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Jak to vidím aneb COVID a naše pohodlí
Je neděle 18. října. Právě jsem absolvoval dva dny facebookové diskuze na téma COVID, roušky a moje žádost o maximální
dodržování vyhlášených hygienických opatření a zásad. V průběhu diskuze jsem propadal depresi a pak jsem zase docházel
k názoru, že to s námi ještě není tak špatné.
Co mi však z této diskuze vyšlo, bylo to,
že ti z nás, kdo cítí odpovědnost za sebe,
své bližní a své okolí, jsou v převaze. Jenom menšina schovává svoji neochotu
ubrat si ze svého pohodlí za různé spiklenecké teorie o tom, že všechno má pod
palcem světový magnát Bill Gates a světový zloduch George Soros, nebo jak nepoužíváním roušek vlastně bojují proti vládě,
se kterou nesouhlasí. Některé teorie a důvody k nenošení roušek byly skutečně velmi obskurní. Oblíbená je
i výzva, abych Vás zbytečně nestrašil a nepodporoval hysterii (pravda je, že některé ty výzvy byly až hysterické). Zaujal mě i názor, že
COVID je vlastně nic proti alkoholismu, anebo jak můžeme chtít po
lidech, aby používali roušky, když jim neopravíme chodník.
Na druhou stranu, jako každá diskuze i tato mě motivovala
k tomu, dívat se na problém z úhlů, které mě ani nenapadly a navíc
pomohly příspěvky udržet téma COVID na přední pozici ve skupině. Rád bych tedy touto cestou poděkoval všem, kteří si při diskuzi
dokázali udržet slušnost a respekt k názorům druhých. Těm ostatním bych doporučil jakoukoli psychoterapii.
I po této diskuzi Vás všechny stále prosím, abyste nepodceňovali
celkově se zhoršující epidemiologickou situaci a maximálně dodržovali vyhlášená hygienická opatření a zásady. Používejte roušky,
nejenom tím snížíte riziko přenosu nákazy, ale předejdete možné
karanténě při kontaktu s nakaženou osobou, a tím i omezení vašeho aktivního života. Nepřibližujte se pokud možno k cizím lidem na
méně nežli dva metry. Větrejte. Naředíte tak množství viru v prostředí, které všichni vdechujeme. Nedotýkejte se cizích lidí a věcí,
když to není nutné. Umývejte si, nebo si často desinfikujte ruce,

popřípadě používejte jednorázové rukavice. Při platbě přednostně používejte bezkontaktní platební kartu. Desinfikujte sdílené
předměty (kliky, madla, klávesnice atd.). Udržujte se v dobré fyzické kondici, je výborné chodit na čerstvý vzduch, začlenit do jídelníčku potraviny s větším množstvím vitamínů. Udržujte si i v této
nelehké době dobrou psychickou kondici, komunikujte telefonicky
či elektronicky s přáteli, známými a příbuznými, hlavně s těmi dříve
narozenými. Chovejte se zodpovědně při pozitivním nálezu COVID
nebo při karanténě.
Osobně jsem toho názoru, že pokud
může rouška alespoň trochu pomoci, tak ji budu nosit, jestli dezinfekce
může pomoci, tak ji budu používat.
Rád toto omezení vlastního pohodlí
přijmu, než abych riskoval, že někoho
nakazím, případně se nakazím sám.
Diskuse o nepotřebnosti roušek odmítám jako zbytečné. Možná někomu
slouží jenom jako alibi pro jeho pohodlnost a bezohlednost. I když
podle mého názoru postupuje naše vláda v řešení COVIDU zmateně, nahodile a nesrozumitelně a i když se mi nelíbí, jak nás média
neustále bičují novými a novými „rekordy“ v počtu nakažených,
tak budu roušku používat a protestovat budu jiným způsobem.
Protože, co kdyby to fakt pomáhalo.
Neriskujme, ale na druhou stranu nemějme zbytečný strach, pečujme o sebe a své blízké, buďme na sebe opatrní. Dodržujme prevenci. Buďme odvážní a pomáhejme lidem kolem sebe a nebuďme
slepí vůči těm, kteří nás teď potřebují. Zvládneme to, protože my
jsme Dačičáci!
Karel Macků, starosta

Město vydalo nástěnný
kalendář Dačice 2021
Od září je na pultě infocentra v prodeji za cenu 60 Kč nástěnný
kalendář na příští rok. Autor fotografií, kterým je dačický rodák
a pracovník odboru kultury a cestovního ruchu Vojtěch Lojka,
představuje město na třinácti zajímavých fotografiích v průběhu
všech ročních období.
(red)

Zastupitelstvo města
se sejde na svém 13. zasedání 4. 11. 2020
v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.
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Slovo místostarosty
Rekonstrukce silnice od rybníka Vražda po odbočku na Slavonice nás všechny v minulých týdnech velmi potrápila. A to
zejména zvolenou objízdnou trasou.
Komunikace je ve vlastnictví Jihočeského kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, která je také
investorem této opravy. V daném úseku
je prováděno odfrézování vrchního krytu z asfaltobetonu, lokální sanace podkladních vrstev v místě hráze rybníka,
hlubinná recyklace podkladních vrstev
s přidáním cementu a nová vrstva asfaltobetonu. Celá oprava byla na základě
požadavku města Dačice rozdělena na dva úseky, tak aby lokalita
Nivy byla stále přístupná. Na základě výběrového řízení byl vybrán
zhotovitel stavby, kterým je firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
Informovanost města Dačice o opravách, které provádí Jihočeský kraj na našem území je velmi špatná. Velmi často se o nich dozvídáme na poslední chvíli. V případě nešťastné objízdné trasy tomu
nebylo jinak. Objízdnou trasu navrhuje odborně způsobilá firma,
která vyhotoví DIO – dopravní inženýrské opatření, tento návrh
odsouhlasí Policie ČR – dopravní inspektorát a následně povolí příslušný městský úřad. Nenavrhuje ji a ani nepovoluje město Dačice,
jak by se na první pohled mohlo zdát. Hned první den dopoledne,
kdy byla svedena doprava na objízdnou trasu, jsme začali jednat
o změně. Tedy zamezit vjezd vozidel nad 3,5 t na kramářskou silnici. Jako nejrychlejší řešení nám vyšlo změnit objízdnou trasu na
tu, co byla navržena pro druhou etapu. Tato trasa je vedena přes
Dačice, Řečici, Velkou Lhotu, Brandlín, Maršov, Heřmaneč, Lipnici
a Markvarec. Tato změna byla nejrychlejší hned z několika důvodů
– byly již vyrobeny svislé dopravní značky na označení celé objízdné trasy, trasa byla schválena jak policií ČR, tak i odborem dopravy.
Toto řešení jsme projednali se zhotovitelem stavby, dodavatelem
dopravního značení, Policií ČR i odborem dopravy. Všichni s tímto
řešením souhlasili a hned druhý den došlo ke změně objízdné trasy.

Plně si uvědomuji, že svedení všech vozidel na kramářskou silnici
bylo velmi špatné řešení, a to i přes to, že to nebylo v režii města
Dačice.
Je nezbytné, aby Jihočeský kraj úzce spolupracoval s městem
Dačice a společně jsme se snažili předejít podobným problémům.
V nejbližší době tuto problematiku projednáme s novým vedením
Jihočeského kraje a věřím, že najdeme společnou řeč v této oblasti
a vzájemná komunikace se zlepší.
Jiří Baštář, místostarosta

Končí letošní sezóna
svozu bioodpadu
Oddělený sběr bioodpadu máme v tomto roce již téměř
za sebou, jeho konec se nezadržitelně blíží. Letos poslední
svoz sběrných nádob veřejně přístupných i sběrných nádob
zapůjčených do jednotlivých domácností proběhne v úterý
10. listopadu.
V uvedený den bude ukončen i oddělený
sběr bioodpadu probíhající v místních částech prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Možnost předávat vytříděný bioodpad v rámci provozní doby sběrného dvora
odpadů zůstává zachována.
Poděkování patří všem, jejichž bioodpad
neskončil v letošním roce na skládce komunálního odpadu v Borku. Těšíme se na budoucí spolupráci. V případě jakýchkoliv nejasností – pište, volejte
(odpady@dacice.cz, 384 401 281).
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

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

Rada města na své 57. schůzi konané
30. 9. 2020 mimo jiné:
• vzala na vědomí zápis Komise sociální
z 9. schůze, ze dne 21. 9. 2020,
• schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – Víceúčelová plocha v areálu
sportovního stadionu v Dačicích,
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
služby na výběr zhotovitele akce – Plán
ÚSES – ORP Dačice, aktualizace vymezení
systému ekologické stability,
• schválila aktualizaci č. 2 odpisového plánu MŠ Dačice na rok 2020,
• schválila rozpočtové opatření č. 20/2020
v těchto objemech: příjmy 83.027,00 Kč,
výdaje 83.027,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila zveřejnění nabídky volného
bytu, ul. Bratrská 305/I v Dačicích,
• schválila nabídku volného startovacího
bytu č. 28, ul. Bratrská 175/I v Dačicích,
• schválila uzavření Smluv o smlouvách
budoucích o zřízení věcného břemene
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví
města Dačice,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
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Oprava komunikací a cest, k.ú. Dačice,
Bílkov, Dolní Němčice,
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Obnova návesní kaple Panny Marie v D. Němčicích,
• souhlasila s užíváním budovy občanské
komise v Chlumci, jako sídlem spolku Rybáři Chlumec, z.s.,
• vzala se souhlasem na vědomí výstupy z projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro ORP Dačice II,
• souhlasila s připojením města Dačice
k výzvě Zastupitelstva Jihočeského kraje
o podpoře urychlené dostavby středočeské dálnice D3.
Rada města na své 58. schůzi konané
14. 10. 2020 mimo jiné:
• schválila vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociálních služeb různých poskytovatelů působících na Dačicku,
• vzala na vědomí zprávy o činnosti ZŠ, MŠ
a ŠJ za školní rok 2019/2020,
• schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací ve školství,
• rozpočtové opatření č. 21/2020 v těch-
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to objemech: příjmy -1.780.188,28 Kč,
výdaje 112.504,95 Kč, financování
1. 892.693,23 Kč,
schválila nabídku bytu č. 4, Nivy 163/IV
v Dačicích, veřejnosti,
schválila vyhlášení zadávacího řízení
s názvem Rybník Peráček,
schválila uzavření smlouvy o zpracování
sedimentů z rybníka Peráček,
schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace akce Přístavba a rekonstrukce
sportovní haly u SŠTO,
vzala se souhlasem na vědomí „Rozpočtový výhled investičních akcí pro roky
2021–2025“,
schválila operační plán zimní údržby
místních komunikací pro město Dačice
2020/2021,
vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu prodeje investičního majetku,
vzala na vědomí zápis z 6. schůze finančního výboru, ze dne 15. 9. 2020,
schválila peněžitý dar pro velitele jednotky SDH.
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Připravujeme kalendář akcí na rok 2021 – výzva pro pořadatele
Velkou část, ne-li většinu, letošních akcí, které se měly v průběhu roku v Dačicích konat, více či méně poznamenala situace
související s epidemií koronaviru. Příprava všech typů akcí určených veřejnosti obnáší týdny a měsíce příprav, stojí spoustu
práce i nemalé finanční prostředky. Své o tom ví nejen město a jeho organizace, které se podílí na kulturním životě města, ale
i spousta dobrovolníků a členů dačických zájmových spolků, klubů a sdružení, kteří přípravě akcí věnují velké úsilí a spoustu
práce v rámci svého volného času.
Ale protože víme, že se spolky, stejně jako město, nedají od
přípravy dalších akcí odradit, a určitě už plánují aktivity na
rok 2021, nabízíme opět zdarma propagaci kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí v Kalendáři akcí na
městském webu, na facebookové stránce Infocentra Dačice
a ve čtvrtletních přehledech v Dačickém zpravodaji.
Stačí, když nám pošlete název akce, termín a místo konání, případně stručný popis a kontakt na pořadatele. Pro elektronickou formu
propagace uvítáme i plakáty, pozvánky nebo ilustrační fotografii.
Poprvé po několika letech upouštíme od vydávání celoročního
tištěného materiálu s kulturním přehledem a dáváme přednost
zveřejňování „kvartálních“ kalendářů akcí a hlavně propagaci na

webu a sociálních sítích, které jsou zdrojem vždy aktuálních informací.
Cílem kalendáře akcí je, kromě propagace bohaté programové
nabídky, také snaha o koordinaci termínů jednotlivých akcí, aby
nedocházelo zbytečně ke kolizím termínů a netříštil se tak divácký
zájem a návštěvnost.
Informace o konání akcí určených veřejnosti nám můžete posílat
na e-mail cest.ruch@dacice.cz nebo kultura@dacice.cz kdykoliv od
zveřejnění této výzvy. Děkujeme všem pořadatelům za dosavadní
spolupráci a těšíme se na její pokračování.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu

Dačické baroko 2020
19. ročník komorního festivalu barokních umění Dačické baroko jsme letos zahájili v sobotu 29. srpna ve 20 h na nádvoří
Státního zámku Dačice latinským jezuitským dramatem „Veritas prostrata et erecta“, o umučení sv. Jana Křtitele.

Toto ojedinělé dílo jezuity Karla Kolčavy z roku 1716 zaznělo v původním latinském jazyce, doprovázené hudbou Adama
Michny a dalších autorů jeho doby. Scénické provedení se opřelo
o zkušenosti souboru LAURIGER s historicky poučnou interpretací
barokní gestiky a přednesu na latinský text. O hudební doprovod
se postaral soubor pro interpretaci staré hudby CAPELLA ORNA-

MENTATA doplněná současnými i bývalými studenty ZUŠ Dačice.
Představení navštívilo asi 40 diváků a setkalo se se skvělým ohlasem. Toto finančně nákladné představení se mohlo uskutečnit díky
spolupráci se souborem LAURIGER a Státním zámkem Dačice.
V sobotu 5. září od 15 h se ve hřbitovní kapli sv. Rocha za účasti asi 40 posluchačů uskutečnil koncert studentek II. cyklu zobcové flétny při ZUŠ Dačice. Festival jsme zakončili 6. září od 10:30 h
bohoslužbou doprovázenou mešní hudbou jindřichohradeckého
varhaníka a skladatele Adama Michny z Otradovic v provedení
souboru Capella Ornamentata. Ačkoli se nejednalo o koncert, bylo
naše vystoupení odměněno dlouhým a nadšeným potleskem.
V současné době již pracujeme na programu 20. jubilejního ročníku, který bychom rádi obohatili o více akcí. Pro tyto účely požádáme i o grant Ministerstva kultury ČR.
Děkujeme městu Dačice a všem návštěvníkům našeho festivalu
za finanční podporu a přízeň!
Richard Šeda
V případě Nařízení vlády o zrušení akcí v souvislosti
s koronavirem se akce nebudou konat!!!
Prosíme o sledování kalendáře akcí na www.dacice.cz.

Zubní pohotovost

Mikuláš na náměstí

31. 10.

sobota

Babíčková Monika

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

1. 11.

neděle

Musilová Hana

Na Příkopech 75, Dačice

384 420 638

7. 11.

sobota

Med Karel

Denisova 352/II , J. Hradec

731 765 664

8. 11.

neděle

Trpáková Romana

Denisova 352/II, J. Hradec

603 107 991

14. 11.

sobota

Myšák Jaroslav

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

15. 11.

neděle

Plucarová Marie

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 524

17. 11.

svátek

Plucarová Martina

Denisova 352/II, J. Hradec

608 248 289

21. 11.

sobota

Pokorná Dana

Pístinská 272, Stráž nad Ne384 389 329
žárkou

22. 11.

neděle

Pokorný Luboš

sídl. Vajgar 724/III, J. Hradec

384 322 081

28. 11.

sobota

Princová Dana

Otín 58, J. Hradec

384 362 450

29. 11.

neděle

Ryšánek Jiří

Žižkova 820, Nová Bystřice

384 386 330

sobota 5. 12. 2020 v 17:00 h
na Palackého náměstí
v Dačicích

Pořádá Zdravé město Dačice
a DS Tyl Dačice
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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 683 členů.
REALIZUJEME:
Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích (kluziště) – dokončení akce v listopadu 2020
Osvětlení přechodů v ul. Hradecká
v Dačicích – realizace akce září–říjen 2020,
dotace z IROP
Revitalizace dvora bytových domů čp.
209 a 211 v ul. B. Němcové – dokončení
akce v listopadu 2020
Nové oplocení u ZŠ Komenského – realizace akce květen–říjen 2020

Mapový průvodce
a nové propagační materiály
Infocentrum Dačice opět rozšířilo nabídku propagačních materiálů a na webu
města byl umístěn nový mapový průvodce, který by měl usnadnit orientaci ve
městě jak místnímu obyvatelstvu, tak i návštěvníkům města.
Již během prázdnin byl na infocentru
zdarma k dispozici „Prázdninový průvodce
Dačice“, který turistům nabízí tipy, co v Dačicích navštívit, zažít, kde se vykoupat, kam
zajít na procházku, kam se vydat na kole
nebo za zážitky.
Vydáno bylo také nové pexeso v atraktivním grafickém provedení, obsahující
fotografie Dačic, které bude sloužit k propagaci na veletrzích cestovního ruchu, jako
odměna pro děti na dětských akcích nebo
soutěžích a k další propagaci.
Mapový průvodce obsahuje osmnáct
kategorií (záložek) v hlavním menu. Jde
o rychlý, uživatelsky přátelský informač-

ní nástroj na responzivní šabloně, který
umožní rychle najít žádané body zájmu –
např. kino, banku, školu, restauraci, dětské
hřiště, naučnou stezku, památky či zdravotnické zařízení, lékárnu nebo dokonce určitý typ kontejneru na tříděný odpad. Mapového průvodce najdete na www.dacice.cz
nebo na www.poznejdacice.cz.
Celý projekt byl
finančně podpořen
Jihočeským krajem
v rámci dotačního
programu Podpora cestovního ruchu.
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Zpracování PD na rekonstrukci komunikací v lokalitě k Hradišťku

Evidenční nálepka vozidla taxislužby a další
změny zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Zpracování PD na osvětlení cesty podél vlakových kolejí

Upozorňujeme, že dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, která se dotýká zejména právní úpravy taxislužby.

Zpracování PD na výstavbu sauny ve
Sportovní hale Dačice

Jednou z nejzásadnějších
změn je pořídit si do konce
roku 2020 evidenční nálepku
vozidla taxislužby (pro všechny druhy
taxislužby včetně tzv. alternativních).
Nálepky vydává příslušný dopravní úřad
(odbor dopravy) podle sídla podnikání
dopravce taxislužby. Správní poplatek za
každou nálepku je 500 Kč. Na evidenční nálepce je uvedeno identifikační číslo dopravce a registrační značka vozidla. Nálepku je
dopravce povinen umístit zevnitř na pravý
dolní okraj čelního skla vozidla.
Další důležitou změnou je to, že pokud má dopravce u dopravního úřadu
jako vozidlo taxislužby evidováno vozidlo, které má v Registru silničních
vozidel evidováno jako nepodnikající

fyzická osoba, musí tento nedostatek
napravit. V Registru silničních vozidel
musí být vozidlo zapsáno na dopravce,
tedy na podnikatele, tzv. „na IČ“.
Jestliže dopravce taxislužby tuto a další
podmínky stanovené v zákoně č. 111/1994
Sb. nesplní, dopravní úřad mu nálepku
nevydá a vozidlo po 1. 1. 2021 vyřadí z evidence vozidel taxislužby. Kontrolu provede
dopravní úřad před vydáním nálepky.
Radíme proto dopravcům taxislužeb, aby
s předstihem požádali o vydání evidenční
nálepky.
Kompletní metodickou pomůcku pro
dopravce a řidiče ke změnám právní
úpravy taxislužby v r. 2020 naleznete na
internetových stránkách: https://mdcr.
cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Taxisluzba/Metodika,-stanoviska,-doporuceni.
Lucie Nekulová, odbor dopravy

Zpracování žádosti o dotaci z IROP na
zateplení bytového domu čp. 304 – realizace akce v roce 2022

Město Dačice nabízí pronájem
volného bytu č. 28,
ul. Bratrská, č.p. 175/I v Dačicích

Insolvenční správce

PLÁNUJEME:
Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na přístavbu ZŠ
B. Němcové, Dačice
Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci sportovní haly u SŠTO
Dačice

Ukázka bytu: ve středu 11. 11. 2020
v době od 15:30 do 16:00 h

Zpracování PD na výstavbu ZTV v lokalitě Za Školou, II. etapa
Výběrové řízení na zpracovatele aktualizace Plánu územního systému ekologické stability (ÚSES) – realizace akce
2020–2022, dotace z IROP
Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP
na zřízení varovných systémů v Dačicích
a aktualizaci digitálního povodňového
plánu
Zadávací řízení na odbahnění Peráčku
– realizace akce únor 2021 až květen 2022
DOKONČILI JSME:
Zpracování studie na rekonstrukci
sportovní haly u SŠTO Dačice
Zpracování žádosti o dotaci z IROP na
zateplení bytového domu čp. 303 – realizace akce v roce 2021

Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Konečný termín pro podání žádosti:
13. 11. 2020 do 13:00 h
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 – PRONÁJEM
BYTU č. 28, Dačice 175/I“.

Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci listopadu 2020 bude dne 6. 11. 20 v době od
8:00 do 12:00 h.
Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože v měsíci listopadu 2020 bude dne 20. 11. 2020 v době
od 8:15 do 12:15 hod.
Insolvenční správce najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

www.dacice.cz

Úprava styku obou rodičů s dítětem

Právě opravujeme

Je třeba vycházet z platné právní úpravy, podle níž mají oba rodiče zásadně stejnou rodičovskou odpovědnost, tedy stejná práva a povinnosti.

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 636 členů.

Pokud dojde k ukončení soužití rodičů,
jsou upraveny poměry
k nezletilému dítěti.
Dalším krokem je, aby
se rodiče v zájmu dítěte
oprostili od osobních
averzí a co nejdříve
se dohodli na úpravě
styku dítěte s rodičem, se kterým nežije ve
společné domácnosti, respektive uzavřeli
dohodu o co nejčastějším a pravidelném
kontaktu dítěte s druhým rodičem.
Nedojde-li k dohodě, nebo ji jeden z rodičů nedodržuje, je třeba podat návrh
k soudu, aby rozsah styku s druhým rodičem určil. Styk je pak upraven rozsudkem,
který je závazný pro oba rodiče. Dohoda
rodičů má vždy přednost před soudní
úpravou, tedy pokud se rodiče dohodnou,
není třeba soudního rozhodnutí. S tímto
Vám mohou pomoci sociální pracovnice
z orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Nemají sice nařizovací pravomoc, ale mohou
rodiči, který nerespektuje práva dítěte
nebo druhého rodiče, domluvit a poučit jej
o právní úpravě a následcích jeho chování.
Také mohou vyhotovit mimosoudní dohodu o úpravě styku dítěte s rodičem, která
v mnoha případech rodičům postačí.
Setkáváme se s případy, kdy rodič, jemuž

bylo dítě svěřeno do péče, se pokouší s dítětem manipulovat s cílem odtrhnout dítě od
druhého rodiče. Takové jednání může vytvořit negativní postoj dítěte vůči druhému
rodiči. Pokud manipulace s dítětem trvá
delší dobu, jde o závažné pochybení
rodiče, neboť je narušován zdárný vývoj
dítěte a zpravidla se obrátí i proti rodiči či
osobě, která manipulaci prováděla. V této
souvislosti je třeba upozornit na to, že bezdůvodné, opakované bránění dítěti ve styku s jeho rodičem může soud považovat za
důvod pro změnu poměrů vyžadující nové
rozhodnutí o výchovném prostředí.
Rozumíme tomu, že domluva mezi rodiči
nezletilých dětí je v některých případech
opravdu velmi složitá, avšak vždy je nutné
mít na zřeteli blaho dětí a činit vše v zájmu
a ve prospěch dítěte. Je třeba uvědomovat
si malichernost svého sporu ve srovnání
s možnými dlouhodobými následky na
psychice dítěte. Rodiče těmto důsledkům
předejdou tím, že se budou důsledně vyvarovávat ovlivňování dětí, nebo jejich navádění proti druhému rodiči, zpochybňování jeho rodičovské úlohy, či jakékoliv jiné
i nepřímé manipulace s nimi. Pamatujme,
že lásku ke svým dětem prokazujeme tím,
že jejich zájem stavíme nad zájem svůj.
Hana Čurdová,
sociální pracovnice

Zima se blíží, nezapomeňte
na přípravu zimní výbavy
Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období
od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky
vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo
tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat.
Dávejte si však pozor
na značku zimní výbava, která na vybraných
úsecích zavádí bezpodmínečnou povinnost
zimních pneumatik.
Proč zimní pneumatiky?
Zimní pneumatika má při nízkých teplotách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při
teplotách, které jsou 7°C a nižší, má zimní
pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je
výrazně vhodnější i z hlediska bezpečnosti.
Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována
pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno
označení M+S, M.S, M/S nebo MS či terénní
pneumatiky.
Co musí dále splňovat tato zimní
pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových
drážek nebo zářezů pneumatiky musí být

DOKONČILI JSME:
Renovace zařízení hrobového místa
č. 126 – oprava hrobu Rudolfa Falty, starosty města Dačice v letech 1923–1931.
Oprava pamětního kamene v Hostkovicích – provedena celková obnova pamětního kamene obětem 1. sv. války za cenu
23.495 Kč včetně DPH.
Oprava cesty v Kázku
PROBÍHÁ:
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.
Oprava kaple v Dolních Němčicích
– město získalo dotaci 180.000 Kč z Ministerstva kultury ČR.
Oprava dvou křížků v Dolních Němčicích – jedná se o celkovou renovaci křížů.
Oprava hráze rybníka v Prostředním
Vydří
Odbahnění rybníka v Hradišťku
PŘIPRAVUJEME:
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 v Borku k firmě
Frigomont
Restaurování kříže a kaple v Chlumci
Výměna aeračních elementů na čističce odpadních vod
Přeložení chodníků v ulici Antonína
Dvořáka v Dačicích

nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel
do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech
hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).
Před výměnou pneumatik se nezapomeňte podívat do velkého technického
průkazu na povolené ráfky a pneumatiky.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
telefonním čísle 384 401 258, 384 401 247.
Pavel Gřunděl, vedoucí odboru dopravy

Oplocení budovy občanské komise
a hřiště v Lipolci
Oprava komunikace Hostkovice – Dolní Němčice
Oprava komunikace k Podcestnému
mlýnu
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red.)
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Krátce k objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
S účinností od 1. 1. 2013 se zákonem č. 297/2011 Sb. ze dne 6. 9. 2011 změnil zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), kterým
byla do zákona vložena nová ustanovení týkající se přestupku, z něhož lze za splnění zákonných podmínek shledat odpovědným provozovatele vozidla bez ohledu na osobu řidiče, tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla.
Mezi obecné povinnosti provozovatele vozidla
patří zejména závazek
zajistit při užití jeho vozidla na pozemní
komunikaci dodržování povinností řidiče
a pravidla provozu na pozemních komunikacích. V praxi je tato povinnost z pozice
provozovatele vozidla těžko naplnitelná
a provozovatel vozidla v mnoha procentech případů nijak neovlivní dodržování či
porušování pravidel provozu na pozemních
komunikacích řidičem jeho vozidla, nicméně zákon jasně definuje jeho odpovědnost
za takové porušení při splnění zákonem
stanovených podmínek. Toto ustanovení
bylo do zákona vloženo s ohledem na existenci mnoha přestupků, u kterých nebyla
zjištěna totožnost řidiče s odkazem na osobu blízkou. V takovém případě bylo nutno
přestupek odložit, či zastavit bez možnosti
jakéhokoliv dalšího postihu.
Provozovatel vozidla za výše uvedený
přestupek odpovídá za podmínek stanovených v § 125f odst. 2 zákona o silničním provozu. Tedy pokud a) porušení pravidel bylo
zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného
bez obsluhy při dohledu na bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích (dále
jen „ATP“), nebo se jedná o neoprávněné
zastavení nebo stání, b) porušení pravidel

nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle zákona o silničním provozu bez ohledu
na zavinění a c) porušení pravidel nemá za
následek dopravní nehodu. Za ATP lze typicky považovat stacionární radar zaznamenávající překročení nejvyšší dovolené
rychlosti či prostředek zaznamenávající nedání přednosti v jízdě nebo nerespektování
světelných signálů (tzn. projetí křižovatkou
na červenou).
Pakliže jsou splněny podmínky uvedené
v § 125f odst. 2 zákona o silničním provozu,
správnímu orgánu není známa totožnost
řidiče a porušení pravidel lze projednat
uložením pokuty příkazem na místě, vyzve
obecní úřad s rozšířenou působností (dále
jen „správní orgán“) provozovatele vozidla
k zaplacení určené částky. Po doručení takové výzvy má provozovatel vozidla možnost částku zaplatit, přičemž musí dbát na
to, aby částka byla připsána na účet správního orgánu nejpozději v den splatnosti,
tedy nejpozději patnáctý den po doručení výzvy, a poté správní orgán věc odloží.
Uhradí-li provozovatel částku určenou po
lhůtě splatnosti (bude mu následně vrácena), či ji neuhradí vůbec, správní orgán
pokračuje v šetření přestupku. V takovém
případě může sám provozovatel sdělit
správnímu orgánu totožnost řidiče v době
spáchání přestupku, a pokud tak neučiní,
bude správním orgánem předvolán k podání vysvětlení, aby sdělil okolnosti spá-

Město Dačice nabízí pronájem volného bytu
č. 4, ul. Nivy, č. p. 163/IV v Dačicích
Ukázka bytu: ve středu 11. 11. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h
pokoj

12,75 m2

koupelna

5,39 m2

pokoj

21,68 m2

WC

0,94 m2

prac. kuchyně

6,82 m2

komora

3,18 m2

předsíň

5,95 m

Celkem

56,71 m2

2

Nabídka musí obsahovat:
1. žádost o byt na předtištěném tiskopise, k vyzvednutí na odboru správy budov nebo na stránkách města www.dacice.cz,
2. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na
finančním odboru MěÚ Dačice za poplatek 100 Kč), nesmí být
starší jak 3 měsíce ke dni podání žádosti.
Konečný termín pro podání žádosti: 13. 11. 2020 do 13:00 h

Bližší informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, na Palackého nám. 2/I, v kanceláři č. 206 ,
tel. č. 384 401 234, 384 401 235, 727 927 527 nebo na www.dacice.cz
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Město Dačice
nabízí k pronájmu nebytové prostory
v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích
• místnost č. 109 o ploše 31,20 m2 nacházející se v druhém nadzemním podlaží
• místnost č. 206 o ploše 32,00 m2 nacházející se v druhém nadzemním podlaží
• místnost č. 207 o ploše 48,20 m2 nacházející se v druhém nadzemním podlaží
• místnost č. 208 o ploše 32,20 m2 nacházející se v druhém nadzemním podlaží
• včetně společně užívaných prostor haly, chodby, sociálního zařízení a nezbytně nutných, přístupových cest včetně sociálního zařízení a společně užívané chodby.
dále nabízí k pronájmu nebytové prostory
v Obchodním centru Antonínská čp. 15/II v Dačicích
• místnost č. 117/a o ploše 10,12 m2 v 1. patře
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.

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny
včetně přípravy na některé zkoušky
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---

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 – PRONÁJEM BYTU č. 4, Dačice 163/IV“.

chání přestupku. Jestliže se nepodaří správnímu orgánu zjistit osobu řidiče a tomu pak
jednání prokázat (tedy nedošlo k zahájení
řízení o přestupku proti určité osobě a věc
odloží, nebo došlo k zastavení řízení, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku prokázáno), přistoupí následně k projednání přestupku provozovatele
vozidla (typicky dojde k zahájení příkazem),
kdy pokuta je ukládána v rozmezí pro přestupek, jehož znaky porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních
komunikacích vykazuje.
Na závěr je nutno uvést, že body do bodového hodnocení jsou ukládány pouze
konkrétní osobě řidiče vozidla, nikoliv jeho
provozovateli, a dále pokud dojde k zaplacení částky určené správním orgánem po
lhůtě splatnosti či vůbec, tak v další fázi řízení již možnost jejího zaplacení není uskutečnitelná.
Finanční postih za porušení pravidel silničního provozu je v dnešní hektické době
dle mého názoru to nejmenší, co se může
stát. Následky bývají mnohdy mnohem
horší, někdy až fatální. Proto apeluji na
všechny řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a neustále sledovali dění
kolem sebe v provozu na pozemních komunikacích. Aby svým chováním byli vzorem ohleduplnosti, jelikož tato vlastnost se
pomalu vytrácí z našich silnic.
Pavel Urbánek,
odbor dopravy MěÚ Dačice

www.dacice.cz

Chodci a reflexní prvky
Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti
po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Nabídka pronájmu sociálního bytu č. 7,
ul. Bratrská, č. p. 305/I v Dačicích
Ukázka bytu ve čtvrtek: 3. 12. 2020 v době od 15.00 do 15:30 h
pokoj 1

22,32 m2

koupelna s WC

4,70 m2

kuchyň

11,50 m2

sklep

3,38 m2

předsíň

4,98 m2

Celkem

46,88 m2

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2021
do 31. 3. 2021 s možností prodloužení.

Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní
účastníci silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou
vzdálenost a řidiči motorových vozidel se jim mohli včas vyhnout
a předešli tak tragickým střetům.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího
vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný
již na 55 metrů a je-li jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí
jej řidič na 200 metrů, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné
manévrování.
Reflexní předměty např. reflexní pásky, přívěsky, batohy lze
zakoupit také na Infocentru Dačice.
Pavel Gřunděl, vedoucí odboru dopravy

Nabídka musí obsahovat:
• žádost o sociální 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
finančním odboru MěÚ Dačice za poplatek 100 Kč), nesmí být
starší jak 3 měsíce
Zájemci musí splňovat následující kritéria a podmínky:
• o byt se mohou ucházet občané s trvalým bydlištěm v Dačicích
a místních částech
• všichni uchazeči musí být občané ČR
Kritéria výběru: průměr všech příjmů na jednoho člena domácnosti
Konečný termín pro podání žádosti: 4. 12. 2020 do 13:00 h.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice
v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ BYT č. 7, Dačice 305/I“.
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne
4. 12. 2020 ve 13:05 h na Městský úřad Dačice, Palackého nám. 2,
zasedací místnost města 2/I.

Městská památková zóna Dačice slaví třicátiny
Prohlášení historického centra Dačic městskou památkovou zónou bylo významným kulturněhistorickým počinem. Stalo
se tak přesně 19. listopadu 1990 na základě Vyhlášky o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje,
kterou schválilo Plenární zasedání Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích.
S prohlášením za památkovou zónu
městu vzrostla prestiž, ale současně nastaly také povinnosti a byl kladen větší důraz
na péči o památky na jeho území. V tomto směru vstřícným krokem tehdejší vlády
směrem ke všem historickým sídlům bylo
její usnesení č. 209 z 25. března 1992, kterým byl ustanoven Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Program se stal od prvopočátku významným nástrojem záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Finanční příspěvky
jsou z něj městům přidělovány pouze tehdy, pokud mají zpracovaný vlastní program
regenerace a pokud na obnovu památek
město přispívá také ze svého rozpočtu. Program tak vlastníkům památky výrazným
způsobem pomáhá s financováním oprav –
k vlastním prostředkům se přidává příspěvek státu (ve výši max. 50 % uznatelných
nákladů) a příspěvek města (v min. výši
10 % uznatelných nákladů).
Do dvou let od vyhlášení Programu
schválilo Zastupitelstvo města Dačice na
svém jednání dne 20. října 1994 první Program regenerace MPZ Dačice. Tím byl polo-

žený základní kámen pravidelnému a především systematickému čerpání státní podpory
na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nachází na území MPZ Dačice.
Přehled státní dotace poskytnuté MPZ Dačice v letech 1994 – 2020
rok
1994

státní podpora

rok

státní podpora

rok

200.000 Kč

2003

430.000 Kč

2012

státní podpora
485.000 Kč

1995

867.000 Kč

2004

400.000 Kč

2013

495.000 Kč

1996

1.399.000 Kč

2005

370.000 Kč

2014

1.000.000 Kč

1997

1.280.000 Kč

2006

460.000 Kč

2015

795.000 Kč

1998

880.000 Kč

2007

200.000 Kč

2016

1.015.000 Kč

1999

847.000 Kč

2008

400.000 Kč

2017

850.000 Kč

2000

920.000 Kč

2009

585.000 Kč

2018

902.000 Kč

2001

350.000 Kč

2010

340.000 Kč

2019

695.000 Kč

2002

500.000 Kč

2011

400.000 Kč

2020

800.000 Kč

Z předchozí tabulky vyplývá, že za dobu, kdy se město programu aktivně účastní, se
na obnovu dačických památek v soukromém, městském a církevním vlastnictví podařilo
získat ze státního rozpočtu 17.865.000 Kč. Tyto prostředky nejsou využívány na opravy
Státního zámku Dačice, který je národní kulturní památkou.
V současné době mají Dačice zpracovaný v pořadí sedmý Program regenerace MPZ,
který je platný na období let 2020–2023. A také letos v listopadu odešle odbor kultury
a cestovního ruchu na Ministerstvo kultury ČR další žádost o finanční podporu na obnovu
památek na území městské památkové zóny v roce 2021.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Exponát měsíce listopadu – kamenný sekeromlat
Pravěké dějiny jsou často oproti dějinám středověkým či moderním opomíjeny. Poznání života pravěkého člověka vede
skrze artefakty. Nástroje, které užíval pro denní obživu, pro svou obranu, pro vyjádření úcty nadpozemským silám. Způsob
jejich výroby, jejich výzdoby a v neposlední řadě i jejich užití nám přináší informace o myšlení pravěkého člověka a o jeho uvažování o okolním světě. Informace o nejstarších epochách lidstva zůstávají spíše v rovině hypotéz a je na dalším bádání, aby
byla poodkryta bílá místa historie pravěkého osídlení našeho regionu a došlo k potvrzení hypotéz. Není divu, jsou to dějiny,
které nikdo nezapsal...
V depozitáři městského muzea v Dačicích se skví krásná upomínka na pravěké
osídlení našich končin. Je jím kamenný sekeromlat ze Starého Hobzí (inv. č. 11 118).
Bližší lokalizaci s ohledem na ochranu lokality záměrně neuvádím. Datací lze artefakt
zařadit do mladší doby kamenné, známé
též jako neolit. Jen pro představu lze uvést
datační rozpětí, tj. 5 700/5 500 – 4 000/3
500 př. n. l. Sekeromlat se v různých pravěkých epochách využíval jako pracovní nástroj, ale i jako úderná či sečná zbraň. Válečné konflikty a schopnost zabíjet je v lidech
zakořeněna hluboko v pravěku, o čemž
svědčí nálezy masových hrobů s ostatky
nesoucími stopy po zásahu zbraní.

Tento zajímavý kus broušené kamenné
industrie byl vyroben ze zelené břidlice. Na
délku dosahuje exponát necelých 15 cm, na
šířku 4 cm. Vysoký je necelých 5 cm. Krom

téměř hladkého povrchu, který sám za
sebe zaslouží poklonu tehdejšímu výrobci,
stojí za pozornost vrtaný otvor o průměru
2,5 cm. Do kamene bylo vrtáno kamenným
vrtákem, který byl podsypáván například
pískem. Rýhy po vrtání otvoru jsou dodnes
patrné.
Tento cenný doklad neolitického osídlení
odevzdal roku 1972 do městského muzea
odborný učitel Karel Pecha ze „Staré školy“,
za což mu patří neskonalé poděkování. Archeologická sbírka tak získala další přírůstek, který pomůže osvětlit další část nepsané historie našeho regionu.
Období neolitu bylo obdobím změn.
Dochází k útlumu lovecko-sběračských komunit a díky nově příchozímu zemědělství
a chovu dobytka začínají lidé s usedlým
způsobem života. Dokladem poměrně hustého osídlení regionu jsou nálezy broušené
kamenné industrie a keramických fragmentů kultury s lineární keramikou (LBK)
a následně kultury s vypíchanou keramikou
(StK). Na Dačicku se setkáme s desítkami
neolitických lokalit s ojedinělými nálezy.
Cílem a snad i vroucným přáním by bylo
objevit některá kompletní sídliště. Z lokalit s ojedinělými nálezy namátkou zmiňme

Myslůvku, Kostelní Myslovou, Kostelní Vydří, Velký Pěčín, Malý Pěčín, Hříšici, Bílkov,
Peč, Urbaneč, Lidéřovice, Český Rudolec,
Olšany, Slavonice a okolí Písečné.
Zajímavým je z hlediska nálezů broušené industrie právě katastr Starého Hobzí,
kde došlo v blízkosti řeky Dyje v období od
30. do 60. let 20. století k nálezu několika
kamenných seker. Takováto kumulace nálezů, navíc v místech z hlediska přírodních
zdrojů velmi vhodných, indikuje stabilnější
možnost pravěkého osídlení. Osadu z období kultury s lineární keramikou předpokládal na lokalitě Dubí u Hradišťka již
Jaroslav Liška, okresní cestmistr a kustod
dačického muzea. Existenci neolitického
sídliště se bohužel ale nedokázalo při opětovném zevrubném výzkumu lokality odborníky (např. J. Bláha, V. Burian) prokázat.
Výzkumy nepřinesly žádné artefakty z udávané doby. Nad domnělým staroneolitickým sídlištěm na trati Dubí u Hradišťka se
i nadále tedy vznáší pomyslný otazník.
Kamenný sekeromlat bude na odiv návštěvníků vystaven po celý měsíc listopad
v pokladně Městského muzea a galerie Dačice.
Martin Rychlík, ředitel MMaG

Knihovna Matěje Mikšíčka – OTEVŘENO!
Vážení a milí čtenáři,
když píšu tyto řádky, jsou knihovny otevřené. Snad budou i tehdy,
až tato pozvánka pro nové knížky vyjde ve zpravodaji.
Všechny nové knížky si každý může vyfiltrovat na webu knihovny
www.mkdac.cz, v katalogu – novinky. Zde si vybere období, v jakém
oddělení chce hledat: na dospělém, dětském, knihy nebo všechny
dokumenty, včetně časopisů a e-knih. Podzimní, občas nevlídné počasí přímo vybízí k tomu více číst, o epidemii nemluvě. Takže zde
nabídnu pouze malý výběr z novinek a každého zvu do knihovny
půjčit si papírovou knihu, či časopis, případně z domova e-knihu.
Začnu humoristickým románem Magdaleny MINTOVÉ – Falešný
pohřeb (román přináší další peripetie rozmazlené Emy Studené,
které se již podařilo „ulovit“ bohatého manžela a založit s ním rodinu. Její bezstarostné štěstí ale nemá dlouhého trvání…)
Do kriminálního žánru se pustila Sára SAUDKOVÁ – Ticho (román ukazuje, co by zdánlivě obyčejní lidé nejraději nechali navždy
zapomenuté ve sklepeních svých luxusních vil. Začalo to mrtvým
Ukrajincem na kolejích a sbírkou ztracených existencí v zapadlé
krčmě na kraji Prahy).
Z překladové literatury jsou z novinek v knihovně k dispozici
například: Daniella Steellová – V nemilosti, Lee Child – Spravedlnost, Liz Trenow – Láska a válka, Lucinda Riley – Sestra Luny, Marie
Lamballe – Maják na útesech, Patricia Cornwallová – Chaos, Lisa
Jackson – Paranoia a mnoho dalších. Krásná literatura, detektivky,
thrillery, romány všeho druhu tvoří převážnou část nově nakoupených titulů, téměř 85 % z 594 letos zatím nakoupených svazků, takže je opravdu z čeho vybírat.
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Kdo má rád cestopisná vyprávění, může sáhnout po L. Ziburovi –
40 dní pěšky do Jeruzaléma nebo Pěšky mezi budhisty a komunisty. Co se týká populárně naučné literatury, jsou to např. publikace
K. Trnkové a D. Knotové: Malotřídní školy v České republice, Psychopatologie – nauka o nemocech duše od M. Orla nebo Sociální
patologie od S. Fischera.
Pokud chcete výrazně omezit pobyt mimo domov, lze si přes
web knihovny půjčovat e-knihy. Knihovna půjčuje e-knihy:
snadno, rychle, legálně. Navíc půjčujeme i dvě čtečky: KINDLE
PAPERWHITE (autorsky volné tituly) a C-TECH LEXIS (lze si na ni nahrávat i nové e-knihy).
Jak se zapojit do eVýpůjček? 1. Zaregistrujte se v knihovně,
pokud registraci máte, je tento krok vyřízený. 2. Zaregistrujte se na stránkách www.palmknihy.cz (se stejnou e-mailovou
adresou, která je uvedena v čtenářském kontě katalogu knihovny).
Případně oznamte jinou e-mailovou adresu knihovně. 3. Stáhněte si aplikaci eReading do čtecího zařízení, která je k dispozici
ke stažení zdarma na Google Play pro Android (verze 4.1 a vyšší)
nebo přes App store pro iOS (verze 8.4 a vyšší). Upozorňujeme,
že z našeho katalogu lze e-knihy stahovat pouze do čteček C-tech Lexis, Pocket Book, Ink Pad 3 a Onyx Books a dále do všech
zařízení se systémem Android. Jak si vypůjčit e-knihu: Přihlásíte
se do svého čtenářského konta na webu knihovny. U vybraného titulu v katalogu zvolíte tlačítko „Půjčit e-knihu“. Po stisknutí tlačítka
se Vám zobrazí oznámení o úspěšném provedení e-výpůjčky. Na
e-mailovou adresu Vám dorazí oznámení o uskutečněné eVýpůjčce.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

www.dacice.cz

Promítání
Obecně platí, že naše minulá slova
a minulé činy se, ať chceme nebo nechceme, do naší současnosti promítají
nebo v budoucnosti promítnou. Dovolím si uvést pro názornost a třeba i zamyšlení tři příklady, které mě v poslední době doslova udeřily do očí.
1. Setkání s velvyslancem Slovenské republiky
Na začátku října jsem mluvil s velvyslancem Slovenské republiky Peterem Weissem, který končil své sedmileté působení
v České republice. Kromě jiného jsme se
shodli na tom, že je škoda, že jsme v Česku
připustili situaci, kdy například při návštěvě
slovenského občana v pražském hotelu na
první slovenskou větu čím dál častěji reagují většinou mladá či mladý hotelový recepční větou „Do you speak english?“. Je totiž
bohužel skutečností, že mladí lidé v Česku
přestávají rozumět slovenštině a začínají
ji považovat za cizí řeč. Myslím si, že je to
škoda a možná jsme tomu mohli zabránit
třeba tím, že bychom ponechali v českých
veřejnoprávních médiích slovenské filmy či
jiné slovenské pořady ve slovenštině. Zkrátka řečeno, náš minulý nezájem o zachování porozumění slovenštině při rozhovoru
Slováka s Čechem se do našeho života
promítl tak, že způsobil u mladé generace
zásadní jazykové odcizení Čechů a Slováků.
2. Překonávání koronavirové pandemie
V současné době máme opravdu zásadní
problém se zvládnutím koronavirové krize.
Jako jeden z hlavních důvodů nelehké situace, ve které se nacházíme, je označován
pokles důvěry občanů ve vládní opatření.
Výsledkem této nedůvěry je potom často
liknavé dodržování nařízených ochranných
opatření, ať se to týká povinného nošení
roušek, udržování rozestupů apod. Opět
se tedy do naší současné situace promítá
minulé chování zejména v souvislosti s minulým způsobem oznamování a zavádění
ochranných opatření.

Možnost volit je demokratické právo,
ale i občanská povinnost
Je velký rozdíl mezi „muset volit“ a „moci volit“. Většina voličů, vyjma nejmladších voličských generací, zažila oboje, a proto vnímá volby nejen jako právo, ale
především jako svobodné rozhodnutí plynoucí ze zodpovědnosti k sobě, našim
dětem a naší vlasti. Jsem rád, že žijeme v zemi, kde volit můžeme a svobodně. Mým
přáním je, aby účast lidí ve volbách byla co nejvyšší.
V praxi je účast logicky nižší, ovlivněna
mnoha faktory. Letos k nim přibyl jeden navíc a mohl mít poměrně silný anti-volební
kalibr – koronavir. Naštěstí se tak nestalo
a účast v letošních volbách do krajských zastupitelstev byla dokonce o procenta vyšší,
než v roce 2016.
Celorepublikově byla letošní volební
účast 37,95 %, oproti 34,57 % před čtyřmi
roky. U nás v Dačicích jsme to dokonce
vytáhli na 38,93 %. Koronavir, nekoronavir, jsme si vědomi toho, že pokud na kraji
chceme odpovědné vedení, musíme pro
to taky něco udělat. Ono nejde se doma na
gauči nebo v hospodě rozčilovat, že něco
nefunguje, když je člověku jedno, kdo na
kraji, na radnici nebo kdekoli jinde sedí
a rozhoduje i na dálku za nás, pro nás. Mne
těší, že si to u nás uvědomujeme a jsem
velmi rád, že také díky našim lidem na kraji se v Dačicích dlouhodobě daří efektivně
investovat.
Díky tomu společně s městem financuje-

me například nový dům dětí a mládeže, pomáháme dobrovolným hasičům, plánujeme rozšířit halu pro potřeby florbalu apod.
A věřím, že také díky nim bude možné dokončit tolik diskutovaný obchvat Dačic, který ulehčí dopravě ve městě a zároveň nás
rychleji propojí s dalšími regiony.
Volby mohou lidi zdánlivě „obtěžovat“.
Musí volbám podřídit program jednoho,
dvou dnů v roce, ale rozhodně to není zbytečné. Občas registruji diskuse, že nějaké
volby máme každý rok, jak je to otravné
a výsledek pořád stejný, spíš nic, než moc...
Jistě, až do roku 2030 nás čekají každý rok
nějaké volby, vyjma odpočinkového roku
2027, ale pokud bychom na toto naše právo rezignovali, mohlo by se nám to do budoucna velmi snadno vymstít. Buďme si
toho, prosím, vědomi a važme si, že žijeme
v zemi, kde máme možnost zvolit, kdo za
nás bude rozhodovat. Děkuji a všem přeji
pevné zdraví.
Jan Bartošek

Aktivity v domě s pečovatelskou službou
Pletařky
Dárkovými balíčky byly odměněny pletařky z DPS v Dačicích. Pečlivě a svědomitě
pletou ponožky pro charitativní účely. Paní
vedoucí pečovatelské služby Marie Cimbůrková jim poděkovala a popřála hodně zdaru do další práce.
Papučový den
Dne 7. 10. 2020 proběhl „papučový den“
na podporu domácích hospiců. Kolektiv
pracovníků pečovatelské služby střediska
Dačice Ledax o.p.s. se akce též zúčastnil

a na podporu domácích hospiců přišli zaměstnanci do práce v papučích.
Vzhledem k tomu, že se denně setkáváme s našimi uživateli v jejich domácím
prostředí, chápeme více než kdo jiný, že je
potřeba podpořit a zajistit péči každému,
aby mohl zůstat v domácím prostředí za
všech okolností. To se daří díky domácím
hospicům!
Marie Cimbůrková, vedoucí
a Květa Leitkepová, sociální pracovnice,
PS Dačice Ledax o.p.s.

3. Opakovaný vysoký deficit státního
rozpočtu
Pokud pro rok 2020 máme schválený
rozpočet s deficitem 500 miliard korun
a v roce 2021 má být deficit státního rozpočtu více než 300 miliard korun, opět
nutně musí dojít k tomu, že se toto vysoce
deficitní hospodaření promítne do naší budoucnosti. Někdy v budoucnosti budeme
totiž muset zapůjčené peníze vrátit.
Předpokládám, že čtenáře stejně jako mě
napadají příklady další. Naše minulé konání
se někdy až neúprosně promítá i do současného a budoucího života každého z nás.
Pokud na to dokážeme jako stát, kraj, obec
nebo rodina či občan do budoucna myslet
více než doposud, bude to jedině dobře.
Miloš Vystrčil, senátor
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Oba pavilony základní školy jsou bezbariérové
V průběhu letních prázdnin a září byl v pavilonu 1. stupně vybudován výtah, díky kterému se i tato část školy stává bezbariérovou.
Zadavatelem zakázky bylo město Dačice a realizace výtahu se stejně jako před třemi lety v pavilonu 2. stupně ujala firma TREBILIFT,
s.r.o. Celkové náklady na pořízení výtahu (včetně projektové dokumentace) činily 1.665.159,37 Kč. Přislíbená dotace na jeho stavbu
ve výši 1.468.532,80 Kč by měla být městu proplacena příští rok.
K tomu, aby mohl být výtah používán, už zbývá pouze kolaudace.
Velmi děkujeme všem, kteří se o jeho vznik zasloužili.

Údržba školního jezírka
I když je činnost kroužku GLOBE díky pandemii značně omezena, snažíme se starat o jezírko na naší školní zahradě, jak nejlépe
umíme.

Jmenování nové školské rady základní školy
Rada města Dačice na své schůzi dne 16. září 2020 jmenovala na
základě výsledků voleb do školské rady konaných 7. září 2020 a na
základě návrhu členů za zřizovatele školskou radu při Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec ve složení:
Mirka Beránková, Mgr. Vladimíra Navrátilová, Mgr. Alena Benešová,
Mgr. Eva Nováčková, Ing. Richard Tůma a Eliška Strachotová. Nová
školská rada byla jmenována na tříleté období 2020-2023.
Škola opět uzavřena
Z důvodu velmi nepříznivého vývoje epidemie Covid 19 byla na
základě plošného rozhodnutí ministerstva školství zahájena od
12. října střídavá výuka žáků 2. stupně, kdy měla polovina tříd týden
chodit do školy, druhá polovina tříd měla přejít na distanční výuku
jako na jaře a po týdnu se měly obě poloviny vystřídat. Bohužel
už 14. října muselo být toto opatření změněno v úplné uzavření
školy a na distanční výuku přešli až do prodloužených podzimních
prázdnin ve dnech 26. října až 1. listopadu všichni žáci.
Bohumil Havlík

Břehy jezírka se nám přes jaro a léto krásně zazelenaly a na hladině se rozprostřely listy leknínu. Jezírko se také stalo domovem
mnoha druhů živočichů, hlavně hmyzu (například vážek). Pravidelně provádíme čištění jezírka a čas od času jeho dopouštění.
Bohumil Šuhaj

Rok chráněného bydlení
Drazí přátelé a příznivci Otevřených OKEN, z.ú., tentokrát Vás oslovujeme z Chráněného bydlení Dačické okénko.

Vzhledem k tomu, že 1. 10. 2020 jsme
oslavili první rok naší existence, nabízí se
malá rekapitulace uplynulého roku. Loni
v září jsme začali s vybavováním prostor
určených k chráněnému bydlení a nabral
se tým pracovníků. Proběhlo proškolení
a všichni absolvovali zážitkové stáže v obdobných zařízeních. Nyní asistují našim
klientům. Prostory poskytla a zrenovovala
firma Centropen a.s., na nás bylo je vybavit
nábytkem, uklidit a zútulnit k bydlení. Výsledek naší snahy jste mohli vidět na vlastní
oči na Dni Otevřených OKEN, kdy nás velmi
potěšil Váš zájem a vysoká účast.
1. 10. 2019 jsme přijímali prvního klienta
a těšili se na zahájení sociální služby jako
takové. Asistenti najeli do 12ti hodinových
služeb a zahájil se provoz. Vše bylo nové,
proto jsme od samého začátku modelovali
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každý den, nastavovali denní režim, pravidla, poznávali se a učili se konstruktivní
spolupráci. Často jsme se společně setkávali a sdíleli své zkušenosti, poznatky z obdobných zařízení a učili se z počátečních
chyb, které nás posouvaly a stále posouvají
dál.
Zbytek roku se nesl v nabírání dalších
klientů, poznávání našeho krásného města
a navazování spolupráce s našimi „Okňáckými“ pracovišti i dalšími institucemi či
jednotlivci z Dačic a okolí. Navštěvovali
jsme s klienty všemožné akce, které se konaly v Dačicích, a pomalu se dostávali do
povědomí dačických občanů. Vánoční čas
se nesl v duchu příjemné sváteční atmosféry, setkávání, bytí spolu. Prožili jsme první
společné Vánoce, kde kromě krásných dárků prožili naši klienti chvíle plné pozitivních
emocí a pocitu, že někam patří a mají své
místo na světě. Našli zde svůj domov.
Začátek nového roku přinesl klid a prostor pro tvoření. Probíhala jednání s dalšími uchazeči o službu, adaptační pobyty
a následné stěhování. Zasáhla nás opatření
a nouzový stav, kdy jsme zůstali odříznuti od běžného života a prošli zatěžkávací
zkouškou, kterou jsme zvládli, a posunula nás zase o kousek dál. Snažili jsme se
nepropadat panice a brát vše, jak to je

a udělat si každý nový den zajímavější.
Cvičili jsme jógu, piknikovali na dvorku,
tvořili, plánovali a těšili se na léto. Po uvolnění opatření jsme doplnili stav klientů
a pokračovali v zařizování potřebných věcí
týkajících se přesunu uchazečů do CHB.
Absolvovali jsme spoustu výletů, účastnili
se akcí a snažili se nabídnout našim klientům co nejvíce aktivit. V tuto chvíli již skvěle funguje spolupráce s Chráněnou dílnou
Dačické okénko a STD Dačické okénko, kde
naši klienti našli své uplatnění. Ani nevíme,
jak to uteklo, a je rok za námi.
Nyní je, myslím, čas poděkovat. Nemohu
vypsat všechny, kteří nám pomáhají, kdo
nás podporuje, kdo s námi spolupracuje,
byl by to opravdu dlouhý seznam a nerada
bych někoho opomněla.
Obrovské DĚKUJEME patří Vám všem,
kdo jste s námi měli, máte a budete mít co
do činění. Velmi si vážíme podpory a pomoci, které se nám dostává. Nakonec přeji nám všem „Okňátkům“, aby každý další
den přinášel naději, lásku, víru, přátelství,
abychom my pracovníci nadále pracovali
s nadšením a srdcem, aby naše společná
práce i nadále dávala smysl a vedla k lepším
zítřkům.
Denisa Dohnalová, Chráněné bydlení
Dačické okénko

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Zahájení školního roku
Městská policie „zasahovala“ ve škole
V pondělí 7. září se prvňáčci učili, v rámci akce „Přecházíme na
zelenou“ a pod bedlivým dohledem strážníků, správně přecházet
po přechodu, respektovat dopravní značení a semafor. Všichni tak
jistě bezpečně zvládnou cestu do školy i zpět domů. Opakování již
měly děti 2. tříd, ty si 4. září připomněly pravidla bezpečného přecházení vozovky a dále spolu se strážníky Městské policie Dačice
besedovaly o možném nebezpečí při setkání s cizí osobou. Vynikající byly i praktické scénky s dětmi. Třeťáci se strážníky diskutovali
o bezpečnosti v silničním provozu.

Zopakovali si, jak se správně chovat na přechodu pro chodce
i při jízdě na kole. Prošli si spolu základní dopravní značky, ukázali
si prakticky základní vybavení kola. Na závěr si připomněli důležitá
telefonní čísla. Děkujeme strážníkům za poučné přednášky a příjemnou spolupráci.

ných tematických okruhů, ale zejména se ani chvíli nenudí. Philip
je totiž nenechá vydechnout a svou kadencí otázek dokáže přimět
k odpovědi i ty nejostýchavější děti.
Ocenění pro naši učitelku Mgr. Ludmilu Chalupovou
Vyučující naší školy Mgr. Chalupová se zapojila do soutěže „Učme
chemii atraktivně!“. Soutěž je organizována Svazem chemického
průmyslu ČR. Cílem soutěže je podpořit zájem o výuku chemie
uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a navazující sdílení dobré praxe. Návrh skupinové
práce pro žáky 8. ročníku na téma voda odbornou komisi zaujal
a byl oceněn. Blahopřejeme!
Znovu distanční výuka
Děti se nám vrátily a už jsou zase doma. Doufáme, že se epidemiologická situace brzy zlepší a my se budeme moci společně ve
škole UČIT. Tohle období je náročné pro všechny a všichni se s tím
statečně pereme. Děti byly nastavené na „domácí režim“ velmi
dlouho. Spoustu práce a času stála pouze jejich adaptace na školní
pracovní režim. Zvládli jsme roušky, zvládli jsme rozestupy, ruce si
myjeme úplně ukázkově a už neusínáme po druhé vyučovací hodině. A když už jsme se začali učit, a to samozřejmě loňské učivo,
jsme zase doma. O to intenzivnější musí být tentokrát práce doma.
Výuka je povinná, ale hlavně potřebná. Spojení rodin s třídními
učitelkami je ověřené několikaměsíční praxí – to zvládneme, výuku online prostřednictvím MS Teams se všichni naučíme a také to
zvládneme. Druhý stupeň to výborně ovládá, první stupeň se to
určitě rychle naučí. Rodiny jsou většinou IT technikou výborně vybavené, pokud to tak nebylo, už se na nás obrátily. A situace je vyřešena. Zásadní informace jsou na www.zsdacice.eu. Tak se všichni
držme, přejeme hodně sil a hlavně zdraví.
Eva Macků, ředitelka

Školní družina zahájila po dlouhé pauze na sluníčku
S příchodem nového školního roku nastoupili do naší družiny
noví prvňáčci. Vždycky se na ně moc těšíme, vítáme je u nás a přejeme jim, aby se jim u nás líbilo a měli spoustu kamarádů. V průběhu prvních dnů jsme hráli společenské hry, stavěli jsme si, skládali puzzle, malovali jsme, vyráběli, a hlavně jsme se seznamovali
s novými kamarády. Jelikož nám počasí přálo, tak jsme trávili hodně času na školní zahradě a užívali jsme si sluníčka. První velkou
akcí po prázdninách byla naše oblíbená šipkovaná v parku. Počasí
bylo jako na objednávku a nám nic nebránilo si to pěkně užít. První skupina připravovala trasu a úkoly. Druhá část dětí si to náležitě
užívala při plnění úkolů a hledání trasy.
Konverzujeme s rodilým mluvčím Philipem

--- inzerce ---

I v letošním školním roce mají naši žáci na 1. i 2. stupni možnost
zlepšovat své komunikační dovednosti v anglickém jazyce přímo
s rodilým mluvčím. Už po prvním měsíci jeho působení vidíme
u dětí významné pokroky. Ztrácejí ostych, zapojují se do intenzivní
konverzace, pracují jednotlivě i ve skupinách na úkolech z vybra-
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Jsme online. Už zase...
Naděje na co nedéle trvající prezenční výuku, kterou jsem za učitele i studenty gymnázia na těchto stránkách vyjadřovala na začátku minulého měsíce, vzala v polovině října za své. Každodenní ruch
na gymnáziu ustal stejně jako na ostatních středních i základních
školách v Dačicích a v celé republice a žáci místo do lavic teď usedají před obrazovky svých počítačů, tabletů či telefonů. Netěší nás
to, ale nemáme na výběr.
Pravdou je, že jsme se na distanční výuku připravovali už od
června loňského školního roku. Během září jsme zjišťovali technické možnosti rodin našich žáků. Na základě zjištěných skutečností
jsme v prvním říjnovém týdnu studentům bez vlastních zařízení
nabídli k zapůjčení školní iPady nebo možnost odkoupení nevyužitých počítačů, které ve škole zůstaly po inovaci počítačové učebny.
Ladili jsme rozvrhy online hodin, učitelé informatiky trénovali
v jednotlivých třídách odevzdávání domácích prací v aplikaci Bakaláři, třídní učitelé se svými třídami zkoušeli připojení přes Microsoft
Teams, a pár dnů před uzavřením škol dokonce uspořádali i online
třídní schůzky pro rodiče. Proto nepřeháním, když říkám, že díky
společnému úsilí žáků, jejich rodin i kolegů kantorů probíhá online
výuka od počátku hladce, bez větších technických obtíží. Nemám
v lásce vzájemné plácání se po ramenou vystavované na odiv, ale
tady si nemůžu pomoct, protože všichni zúčastnění odvedli kus
práce. Děkujeme.
Živé hodiny nám ovšem chybí a ze současného vývoje jsme spíše
smutní. Asi jako všichni. Je proto třeba soustředit se na to, co nám
dělá radost. A tak se radujeme z toho, co naši učitelé a studenti
stihli, než se školy uzavřely. Radujeme se z vydařených přírodovědných exkurzí do Ústavu obratlovců ve Studenci či do Zooparku Horní Pěna. Tyto projektové dny v terénu za účasti odborníků
z praxe neúnavně organizovaly naše bioložky a počasí tomu přálo.
Radujeme se z úspěchu v regionálním kole soutěže YPEF, v němž
slavně zvítězil náš studentský tým ve složení Saša Palánová a Kryštof Blažek ze septimy s Martinem Urbancem z 3. ročníku. Radujeme
se a jsme pyšní na to, že od 28. září, což byl termín republikového
veslařského šampionátu mládeže, máme ve svých řadách dvojnásobnou mistryni republiky ve veslování Elišku Němcovou ze sekundy. Na tu jsme ale hrdí už dávno. Kromě výrazného sportovního
talentu má totiž Eliška také výrazné studijní předpoklady. Vynikající
výsledky v obou oblastech jsou toho důkazem.

pro drobné savce, ptáky i obojživelníky? Že ne? Tak dávejte pozor.
Třetí zářijové pondělí se žáci septimy ve společnosti několika žáků
3. ročníku zúčastnili biologické exkurze, jejímž cílem byla návštěva
Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci u Třebíče. Zde jsme
se dozvěděli o genetickém výzkumu myší, chovu čolků, důležitosti biodiverzity zemědělské krajiny i o žalostné situaci ohrožených
sýčků. Všechna tato témata jsme si prošli během dopoledne a pak
jsme se s nově nabitými vědomosti vrátili zpět.
Nikol Fuchsová, studentka 3. ročníku
a Jan Habr, student septimy
Soutěž Young People in European Forests
V pondělí 21. září se konalo odložené regionální kolo lesnické
soutěže YPEF (Young People in European Forests). Kvůli aktuální epidemiologické situaci byla soutěž přeložena do venkovních
prostor lesního areálu U Mravence Lesíka v Brně-Ivanovicích. Naše
gymnázium v kategorii starších žáků a žákyň úspěšně reprezentovala již osvědčená trojice ve složení Saša Palánová, Kryštof Blažek
(oba septima) a Martin Urbanec (III. ročník).
Na soutěžící čekala determinace lesních přírodnin a poté teoretický test z lesního hospodaření. Stejně jako minulý rok naši žáci
soutěž ve své kategorii naprosto ovládli, umístili se na prvním místě a postupují tedy do kola celostátního. Nezalekli se ani včasného
ranního budíčku, úmorné cesty do Brna (a z Brna), brněnské MHD,
a dokonce ani soupeřů z lesnické školy, čímž jen potvrdili, jaké jsou
to kapacity.
Děkujeme organizátorům, zvláště pak panu Ing. Josefu Lenochovi, Ph.D. za uspořádání soutěže v této nelehké době, navíc
v krásném prostředí lesů města Brna. Poděkování patří i paní učitelce Chňoupkové za komunikaci s organizátory a za vzdálenou
podporu během celého soutěžního dne. Děkujeme soutěžícím za
příkladnou přípravu a reprezentaci našeho gymnázia a přejeme
jim hodně štěstí v kole celostátním. Lesu zdar.
Jan Dohnal, vyučující biologie

CHCETE ZAŽÍT,
JAK SE UČÍ
NA GYMNÁZIU?
Připravujeme pro všechny žáky
5. tříd ZŠ ukázkové odpoledne.

11. 11. | 15–18 hod.
Čeká Vás...
O všem, co nám dělá radost, se můžete dočíst v článcích našich
studentů i pedagogů na stránkách Zpravodaje i webu gymnázia:
www.gymn-dacice.cz. Dávate-li přednost kratší formě sdělení,
zkuste naše sociální sítě: www.instagram.com/gymnaziumdacice/
nebo www.facebook.com/gymn.dacice/. A pokud Vás zajímá, kdo
že je ta veslařská mistryně republiky, rozhovor pro školní televizi
s ní natočila Klára Štruplová, žákyně sexty. Najdete ho na stránkách
www.g-one.tv.
Petra Mašátová, zástupkyně ředitele
Návštěva Ústavu biologie obratlovců ve Studenci
Věděli jste, že ve Studenci u Třebíče se nachází detašované
pracoviště Akademie věd České republiky? Že je vybaveno moderními laboratořemi? Že se v něm nachází také chovné zařízení
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zážitek robotiky a 3D tisku,
práce ve čtenářské dílně,
zkoumání světa pod mikroskopem,
ukázka geografických informačních systémů,
moderování zpráv naší internetové televize,
létání s dronem,
výuka v moderní jazykové laboratoři.

www.gymn-dacice.cz
gymnaziumdacice
gymn.dacice
www.g-one.tv

S ohledem na epidemiologickou situaci sledujte aktuální informace o akci na našem webu.

www.dacice.cz

Informace ze SŠTO Dačice
Adaptační pobyt žáků prvních ročníků
SŠTO Dačice
Stalo se již osvědčenou a dobrou tradicí,
že se žáci prvních ročníků tříletých i čtyřletých oborů zúčastňují tzv. Adaptačního
pobytu. Tuto tradici jsme dodrželi i v této
obtížné situaci a žáci oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Truhlář a Kadeřník
strávili tři příjemné dny pod hradem Landštejn. Zde se lépe poznali mezi sebou navzájem a se svými třídními učiteli.
V pondělí ráno se účastníci Adaptačního
pobytu (žáci, třídní učitelé Mgr. Tomanová
a Mgr. Pokorná, učitel Tělesné výchovy Pavel
Novák a mistr Odborného výcviku Aleš Kotoun) sešli na vlakovém nádraží v Dačicích
a společně vyrazili na cestu do Slavonic
a pak pěšky přes Staré Město pod Landštejnem do Landštejnského dvora, penzionu
pod hradem Landštejnem. Toto místo se
stalo jejich základnou na následující tři dny.
Odtud podnikali vycházky do okolí hradu,
zde se také setkali s Petrou Davidovou, pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny v Jindřichově Hradci, která je provedla
několika seznamovacími hrami. V úterý
odpoledne prověřili žáci svou obratnost,
vytrvalost a sílu v Lanovém centru pod vedením instruktorů z Lanového centra s.r.o.
a večer se žáci sešli u společného táboráku,

aby si opekli buřty a zazpívali si. Ve středu dopoledne jsme si ještě prohlédli hrad
a vylezli na jeho věž, abychom se potěšili
pohledem na okolí z výšky.
Během celého pobytu žáci ve skupinách
soutěžili v dovednostních a vědomostních
disciplínách, např. poznávaní stromů a bylin, znalostech o Slavonicích, házení na cíl
či štafetovém běhu. V tomto soutěžení se
nejvíce osvědčili žáci oborů Obráběč kovů
a Truhlář. Ve středu po obědě jsme pak
všichni vyrazili autobusem a vlakem zpět
do Dačic.
Adaptační pobyt jsme si všichni, třídní
učitelé i žáci, moc užili. Do všech aktivit se
s velkou chutí a odvahou zapojila většina
žáků prvních ročníků. Nikdo z nás nelituje, že jel. Seznamovací a společenské hry,
které pomohly vytvořit mezi žáky i učiteli
pohodovou atmosféru a vzájemně se poznat, usnadnily žákům vstup do nového
prostředí.
I přes nepříznivou situaci ve společnosti
se nám podařilo adaptační pobyt s úspěchem připravit a žákům školy se v daném
prostředí velmi líbilo. Prožili příjemné tři
dny za příznivého počasí a s dobrou náladou. V pondělí se všichni s radostí vrátili do
školních lavic, aby pokračovali ve výuce.
Věra Tomanová

Svaz tělesně
postižených Dačice
Svaz pro své členy uspořádal výlet na
Safari do Dvora Králové.
Tato zoologická zahrada má více než šedesátiletou historii. Je jedna z největších
zahrad v Česku, kde se chovají africká zvířata.
Projeli jsme se safaribusem, který jezdí
přímo mezi zvířaty, a k tomu jsme se dozvěděli od pana řidiče vše o zvířatech.
Po dobrém obědě a odpočinku nás čekala už jenom cesta domů. Počasí nám přálo
a na tento den budeme mít hezkou vzpomínku.
Další naše akce byla návštěva Karlínského
divadla na muzikálu Čas růží.
Na toto vystoupení jsme bohužel čekali
od března. Krásné písně od Karla Gotta, které zněly po divadle v podání našich mladších zpěváků, jsme odměnili potleskem. Byl
to krásný zážitek po tak dlouhé době.
Z důvodu opatření COVID 19 zrušil svaz
všechny akce v říjnu. Omlouváme se, ale
snad se situace zlepší, abychom se zase
mohli společně setkávat.
Děkuji za pochopení.
Marie Stejskalová,
předseda organizace

Novinky ze ZŠ praktické a speciální v Dačicích
Poděkování
Již několik let patří naše poděkování štědrým dárcům dačického
sochařského sympozia. Děkujeme za finanční dar sochařům Rudolfu Procházkovi, Michalu Kelblerovi, Miroslavu Buršovi a kováři Josefu Doležalovi. Děkujeme moc a velmi si vaší přízně vážíme.
Dopravní výchova na naší škole podpořena grantem THK
Na naší škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, děti s různými stupni mentálního postižení a děti s kombinovanými vadami, nedílnou součástí výuky je dopravní výchova. Požádali jsme proto o podporu našeho projektu „Na kole ve
škole” v rámci grantového programu, THK RHYTHM AUTOMOTIVE
CZECH a.s. Dačice.
Projekt „Na kole ve škole” je zaměřen především na získávání
a prohlubování vztahu dětí k cyklistice, na rozšiřování znalostí dopravní výchovy, které využijí v běžném životě a přispějí k jejich bezpečnému chování v dopravních situacích. Celkově projekt přispěje
k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků.
I přes všechny nesnáze, které se nahromadily kvůli koronavirové krizi, firma THK Dačice nás svým grantem podpořila ve
výši 20.000 Kč.
Velice si této podpory vážíme a mnohokrát děkujeme THK
RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. Dačice za jejich štědrost.
Etické dílny
Již tradičně u nás proběhl program v rámci projektového dne
ve škole. Celodopolední program si pro naše žáky připravila
Ing. Strojková.
Touto cestou bychom jí chtěli poděkovat za mimořádně strhující přednášku, kterou naprosto vhodně přizpůsobila našim žákům.
Díky!

Návštěva zoologických zahrad
Září bylo přímo nabyté výlety. Žáci s učitelským sborem vyrazili
začátkem školního roku na výlet do nedaleké ZOO Na Hrádečku
poblíž Jindřichova Hradce. A aby toho nebylo málo, vyrazili jsme
ještě do jedné, o krapet větší, ZOO Jihlava. Druhý výlet škola vyhrála v minulém školním roce ve sběru mobilních telefonů určených
k recyklaci, kde jsme obsadili první místo ze všech škol v ČR. V rámci
výletu jsme měli navštívit i třídící linky, ale mimořádná situace nám
tuto návštěvu bohužel neumožnila. Děkujeme za krásnou výhru!

Canisterapie
I v letošním školním roce jsme měli možnost canisterapie s úžasnými pejsky. Tentokrát přijela slečna cvičitelka T. Dědková dokonce
se dvěma psími pomocníky – Tobíkem a Dexíkem. Tito pejsci pomohli našim žákům uvolnit se a zároveň se pobavit. Canisterapie
byla navíc obohacena o tvůrčí činnost, kterou žáci plnili s pomocí
psích kamarádů.
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Do našeho nového SeniorCentra Telč hledáme kolegu/kolegyni na pozici

VŠEOBECNÁ/PRAKTICKÁ SESTRA
Nabízíme:
• zajímavé finanční ohodnocení
• podporu ve vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
• bonusy za odpracované roky a služby navíc
• poukázky na volný čas, kulturu a zdraví
• dotované stravování
SeneCura je zodpovědná firma, která nabízí přátelskou atmosféru a podpůrné prostředí.
Budeme rádi, když se nám ozvete a přijdete se podívat na vlastní oči. Těšíme se na vás.

Více o práci ve společnosti:

--- inzerce ---

Kontakt:
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., Batelovská 272, 588 56 Telč
Marika Krejčí, ředitelka; tel.: 608 980 640, e-mail: m.krejci@senecura.cz

www.pracujemesrdcem.cz

Federal-Mogul Valvetrain s.r.o.

Strojírenská 160, 380 01 Dačice

Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů přijme pracovní pozice

Operátor obráběcích strojů, výrobní linky, kovacích lisů
Požadujeme:
• Vzdělání nebo praxe v oblasti strojírenství
nebo podobném oboru
• Schopnost pracovat v třísměnném  
nebo nepřetržitém provozu
• Znalost měřidel, měření
• Zodpovědnost a spolehlivost
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--- inzerce ---

Můžete nás kontaktovat: marie.zavodska@tenneco.com, volejte na tel. 383 131 330,
nebo si na vrátnici společnosti vyzvedněte a vyplňte Tenneco žádost uchazeče o zaměstnání.

www.dacice.cz

Sportovní okénko

POJISTÍME VÁS
VE VŠECH SMĚRECH

Rozpis zápasů na kuželně v Dačicích
úterý 17. 11.

celý den

Pohár mladých nadějí

sobota 21. 11.

10:00 h

3. KLM Dačice "C"–Sokol Machová

sobota 21. 11.

14:00 h

2. KLZ Dačice ženy–KK Šumperk

sobota 28. 11.

10:00 h

3. KLM Dačice "B"–Slavoj Žirovnice

sobota 28. 11.

14:00 h

1. KLM Dačice "A"–Loko Trutnov

neděle 29. 11.

10:00 h

1. KLD Dačice dorost
–Slovan Kamenice n/Lipou

sobota 5. 12.

10:00 h

3. KLM Dačice "C"
–Podlužan Průšánky

sobota 5. 12.

14:00 h

2. KLZ Dačice ženy–Sokol Husovice

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

NOVÁ POBOČKA ČPP

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

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

--- inzerce ---

Eva Odvárková, DiS.
			

Kulturní dům Beseda
Osm eur na hodinu
ZRUŠENO bez náhradního termínu
Plánovaný termín na 4. listopadu je z důvodu
koronavirové situace zrušen, peníze za vstupné vracíme na Infocentru Dačice

Klub Béčko
Uzavřen. Informace na www.besedadacice.cz
nebo www.facebook.com/beckodacice

www.cpp.cz

Městské muzeum a galerie
do 22. 11. 2020CPP200173_Letak_Dacice_01.indd 1
Třicítka
Společná výstava členů Spolku výtvarných
umělců Vysočiny
Výstavní prostory MMaG Dačice, I. patro
do 18. 12. 2020
Malé kýče
Obrazy Gabriely Václavkové
Galerijní chodba na Starém zámku

V případě Nařízení vlády o zrušení akcí v souvislosti s koronavirem se akce nebudou
konat!!! Prosíme o sledování kalendáře akcí na www.dacice.cz.
Kulturní dům Beseda - kontakty
Bártů Romana, Mgr.

vedoucí oddělení

akce@dacice.cz

384 401 279

Přikrylová Markéta

referentka

prikrylova@dacice.cz

384 401 278

Uher Jaroslav

technický pracovník

technika@dacice.cz

384 401 278

Landa Vítězslav

technický pracovník

technika2@dacice.cz

384 401 278

Krotký Milan

programový pracovník kina

kino@dacice.cz

384 401 277

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
IČ: 00246476

--- inzerce ---

HAVLÍČKOVO NÁM. 103
DAČICE I.

Ordinační doba:

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3.200 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

do 22. 12. 2020
Arktida – Doma na Špicberkách
Výstavní chodba MMaG Dačice

21/08/20 10:44

19. 11. 2020, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Jiří Müller – Historie československého vojenského odboje na západě
29. 11. až 22. 12. 2020
Kouzelný svět loutek – vánoční výstava
Vernisáž proběhne 29. 11. 2020 ve 14:00 h
Výstavní prostory MMaG Dačice, I. patro
29. 11. 2020, neděle, 17:00 h
Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního
stromu
Průvod vyjde z Havlíčkova náměstí v 17:00 h
Změna programu vyhrazena. Aktuální informace MMaG Dačice rovněž naleznete na stránkách: www.muzeumdacice.cz a facebookovém
profilu: www.facebook.com/muzeumdacice.cz.
Číslo: 11/2020, ročník devátý
Datum vydání: 27. 10. 2020
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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Kontakty Městského úřadu Dačice

Gřundělová V., Bc.

byty@dacice.cz

384 401 235

VEDENÍ MĚSTA, TAJEMNÍK

Žaloudková J.

pronajmy@dacice.cz

384 401 235

Macků K., Ing.

starosta@dacice.cz

384 401 214

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Baštář J., Ing.

mistostarosta@dacice.cz

384 401 266

Janáková V.

socialni@dacice.cz

384 401 213

Marková K., Ing.

místostarostka@dacice.cz 384 401 224

Čurdová H., Mgr.

soc.pod1@dacice.cz

384 401 256

Páral Z., Ing.

tajemnik@dacice.cz

Jelínková J., DiS.

pestouni@dacice.cz

384 401 252

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Luks M., Bc.

kurator@dacice.cz

384 401 250

Maříková R., Mgr.

pravnicka@dacice.cz

384 401 229

Nováková L.

soc.archiv@dacice.cz

384 401 251

Bačáková M.

podatelna2@dacice.cz

384 401 248

Sedláčková V. B., Mgr.

soc.pod.nrp@dacice.cz

384 401 257

384 401 215

Hubatková J.

evidence@dacice.cz

384 401 267

Stellnerová A., Bc.

soc.pod2@dacice.cz

384 401 253

Hunalová O.

doklady2@dacice.cz

384 401 267

Štěrbová L., Mgr.

soc.kurator@dacice.cz

384 401 249

Šťastná M.

matrika@dacice.cz

384 401 221

Vašíčková I., Mgr.

soc.prace1@dacice.cz

384 401 284

Bőhm B., Bc.

prestupky@dacice.cz

384 401 222

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Králová M., Mgr.

pravni2@dacice.cz

384 401 293

Dvořáková H., Ing.

majetek@dacice.cz

384 401 227

Páralová H.

personalni2@dacice.cz

384 401 238

Bělohlávek P., Bc.

pozemky@dacice.cz

384 401 230

Škodová E., JUDr.

poverenec@dacice.cz

384 401 282

Bulíčková M.

pozemky2@dacice.cz

384 401 237

ÚTVAR TAJEMNÍKA

Smetanová V.

ekom@dacice.cz

384 401 228

Brabencová I., Ing.

zdravemesto@dacice.cz

384 401 286

Škarda D.

opravy@dacice.cz

384 401 285

Jankůjová L.

meu@dacice.cz

384 401 211

ODBOR DOTACÍ A INVESTIC

Stoupencová L., Ing.

sekretarka@dacice.cz

384 401 210

Šťastný M., Bc.

dotace@dacice.cz

384 401 294

Jantačová V., Mgr.

krizovy@dacice.cz

384 401 270

Fabešová L., DiS.

projekty@dacice.cz

384 401 288

Macková V., Bc.

personalni@dacice.cz

384 401 238

Sedláček Z.

investice@dacice.cz

384 401 287

investice2@dacice.cz

384 401 287

Malý M.

informatik@dacice.cz

384 401 223

Štefl M.

Krafka R.

informatik3@dacice.cz

384 401 271

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Kubeková D., Bc.

kontrola@dacice.cz

384 401 295

Buzková M., Ing.

buzkova@dacice.cz

384 401 297

Běhanová V.

staveb.sekretar@dacice.cz

384 401 232

384 401 275

Krušina V.

krusina@dacice.cz

384 401 232

staveb.referenti@dacice.cz 384 401 231

ODBOR KULTURY + INFOCENTRUM
Mastná N., Mgr.

kultura@dacice.cz

Kocmálová H.

info@dacice.cz

384 401 265

Brunner V., Ing.

Králíková Z., Ing.

cest.ruch@dacice.cz

384 401 239

Blahová I., Ing.

gis@dacice.cz

384 401 242

Nováčková M., Bc.

zpravodaj@dacice.cz

384 401 240

Čekal T., Ing. arch.

cekal@dacice.cz

384 401 242

Lojka V.

kultura3@dacice.cz

384 401 289

Nevrklová I., Ing.

nevrklova@dacice.cz

384 401 242

Urban P., Mgr.

kultura2@dacice.cz

384 401 244

Vretonko R., DiS.

stavebni@dacice.cz

384 401 297

Williams L.

williams@dacice.cz

384 401 231

ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Krchňavá Z., Mgr.

zivnost@dacice.cz

384 401 225

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Andrejsová L., Ing, Ph.D

zu.rejstrik@dacice.cz

384 401 254

Skořepa L., Ing.

zivotni@dacice.cz

384 401 241

Klimešová J.

zu.prijem@dacice.cz

384 401 255

Danielová E., Ing.

danielova@dacice.cz

384 401 292

Smítková J., Ing.

zu.kontrola@dacice.cz

384 401 254

Doudová K., Bc.

doudova@dacice.cz

384 401 216

Horák J., RNDr.

odpady@dacice.cz

384 401 281

384 401 220

Mátl J., Ing.

les@dacice.cz

384 401 216

matlova@dacice.cz

384 401 292

ODBOR FINANČNÍ
Štěpánová L., Bc.

financni@dacice.cz

Hlaváčová D.

vydaje@dacice.cz

384 401 296

Mátlová H., DiS.

Skořepová J.

pohledavky@dacice.cz

384 401 233

ODBOR DOPRAVY

Čermáková M.

dane@dacice.cz

384 401 296

Gřunděl P., Bc., DiS.

dovozy@dacice.cz

384 401 247

Bártů J.

rozpocet@dacice.cz

384 401 219

Dohnal P.

komisar@dacice.cz

384 401 260

Vítů Fráňová J.

uctarna@dacice.cz

384 401 296

Vacek K.

vozidla1@dacice.cz

384 401 258

Strachotová E.

skolstvi@dacice.cz

384 401 243

Nekulová L., Bc.

bodovy.system@dacice.cz

384 401 246

Kasková D.

skol.prispevky@dacice.cz

384 401 243

Šindelářová L.

prukazy@dacice.cz

384 401 259

Havlíková M.

prispevky@dacice.cz

384 401 218

Svobodová B.

vozidla2@dacice.cz

384 401 258

Špičková D.

pokladna@dacice.cz

384 401 218

Procházka M.

siln.hosp@dacice.cz

384 401 245

ODBOR SPRÁVY BUDOV

Straka J.

siln.hosp2@dacice.cz

384 401 245

Bénová M.

Urbánek P., Mgr.

prestupky2@dacice.cz

384 401 268
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sprava.budov@dacice.cz

384 401 234

