, z důvodu opatření COVID 19. Děkujeme za pochopení a těšíme
se, že se situace zlepší, abychom se zase
mohli společně setkávat.
Svaz tělesně postižených Dačice vám
všem přeje krásné Vánoce a hodně zdraví,
štěstí a dobré pohody
v novém roce.
Marie Stejskalová,
předseda organizace a členové výboru
Automatické prodlužování výpůjček
po dobu nouzového stavu
Vážení čtenáři, všechny výpůjčky jsou vám po
dobu uzavření knihovny
automaticky prodlužovány. Pokud vám přijde
e-mail s předupomínkou, není nutno na to
reagovat. Děkujeme za pochopení.
Knihovna Matěje Mikšíčka
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Investice a opravy města v 2. polovině roku 2020
Už se stalo tradicí, že na konci roku vás vždy prostřednictvím obrazové přílohy informujeme o tom, co se děje nejenom
v oblasti investic a oprav. Některé investiční akce a opravy jsou stále ve fázi rozpracovanosti, ale jsou i věci, které byly v roce
2020 dokončeny.

Víceúčelová plocha v areálu sport. stadionu v Dačicích (kluziště)

Parkoviště v ul. Berky z Dubé

Rekonstrukce mostu, Velký Pěčín

Modernizace učeben a kabinetu gymnázia
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Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května

Revitalizace dvora bytových domů 209/V a 211/V

Bezbariérový výtah II., ZŠ B. Němcové

Nové oplocení ZŠ Komenského

Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská
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Úpravy skate hřiště, Vápovská

Oprava chodníků, A. Dvořáka

Sklad a zázemí pro sportovce, Chlumec

Instalace systému audiotechniky, KD Beseda

Přístřešek - hřiště Borek
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Oprava pamětního kamene
v Hostkovicích

Oprava hrobu Rudolfa Falata
na starém hřbitově

Oprava kaple
v Dolních Němčicích

Oprava návesního rybníku, Malý Pěčín

Oprava cesty v Kázku

Oprava rybníku pod čp. 2, Hradišťko

Oprava návesního rybníku, Prostřední Vydří
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Že bychom se v muzeu nudili? No, ani bych neřekl.
S druhou vlnou epidemie došlo k opětovnému uzavření muzea. Dveře výstavních prostor se pro návštěvníky uzavřely
12. října a konec je prozatím v nedohlednu. Výstavní projekty a muzejní práce se tedy opětovně zabydlely ve virtuálním světě.
Badatelské dotazy jsou, vzhledem k aktuální situaci, vyřizovány
zásadně elektronickou cestou. Za velmi zdařilý badatelský počin
považuji bakalářskou práci slečny Leony Krejčí, která nám srozumitelnou formou přiblížila osobnost prvního ředitele Městského
muzea a galerie, PhDr. Františka Křížka. Také v depozitářích práce
nikdy nekončí. Muzeum získalo od KD Beseda sbírku 39 loutek, které svým úžasným zpracováním zrcadlí krásný doklad loutkoherecké činnosti v Dačicích.
Také jsem rád, že se muzeu podařilo získat finanční podporu
v rámci dotačního projektu od Jihočeského kraje v programu Podpora muzeí a galerií 2020. Získané finanční prostředky jsme využili
na tvorbu moderních webových stránek (www.muzeumdacice.cz),
nového propagačního letáku a venkovního poutače, který si můžete prohlédnout na plotě zámeckého parku.
Byl to zvláštní rok. I přes veškerá omezení byl však velmi plodný.
Pravdou ale je, že vše bylo nové, nečekané a málo předvídatelné,
a proto se i kultura a muzejní prezentace stala jinou. Ani lepší, ani
horší, ale zkrátka jinou. Pokud to situace dovolí a brány muzeí se
opět otevřou veřejnosti, rádi vás uvítáme na další z našich akcí. Byl
bych tomu rád. Nezbývá než vám všem popřát krásný klidný adventní čas, veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021. Městské muzeum a galerie Dačice je s vámi.
Martin Rychlík, ředitel MMaG

Prodej vánočních stromků
před Hotelem Stadion, Dačice
od 10. 12. 2020, 9:00 až 16:00 h

--- inzerce ---

Po vydařené sezoně došlo k zahájení dalších dvou výstav. Jedná se o výstavu Třicítka a Nezapomeneme! Bohužel po pár dnech
jejich presentace došlo k uzavření muzeí. Na Galerijní chodbě na
Starém zámku je instalována výstava Malé kýče – obrazy Gabriely
Václavkové, která zajisté stojí za zhlédnutí. V rámci Muzejních čtvrtků zazněla přednáška dr. Petra Bartuška, která nám přiblížila život
a dílo Vlasty Javořické.
Obě výstavy instalované v MMaG jsme po celý říjen a listopad
postupně zveřejňovali formou virtuálních výstav na našich FB
stránkách (www.facebook.com/muzeumdacice.cz). Prostřednictvím výstavy Nezapomeneme! jsme vás vždy v pondělí a čtvrtek
seznámili s významnou osobností, či událostí spjatou s naším regionem. Každé úterý a pátek byla možnost zhlédnout novou část
výstavy Třicítka, v rámci které vám zprostředkujeme náhled do
tvorby členů Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Po ukončení virtuální presentace těchto výstav, vás obdobným způsobem seznámíme také s výstavou Česko v Arktidě/Arktida v Česku. Středy patří
dětem a rodičům, kteří se svými ratolestmi zůstávají doma. Každou
středu zveřejňujeme hravé edukační listy, které si můžete stáhnout
na webových i facebookových stránkách muzea.
Také muzejní noc proběhla v netradičním duchu. Hrané komentované prohlídky muzejních expozic si můžete užít z pohodlí vašeho domova. Na půlhodinovém snímku, který naleznete na muzejním Youtube kanále, se podíleli pracovníci MMaG a odboru kultury,
místní muzikanti a především Divadelní spolek Tyl Dačice.
Krom presentace pro veřejnost rovněž pracujeme na reorganizaci odborné knihovny. Cílem této práce bude kompletní digitální seznam publikací odborné knihovny, která čítá zhruba 8500 svazků,
zveřejněný na webových stránkách instituce. Badatel si z pohodlí
domova může dle seznamu vybrat příslušnou publikaci, požádá
si o rezervaci badatelny a publikace mu bude předložena. Veškeré
publikace odborné knihovny MMaG jsou půjčovány pouze prezenční formou. Každý měsíc přispíváme rubrikou Exponát měsíce.

K prodeji: smrk stříbrný: pichláč, kavkazká jedle,
borovice černá
Pro VIP – jedle nad 3 m (objednat – 724 870 623)
Říha Vladislav, Máchova 434/V

Novinky ze ZŠ, Dačice, Neulingerova 108
Kamínky
Kamínky nám do školy donesla moc milá a usměvavá paní, která
nechtěla prozradit své jméno. I tak usměvavé paní moc děkujeme.
Žáci naší školy ve školní družině kamínky pokreslili a během výletu
v ZOO Jihlava kamínky rozmístili po celém areálu zoologické zahrady. Nakonec jsme se dozvěděli, že některé kamínky putovaly až do
Znojma či Plzně.
Bramboriáda
Již tradičně se na naší škole v měsíci říjnu konala mini-olympiáda
o nejtěžší bramboru = bramboriáda. Žáci společně s pedagogickým
sborem soutěžili o největší a nejtěžší bramboru. Soutěžilo se mezi
jednotlivci a zároveň v rámci tříd. Nakonec mini-olympiádu vyhrála
první třída a celkově nejtěžší bramboru (téměř kilovou) donesla žákyně Terezka Bažantová. Děkujeme všem za účast v Bramboriádě!
Soutěž tříd v dlabání dýní
Před odchodem na prodloužené podzimní prázdniny se u nás
ve škole uskutečnila soutěž v dlabání dýní. Každá třída si vylosovala jednu dýni, kterou během pondělního dopoledne tradičně
i netradičně nazdobila. Rádi bychom poděkovali žákyním Terezce
a Zdeničce Lojkovým za poskytnutí obřích dýní do soutěže.

--- inzerce ---

Halloween ve školní družině
Po dopoledni stráveném dlabáním dýní se odpoledne odehrál
Halloweenský rej masek ve školní družině. Žáci a pedagogičtí pracovníci se převlékli do strašidelných masek a postupně plnili tematické úkoly. Odpoledne plné zábavy si všichni moc užili.

Přijímáme objednávky
na vánoční cukroví
www.catering-vydri.cz
tel. 431 638 541
e-mail: catering@vyderskyklaster.cz
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Exponát měsíce prosince – Národopisný betlém
Blíží se čas Vánoc a k těmto svátkům neodmyslitelně patří tradice stavění betlémů. Také naše muzeum skrývá ve svých depozitářích několik betlémářských skvostů. Kromě betléma Třebíčského, Lodhéřovského, Wenigova či Česko-arabského se zde
nachází také betlémy od malířky Marie Fischerové-Kvěchové (1892-1984), a to Dětský betlém a její, patrně nejznámější počin,
betlém Národopisný, který se stal exponátem měsíce.

Tradice vystavování betlémů je tradicí staletou. Za zakladatele
tradice stavění betlémů je považován sv. František z Assissi. Ten si
roku 1223, po jeho návratu z Betléma, připravil pro účastníky půlnoční mše v jeskyni u vsi Greccio jesle s živým oslem a volem. První
model scény vítání narození spasitele byl vystaven již v roce 1291
v Římě. Na naše území se tradice betlémů dostává až roku 1560, kdy
jej u nás poprvé postavili jezuité. Betlémy se tak začaly vystavovat
v kostelech a chrámech, zkrátka v sakrálním prostředí. Následně se
vystavování betlémů zhostila také šlechta a postupem času, poté
co Marie Terezie roku 1751 zakázala stavění betlémů a předvádění
vánočních her v kostelech, se tato tradice přenesla do domácností
prostého lidu. Nelze s jistotou říci, jak první betlémy vypadaly, mluví se o figurách v životní velikosti malovaných na dřevěné desky,
popřípadě vyřezávané ze dřeva, nicméně v průběhu 19. století se
začínají objevovat krom betlémů dřevěných také papírové, z vosku
či pálené hlíny.
Národopisný betlém od Marie Fischerové-Kvěchové je veden
pod inventárním číslem 16 028. Jeho autorka je známá také díky
svým ilustracím (viz Skřivánčí písně 1923, Babička 1940, Broučci
1941 aj.). Mimo ilustrací knih jiných autorů psala rovněž svá vlastní díla, a to pro dětské čtenáře. Malířka čerpala inspiraci pro svůj

betlém z různých koutů Čech, Moravy a Slovenska, kde studovala
lidové kroje. Betlém se skládá z chléva a 58 postav, které jsou, až na
několik výjimek, stylizovány do lidových krojů z Plzeňska, Chodska,
Moravského Slovácka, Valašska či z různých koutů Slovenska.
Národopisný betlém vznikal již po druhé světové válce, mezi
lid se ovšem dostal mnohem později. S rokem 1948 přišla doba,
kdy Marii Fischerové-Kvěchové nebylo umožněno vydávat svou
tvorbu. Betlém poprvé vyšel roku 1958 ve vydavatelství a nakladatelství Lidová demokracie – Síň umění v Praze. Vytištěn
byl na tenkém papíře o rozměrech 34 x 45 cm na čtyřech arších.
K betlému byl přiložen plánek s návodem na rozestavění jesliček
a jednotlivých figur, těch se v Národopisném betlému objevuje
celkem 58. Zároveň balení obsahovalo i jejich popis. První vydání
vyšlo v nákladu 20 000 kusů, kdy cena za jedno balení byla 6,30 Kč.
Betlém se téměř okamžitě stal hitem a v následujícím roce vydalo
stejné nakladatelství dotisk. V roce 1969 byl opětovně vydán nakladatelstvím ČSL Lidová demokracie – Vyšehrad v Praze 2. Obliba tohoto betlému neklesla ani po revoluci. V 90. letech jej vydalo
nakladatelství MiŠ v Praze pod názvem Krojový betlém. Poté byl
vydán ještě v roce 2008 v nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka
v Praze a Litomyšli.
U našeho exponátu nelze s určitostí říci, o jaké vydání se jedná.
Muzeu ho věnoval v roce 2007 pan Pavel Kos z Prahy, který veškeré
figury podlepil překližkou vyřezanou do tvaru příslušného každé
konkrétní figuře a vytvořil tak vlastní verzi tohoto betlému. Velice
pečlivé a kvalitní zhotovení si zaslouží nemalý obdiv.
Betlémy k vánočnímu času zkrátka patří. Betlémy Marie Fischerové-Kvěchové již řadu let zaujímají své nezastupitelné místo pod
vánočním stromkem nejedné domácnosti. Stal se fenoménem, se
kterým se setkal snad každý, mnozí z nás si již neumí bez něj Vánoce představit. Stejně tak i já.
Martin Rychlík, ředitel MMaG

Co je nového v knihovně během nařízeného uzavření?
Naše knihovna je stejně jako všechny ostatní knihovny ČR pro veřejnost uzavřena. Přesto nezahálíme a tento čas využíváme
k činnostem, na které se při provozu hůře hledá čas.

Knihám ve skladu přidáváme skladové
signatury, takže se zjednoduší a urychlí hledání knih nám i vám. Takto označené knihy
budou mít v katalogu lokace "sklad". Některé tituly máme duplicitně, a proto jsou ve
skladu, stejně jako knihy, které se tak často
nepůjčují. Určitě to bude přehlednější pro
obě strany.
Nadále pro vás nakupujeme knižní novinky, které musíme zkatalogizovat, to znamená zapsat do knihovního systému Tritius, opatřit signaturou a čárovým kódem
a řádně obalit. Po otevření se můžete těšit
na spoustu novinek. Před Vánocemi často
vycházejí ty nejlepší knihy a bude z čeho
vybírat. Věříme, že to bude co nejdříve.
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O novinkách vás pravidelně informujeme
na sociálních sítích knihovny – na Facebooku a Instagramu, knihy pro vás fotíme.
Ty nejlákavější knižní tipy najdete na webu
knihovny, když srollujete úplně dolů na konec stránky. Knižní novinky si můžete "vyfiltrovat" také v našem on line katalogu.
V květnu jsme spustili nový knihovní
web, ohlasy čtenářů jsou kladné a především si chválí, že je přehledný a dobře se
v něm orientuje a hledá. Obsah webových
stránek je z převážné většiny hotový a aktuální. Momentálně dolaďujeme chybějících pár stránek, v pátek byla doplněna
fotogalerie z akcí za rok 2019, můžete si ji
prohlédnout. Nás samotné překvapilo, že
ačkoli to byl rok, ve kterém proběhla přístavba knihovny a stěhování do náhradních
prostor, bylo mnoho krásných akcí pro děti
i dospělé.
V letošním roce proběhla v knihovně revize fondu, takže nyní dohledáváme chy-

bějící tituly a přitom rovnáme v oddělení
pro dospělé knihovní fond beletrie pěkně
podle abecedy. Takto se vždy najde několik knih, které se déle postrádaly, protože
byly chybně zařazeny. Loni jsme začaly
signatury na beletrii tisknout na počítači
– počáteční dvě písmena z příjmení autora. Je to o hodně přehlednější a chválí si to
čtenáři i knihovnice. Do té doby signatury
u beletrie používány nebyly.
V oddělení naučné literatury byl upraven
systém MDT (systém třídění naučné literatury podle tematických skupin). Signatury
se také tisknou na počítači a vypadá to také
velmi úhledně. Systém třídění MDT najdete
na na našem webu v sekci Třídění naučné
literatury.
Připravujeme plán akcí na rok 2021 a těšíme se, že co nejdříve opět přivítáme
v knihovně naše milé čtenáře, kteří jistě
tato drobná vylepšení ocení.
Pavla Albrechtová
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Jsme tu pro vás i v roce 2021
Mobilní hospic Sdílení zajistí rodinám, které zasáhla nevyléčitelná diagnóza, aby nepřišly o vzácný čas, který mohou ještě
strávit spolu. Díky našim lékařům a sestřičkám pozná nemocný člověk i jeho blízký, že umírání nemusí znamenat utrpení a lze
ho prožít doma, bez bolesti, důstojně a v klidu.
Sdílení sídlí v Telči na poliklinice a mobilní hospicovou péči poskytuje i na Dačicku
a Slavonicku. Součástí péče je i bezplatné
poradenství a zapůjčení vhodných pomůcek. Rodinu doprovázíme i po úmrtí
nemocného. Další informace naleznete
na www.sdileni-telc.cz nebo na tel. čísle
777 574 975.
V roce 2020 nás finančně podpořil
Jihočeský kraj a opakovaně i město Dačice.
Moc si této podpory vážíme a děkujeme
za ni. Prosím, podpořte nás i vy jakoukoliv
částkou a pomozte s námi těžce nemocným a umírajícím lidem zůstat doma až do
konce v sepětí s rodinou. Číslo účtu veřejné
sbírky je 100011997/7940. Děkujeme.
Eva Švecová, fundraiserka Sdílení o. p. s.

„Na podzim roku 2019, když odešla naše
babi (74), celá rodina čekala, jak to bude
s dědou (84). Zvládl Vánoce i zimu, ale
síly ubývaly. Na jaře 2020 jsme se při první vlně koronaviru všichni báli, abychom
dědu nenakazili. Ten nás ale prosil, ať tam
chodíme dále a neděsíme ho rouškami.
Říkal, že nejhorší je být v tom sám. Po
odchodu jeho fenky Báry se jeho stav začal
horšit. Na každé návštěvě bylo jasnější, že
přichází čas, kdy bude potřebovat větší
péči. Nestačilo mu už jen rozveselení při
odpoledním kafi nebo obstarání nákupů.

Jenže kdo si v dnešní době může dovolit
zůstat na neurčitou dobu doma? Věříme,
že ten, kdo hledá cestu. Táta dvou malých
dětí s ženou na mateřské. To není zrovna
ideální příležitost na to, oznámit v práci,
že si v koronavirové krizi bere ošetřování na dědu, ale neví na jak dlouho. Přesto
rozhodnutí rodiny bylo jednoznačné. Děda
chce dožít doma, tak mu to umožníme. Do
péče se zapojili také obě jeho děti a další
vnuci. Velkou oporou v zádech pro nás bylo
Sdílení, které nám zajistilo odbornou zdravotní péči, kompletní vybavení, léky a také

psychickou podporu. Věděli jsme, že když
nám budou docházet síly, je možnost využít jejich dalších služeb a vzít si oddechový
čas. A tak jsme společně dědu doprovodili
na druhý břeh. Zemřel doma v rodinném
kruhu. V místě, kde se narodil a prožil celý
život. Jsme vděčni, že součástí toho všeho
byli i dva naši synové, kteří viděli, že smrt je
běžnou součástí života, že tu jsou organizace, které vám se vším pomohou, a také to,
že to může být i takhle krásné.“
Rodina Vytiskových
a Cvaků

Dačický Domeček v čase korony
I naši činnost poznamenala současná doba, která omezila běžný provoz nejen škol, ale i zájmových organizací. V současné
době se naše činnost zaměřila na nabídku volnočasových aktivit, ať už v teple domova, nebo v přírodě.
Během listopadu proběhly dvě soutěže, které byly určeny pro
širokou veřejnost. První vybízela děti k vycházce do lesa, kde měly
z přírodnin postavit nejkrásnější domeček pro lesní skřítky. Následně jej vyfotit a poslat e-mailem do DDM Dačice. Pro nejlepší stavitele byla připravena odměna a koláž z fotografií domečků bude
vystavena v DDM. Druhá soutěž nabízela procházku městem, kdy
děti měly odpovídat na dané úkoly. Odpovědi též zaslaly e-mailem
do DDM a za svou snahu byly sladce odměněny.
Na prosinec jsme si pro ně připravili předvánoční aktivity na každý den, aby jim čekání na Ježíška lépe ubíhalo. Děti si mohou vyrobit dle návodu jednoduchý adventní kalendář zimního panáčka,
každý den ustřihnout kousek jeho kabátku a splnit aktivitu, určenou pro daný den.
Všechny soutěže a činnost pro širší veřejnost lze najít na našem
webu www.ddmjh.cz a na facebookových stránkách DDM Dačice.
Kromě nabídky aktivit pro veřejnost probíhá i distanční výuka
v kroužcích, které lze touto cestou provádět. Jedná se o různé pohybové kroužky, výtvarné, keramické, tvořivé, logohrátky či hudební kroužky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem externistům,
kteří se zapojili do této činnosti, protože chápeme, že nově nastalá
situace není zcela standartní. Věříme, že děti i rodiče tuto snahu

oceňují, protože není jednoduché pro laika zapnout kameru nebo
fotoaparát a něco smysluplného vytvořit.
Ještě stále je u nás prostor děti do kroužků přihlašovat. Pevně
věříme, že epidemiologická situace se natolik uklidní, že bude možné, za určitých podmínek, rozběhnou běžnou činnost zájmových
kroužků. I na jaře se brány našeho DDM otevřely o 14 dní dříve než
brány základních škol, proto si myslíme, že už to nemůže dlouho trvat. Chybí nám děti, chybí nám kontakt tváří v tvář, chybí nám jejich
nápady, smích, kamarádství. Ale jsme připraveni na jejich návrat.
Opatrujte se a na viděnou v lepších časech.
Dačický Domeček

Poděkování

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování mobilní hospicové péči Sdílení z Telče za jejich lidský, laskavý a profesionální přístup při péči o naši drahou manželku a maminku Bohumilu
Zejdovou.
Děkujeme též pohřební službě Pietas – Vysibla za poslední
důstojné rozloučení. Veškeré podpory si vážíme a děkujeme.
Manžel Karel a dcery Radka a Romana s rodinami
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Co je nového na Základní škole Komenského
Prvňáčci a druháčci se nám vrací
Těšíme se na prvňáčky a druháčky, ostatní děti zůstávají zatím
doma. Prvňáčci a druháčci se ve středu 18. 11. vrátili – škola i školní
družina je připravena a paní učitelky a paní vychovatelky se na ně
opravdu moc těší. Zatím jsme schopni zajistit vše, včetně družiny
v běžném rozsahu, výuky i provozu školní družiny dle požadavků
ministerstva školství. Moc děkujeme na prvním místě rodinám,
rodičům i prarodičům, sourozencům našich nejmladších žáčků za
jejich pružnost, aktivitu, zapojení dětí do výuky – parádně jsme to
online zvládli – ale škola je škola.
Na druhém prvním místě stojí kolegyně a kolegové ze školy,
kteří nyní žijí distanční výukou. Je to opravdu náročné, hodiny
je třeba velmi pečlivě připravit, není totiž čas ztrácet čas. Někteří
žáci potřebovali půjčit tablet, zapůjčili jsme. Škola ze zdravotních
a hygienických důvodů nepodporuje dlouhý pobyt dětí u PC, proto kombinujeme různé metody. Online setkání dle rozvrhů je pro
informace k domácí práci, kterou dítě prostě musí doma odvést
– ideálně samostatně. Navíc, pokud jsme plánovali, měli jsme dle
slibu vlády počítat původně s tím, že 1. stupeň chodit bude stále.
Byli jsme ale po zkušenostech z jarního covidu realisté a připravili
se i na variantu, že bude doma celá škola. Vyplatilo se to! A zvládáme to výborně, již od 19. října se celá škola učí online.
Je nám jasné, že rodiny to nemají jednoduché. Prosíme rodiče
o důvěru a podporu. Znáte to, jakmile dítě zjistí nejednotnost,
bude to zneužívat a my máme společný cíl. Naším společným cílem v těchto neplánovaných a neočekávaných prázdninách je vše
zvládnout tak, abychom se nezbláznili. Pokud se nám společně vedle toho ještě podaří děti přimět k učení a něco je naučit, bude to
výborné. Nikdo z nás od rodin nechce, aby s dětmi zvládly probrat
tolik učiva a udělat tolik úkolů jako v běžném provozu. Je to teď náročné pro všechny, ale děti se do školy vrátí a v průběhu docházky
vše doženou. Není třeba panikařit. Apeluji ale na rodiče žáků 7. –
9. ročníku, tam je před námi kus práce a bude to jen tak tak. Nicméně, krásně se nám vylouply studijní typy. Pokud to chceme společně přežít, musíme si uvědomit, že velkou změnou v novém režimu
(myšleno zrušení docházky do školy a setrvání v domácím prostředí, vč. vzdělávání), která se může jevit jako pozitivní, je, že odpadne
každodenní ranní stres se vstáváním, přípravou a odchodem do
školy, který zažívá většina rodičů. V důsledku toho však mizí i jasná struktura dne. Pokud dítěti chybí pravidelný režim, na který je
zvyklé, může u něj dojít k navýšení nejistoty, úzkosti, neklidu, afektů i agrese. Zároveň se může objevit zvýšená nechuť k učení, plnění domácích úkolů a vzdělávání v domácím prostředí. Zachovejte
tedy pravidelný režim!

I při maximálním snažení zvládání nové situace, nastavení běžného režimu, je to velmi náročné především pro děti. Jsou v neobvyklém režimu, většinou uzavřené v domácím prostředí s více
členy rodiny pohromadě, což neznají. Rodiče to určitě chápou, ale
i na ně jsou kladeny vyšší nároky a mohou jim docházet síly. Proto
je třeba o to více respektovat své duševní zdraví. Nezbytný je dostatek spánku a jídla, respektujme právo na samotu, střídejme aktivity, občas je zdravá i nedůslednost (plnění úkolů je třeba přizpůsobit aktuální situaci, nesnažit se vše zvládnout za každou cenu).
Všichni máme právo na omyl (nemusíme být nejlepší a vše zvládat
bez chyb). A nezapomeňte se odměnit – úsměv, pochvala… nové
oblečení, dobré jídlo…
A nezoufejte – ačkoli nikdo nyní nemůže říct, jak dlouho se
v těchto podmínkách budeme všichni pohybovat, je jisté, že TO
někdy skončí! Pokuste se těšit na situaci (ne na datum!), kdy budete
moci žít jako dříve. Naplánujte si, jak si užijete Den dětí, nakupování
v nejmenovaném nákupním centru v Jihlavě a popcorn v kině, výlet do Prahy do ZOO,… To, co pro nás dříve bylo obyčejné, se nyní
stává snem, ale jednou se splní.
Hlavně na to nebuďte sami a televizi s rozumem. Tak se všichni
držme, přejeme hodně sil a hlavně zdraví.
Eva Macků, ředitelka

Vytápíte peletami? Norma nestačí, požadujte certifikaci
S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytápění. Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní pelety.
S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí celá řada výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět,
že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je pro výrobce pouze technickým doporučením a není právně závazná. Osvědčení o kvalitě je
navíc vydáno pouze na základě vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá do laboratoře.
Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet
je mezinárodní certifikace ENplus®, kterou
v současné době vyžaduje značná část výrobců peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality
vstupní suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní
procesy a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované pelety jsou na obalu řádně označeny logem certifikace, třídou
kvality a číslem licence. Pokud jsou pelety volně ložené, je tato
certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco tuzemská výroba se
z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou poškodit kotel, snížit jeho životnost a mít negativní dopad na
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životní prostředí. Nákup levných pelet proto nemusí být ve finále
tím nejlepším a nejlevnějším řešením.
Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění
pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva řídit, využijte bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na
téma vytápění, zateplení a rekonstrukce domů, dotace pro energeticky úsporná opatření apod.) se do Energy Centre České Budějovice (ECČB) můžete objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo e-mailem na eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
Barbora Moricová,
Energy Centre Č. Budějovice

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Co říkají děti IV. A na online výuku?
B.H. Mně přijde, že je to lepší ve škole. Na učení přes počítač se mi
nelíbí, že se nám to seká a já pořádně neslyším. Na škole se mi líbí,
že vidím kamarády. Chybí mi výtvarka, tělocvik a pracovní činnosti.
T.V. Online výuka? To není ono. Nejlepší je škola - jsem s kamarády i s paní učitelkou. Chybí mi kroužky. Moc se těším do školy.
S.P. Učení online mě moc nebaví, protože se to seká. Líbí se mi,
že jsem doma. Občas ale zapomenu dávat pozor. Ve škole mě to
taky moc nebaví, ale víc se naučíme. Až půjdeme do školy, budeme
muset hodně učení dohánět.
T.K. Líbí se mi učit odpoledne, protože nemusím brzo vstávat.
M.P. Při distanční online výuce můžu mít u sebe domácí mazlíčky (papouška a psa) a nemusím tak brzo vstávat. Můžu se učit
v posteli a pak zase spát. Přes počítač někdy nerozumím, co ostatní
říkají a nemám tam moje oblíbené předměty: tělocvik, výtvarnou
výchovu a pracovní činnosti. Nemám tam kamarády a bez nich mě
to nebaví.
J.J. Nebaví mě pracovat na tabletu, radši poslouchám ve škole.
Chybí mi kolektiv kluků.
P.V. Online výuka se mi líbí. Rád se učím doma s mamkou a taťkou, ale chybí mi spolužáci, tak bych šel někdy do školy.
S.S. Online hodiny mě baví, ale radši bych chodila do školy. Ale je
dobře, že můžeme být alespoň takhle spolu. Vždycky se těším, až
paní učitelku a kamarády uvidím.
A.M. Online hodiny nemám rád. Ve škole toho určitě stihneme
víc probrat. Myslím si, že se nic nevyrovná osobnímu kontaktu. Nevidím se s nikým naživo. Škola mi chybí.
E.K. Pro mě je lepší chodit do školy. Vídám se s paní učitelkou
a s kamarádkami. Když něco nechápu, paní učitelka mi to hned vysvětlí. Při online výuce to není možné a ne vždycky to funguje, jak
má. Moc se těším do školy.
A.K. Radši bych byla ve škole. Chybí mi úkoly z výtvarné výchovy,
protože ráda maluju.
K. S. Jsem ráda, že online hodiny jsou. Ale radši bych chodila do
školy.
A ostatní? Shodli se na tom, že škola je lepší než online výuka.
ŠKOLA je místo vzdělávání, zlepšování se, zábavy a občas i jenom
nudného učení (ale to nevadí). ŠKOLA JE MÍSTO SETKÁVÁNÍ. Škola
je místo, kterého si teď budeme více vážit.
Vladimíra Navrátilová

kého kraje aktivována jako škola určená k zajišťování péče o děti
od 3 do 12 let věku, o které nemohou za krizové situace pečovat
jejich rodiče. Jedná se mimo jiné o pracovníky bezpečnostních
sborů, policie, poskytovatelů zdravotnických služeb a dalších vyjmenovaných povolání.
Tuto možnost u nás zpravidla využívá v pracovních dnech 6-10
žáků ve věku od 6 do 11 let. O děti se ve škole od rána do odpoledne starají paní vychovatelky a paní asistentky, které jim mimo jiné
podle potřeby pomáhají s plněním úkolů, které jim zadali jejich vyučující v rámci distanční výuky.
Bohumil Havlík

ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ DAČICE

POJISTÍME VÁS
VE VŠECH SMĚRECH

Počasí v mobilu? Není problém!

Aktivace školy v rámci nouzového stavu
V rámci nouzového stavu, vyhlášeného v souvislosti se šířením
nového koronaviru, byla naše škola pokynem hejtmanky Jihočes-

NOVÁ POBOČKA ČPP
HAVLÍČKOVO NÁM. 103
DAČICE I.

--- inzerce ---

Díky prostředkům občanského spolku jsme mohli
v tomto školním roce rozšířit příslušenství k naší školní meteostanici. Jedná se
o datalogger, který umožňuje ukládat neměřená data,
i když nemáme v učebně
právě zapnutý počítač, což
se v době distanční výuky obzvlášť hodí. Navíc
umožňuje tato technologie v kombinaci s vhodným softwarem data dále zpracovávat a porovnávat. Další přidanou
hodnotou je to, že je možné pomocí mobilní aplikace data
o počasí online odkudkoliv prohlížet. Umožníme tak našim žákům,
aby měli přehled o počasí v mobilu přímo ze školy. Technologii tak
nebudou využívat pouze členové kroužku GLOBE, ale i ostatní žáci
naší školy.
Bohumil Šuhaj

www.cpp.cz
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Vždy v posledních měsících roku připravovali učitelé společně se
studenty u nás na gymnáziu akce pro nové zájemce o studium. Ať
už se jednalo o Odpoledne pro páťáky na sklonku listopadu nebo
Den otevřených dveří v polovině prosince, škola se při nich zaplnila žáky pátých i devátých tříd, jejich rodiči, prarodiči, sourozenci,
kamarády, ale i bývalými absolventy a kolegy. Na chodbách i ve třídách bylo rušno, živo, veselo... Jenže letos je zkrátka všechno jinak.
A protože do virtuálního prostoru jsme přenesli nejen vzdělávání našich studentů, z něhož Vám přinášíme články v tomto vydání zpravodaje, ale i informace pro uchazeče o studium, tak se
víc než kdy dřív vyplatí sledovat naše weby www.gymn-dacice.cz
a www.g-one.tv i sociální sítě www.instagram.com/gymnaziumdacice/ nebo www.facebook.com/gymn.dacice/. Dozvíte se tam
mimo jiné to, že pro příští školní rok otevíráme jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého gymnázia. Každou s maximální
kapacitou třiceti žáků. Najdete tam také informace o přípravných
kurzech, které pro zájemce o studium určitě zase uspořádáme
v lednu–březnu, ať už online, nebo přímo u nás ve škole, pokud to
půjde. A přečíst si na našich stránkách můžete také speciální článek
pro páťáky, kteří přemýšlí o studiu na gymnáziu. K článku jsme připravili i videoprohlídku naší školy. Podobné informace chystáme
také pro deváťáky. K dispozici budou na hlavní stránce webu od
9. prosince.
Pokud to situace dovolí, rádi bychom zmiňované akce pro uchazeče o studium uskutečnili v lednu či únoru, a tak se těšíme, že se
s Vámi u nás na gymnáziu přece jen potkáme. Našim současným
studentům i kolegům děkujeme za jejich poctivou práci v on-line
režimu a rodičům žáků nižšího gymnázia také za nezřídka vydatnou pomoc při distančním vzdělávání jejich dětí.
Klidné adventní dny nám všem.
Petra Mašátová, zástupkyně ředitele
On-line vzdělávání: Má to smysl!

Letos o letních prázdninách
jsem absolvovala osmitýdenní
on-line kurz pro učitele angličtiny, pořádaný a sponzorovaný
americkou vládou. Kurz byl zaměřený na rozvíjení kritického
myšlení a rozšiřování kulturního povědomí u žáků. Mohla
jsem si tak vyzkoušet distanční
vzdělávání z pozice žáka.  
Nejprve jsem absolvovala přípravný týdenní kurz, kde jsem
se seznamovala s metodami práce v aplikacích, ve kterých pak samotná výuka probíhala. Bylo to podobné jako výuka v Teams, která
teď funguje na naší škole.  
Všichni moji spolužáci byli učitelé z různých evropských států.
Nejprve jsme si založili profily s vlastní fotkou a seznámili se na chatu. Náš lektor Neil O´Flaherty, profesor na univerzitě ve Washingtonu D.C., nás po celou dobu kurzu osobně vedl, povzbuzoval a hodnotil naši práci.
Náplní kurzu bylo čtení článků, sledování videí, psaní příspěvků
do diskuzí, psaní esejí, vytváření výukových plánů, testování formou kvízů, nahrávání videí nebo podcastů. Každá odevzdaná práce byla hodnocena a ti z nás, kdo nasbírali dostatečný počet bodů,
se na konci kurzu mohli těšit na certifikát.
Musím říci, že jsem se tedy o prázdninách opravdu nenudila.
A přestože jsem letos nemohla nikam vycestovat, mohla jsem si
díky on-line kurzu rozšířit vlastní obzory, upevnit a oprášit znalosti
a hlavně získat nové dovednosti a zkušenosti. Při sdílení zkušeností
s kolegy ze zahraničí jsem si uvědomila, že s problémy při distanční
výuce se potýkáme všichni a všichni také máme stejný cíl: poskytovat kvalitní vzdělání navzdory všem překážkám. Věřím, že se nám
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to i v této situaci daří.
Petra Uchytilová, vyučující anglického jazyka a hudební výchovy
Online přednáška o energii
Být letošní rok běžným rokem, tak se zde píše, že ve středu
14. října roku 2020 zavítali na naši školu pánové Ing. Matouš Bartoš a Tomáš Hejl v rámci přednášky „Energie – budoucnost lidstva“
a že se této přednášky zúčastnili septimáni a třeťáci. Jenže on letošní rok zcela běžným rokem není. Letošní rok by se dal dokonce zčásti považovat za rok mírně vybočující z normálu. Nu, a tak se
páni energetici objevili přímo v našich domovech.
Tím nechci říci, že by jeli ze svých pracovišť skrze Chvalkovice přes Bílkov do Radíkova, obcházeli naše skromná obydlí a vyptávali se, zda nám běží chladnička. Objevili se v našich domovech
skrze obrazovky našich zařízení připojených k celosvětové síti - internetu. Pan Ing. Matouš Bartoš nás seznámil s klady a zápory různých druhů energií. Dozvěděli jsme se například, že z 300 vagonů
uhlí vzniká 200 vagonů odpadního prachu. To nezní příliš ekologicky. Taktéž nás pěkně poprosil, ať hlavně používáme a využíváme
naše hlavy a všemu bezhlavě nevěříme.
Přednáška byla rovněž oživena panem Tomášem Hejlem z agentury Hejlservis a jeho ukázkami. Viděli jsme třeba pracovní žlutý
oblek využívaný pracovníky JE Temelín, který kromě toho, že vypadá zcela stylově a módně, chrání nositele před škodlivou radiací,
prohlédnout jsme si mohli i dozimetr, kterým pan Hejl měřil radiaci
předmětů denní potřeby – například slámy. Taktéž našim umělecky nadaným žákům nabídl možnost zapojit se do fotosoutěže s tématem „energetika“ a vyhrát ceny vskutku cenné, od odznáčků až
po let malým letadlem kolem JE Temelín.
Troufám si za naše třídy říci, že i přes nadprůměrné pandemické
podmínky - pro přednes pěkně protivné - proběhla přednáška překrásně. Děkujeme tedy panu Ing. Matouši Bartošovi a panu Tomáši
Hejlovi za jejich čas a úsilí.
Kryštof Blažek, septima

Čtyřleté / Osmileté
studium

OTEVÍRÁME OBZORY
A BRÁNY VYSOKÝCH ŠKOL

Vydejte se na cestu za vzděláním u nás.
Kvalitní vzdělání
Moderní zázemí
Otevřená komunikace
Příjemná atmosféra

gymn.dacice
gymnaziumdacice

www.gymn-dacice.cz

www.g-one.tv

www.dacice.cz
Odbor správy budov MěÚ Dačice

Infocentrum Dačice

přeje všem nájemníkům městských bytů hodně zdraví v roce 2021 a zároveň chce poděkovat všem firmám za spolupráci a popřát hodně
úspěchů v novém roce.
Martina Bénová, vedoucí OSB

vám děkuje za přízeň v roce 2020.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2021 pevné zdraví.

Srdečně děkujeme všem,

Otevírací doba Infocentra Dačice do 31. 5. 2021
pondělí 		
úterý		
středa 		
čtvrtek 		
pátek		
sobota a neděle

7:30 až 17:00 h
7:30 až 15:00 h
7:30 až 17:00 h
7:30 až 15:00 h
7:30 až 14:00 h
zavřeno

kteří nám v letošním roce projevili svoji přízeň
a podporu.
Přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Za Otevřená Okna, z.ú.
přejí pracoviště CHD, STD a CHB Dačického okénka
Denisa Dohnalová

Kontakt: tel.: 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Otevírací doba platí po uvolnění vládních nařízení.
Vážení pacienti,
s radostí oznamujeme, že od 2. 11. 2020 obnovujeme v rámci
našeho pracoviště, MUDr. Jaroslava Marková, s.r.o., Strojírenská
160, Dačice 380 01,

provoz DENTÁLNÍ HYGIENY.
Pacienti se můžou objednávat na tel. číslech 384 456 215
a 725 885 101
Ordinační doba:

Jarka Skuhrovcová, DiS. středa 8:00–18:00 h
			
čtvrtek 8:00–18:00 h

--- inzerce ---

pondělí 7:00–15:00 h
úterý 7:00–15.00 h

--- inzerce ---

Eva Odvárková, DiS.
			

Tipy na dárky
z infocentra
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabízíme:
svíčky, dřevěné ozdoby
hrníčky a šálky
novinka – skleněný hrníček latté
knihy
nástěnný kalendář 2021
propisky
dárkové balení cukru s motivem Dačic
dárkové poukazy do kina

--- inzerce ---
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Virtuální advent v Dačicích
Máme tady prosinec, období adventu, trochu toho předvánočního shonu, velkého těšení na Vánoce a příchod nového
roku. Každoročně toto období v Dačicích provází řada krásných akcí, které navozují tu správnou sváteční náladu a podporují naši dačickou pospolitost.
Jindy bychom na těchto místech přinesli
přehled plánovaných akcí. Letos je ale všechno jinak. Pořádání hromadných akcí je zakázané a všichni se snažíme dodržovat krizová
opatření a předcházet tak nebezpečí šíření
nemoci COVID-19.
Ale nechceme se jen tak vzdát, a tak jsme některé adventní
akce převedli do virtuální podoby.
Prvním virtuálním počinem, který advent v Dačicích zahájil, bylo
rozsvícení vánočního stromu. Městské muzeum a galerie zorganizovalo místo tradičního zvonkového průvodu výzvu všem Dačickým, aby spojili své síly a pokusili se za pomoci zvonků, zvonečků
a světel rozezvonit a rozzářit Dačice alespoň ze svých domovů. Video a fotografie vánočního stromu se pak objeví na webu, sociálních sítích a v městské televizi.
5. 12. – Děti nepřijdou o tradičního Mikuláše – setkání se nebude konat na náměstí, ale ve
virtuálním prostředí. Na facebooku, youtube a na městském
webu bude od sobotního odpoledne zveřejněn skvělý mikulášsko-čertovský film, který pro děti
i dospělé vymysleli a natočili členové DS Tyl, pracovníci odboru
kultury a KD Beseda. Určitě ho uvidíte i ve vysílání DATLA.
22. a 23. 12. – Živý betlém jinak
– tak by se dalo nazvat předvánoční
virtuální překvapení stejného tvůrčího
týmu – to znamená Divadelního souboru Tyl a Kulturního domu Beseda.
1. 1. 2021 – Tradiční přivítání nového roku NETRADIČNĚ – připravili jsme
pro vás malý novoroční happening a je jen na vás, zda se do něj
zapojíte a přivítáte symbolicky
každý sám za sebe nebo s těmi
nejbližšími rok 2021. Ve druhé
polovině prosince najdete ve
svých poštovních schránkách
obálku s prskavkami a budeme rádi, pokud si na Nový rok
přesně v 17:00 hodin a 15 minut
s námi zaprskáte, ať už z okna,
na balkonech vašich bytů nebo
na předzahrádce u domu. A když
nám z novoročního prskání nasdílíte fotografie na městský facebook nebo je pošlete na kultura@dacice.cz, budeme mít všichni
hezký důkaz, že i když jsme nemohli být na tradičním přivítání na
náměstí, přesto jsme alespoň takto symbolicky rok 2021 přivítali
společně.
Jsme si vědomi, že ne všichni obyvatelé Dačic používají internet
nebo sledují Dačickou televizi. Přesto věříme, že letošní virtuální
advent osloví co nejvíce lidí a že těm, co nepoužívají sociální sítě,
ukáží videa a fotky z těchto akcí jejich kamarádi, známí, děti nebo
vnoučata.
Za celý tým letošního virtuálního adventu v Dačicích přeji všem
Dačickým hezké a klidné Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového
roku.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu
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Městské muzeum a galerie
do 22. 12. 2020
Kouzelný svět loutek - vánoční výstava
Výstavní prostory MMaG Dačice, I. patro
do 18. 12. 2020
Malé kýče
Obrazy Gabriely Václavkové
Galerijní chodba na Starém zámku
do 22. 12. 2020
Česko v Arktidě/Arktida v Česku
Výstavní chodba MMaG Dačice
17. 12. 2020 v 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Mgr. Alexandra Zvonařová – Vánoce a betlémy
Změna programu vyhrazena. Akce se uskuteční pouze v případě uvolnění
vládních nařízení. Aktuální informace k programu MMaG Dačice rovněž
naleznete na webových stránkách: www.muzeumdacice.cz a facebookovém profilu: www.facebook.com/muzeumdacice.cz, na kterém jsou prezentovány virtuální výstavy.

Město Dačice vás srdečně zve
na

Tradiční přivítání nového roku
–NETRADIČNĚ–

pátek 1. ledna
17:00 h – Virtuální zdravice starosty města
17:15 h – Společné rozzáření prskavek
a světýlek v oknech
17:30 h – Takový byl rok 2020
premiéra filmového dokumentu na webu města

