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Jak to vidím, aneb mají mít Dačice další parkoviště?
Také se Vám stává, že při nákupu přijedete na Palackého náměstí a několikrát ho objedete v marné snaze najít místo k zaparkování? V posledních letech se mi to stává takřka pravidelně. Je pravda, že o víkendech je zde volněji, to ale mají zase obchody
zavřeno.
Rádi říkáme, že Dačice jsou centrem Jihozápadní Moravy, a to především pokud jde o zaměstnání a služby. Vzhledem k tomu, že jsme region
s řídkým osídlením a nepříliš dobrou
dopravní obslužností, tak se většina
z nás dopravuje auty. Zatímco Slavonice a Telč jsou zahlceny auty jenom
o turistické sezóně, tak v Dačicích je to
celoroční skutečnost. Na jedné straně
je to dobře, protože každý, kdo do Dačic přijede, tak přiváží peníze, ze kterých místní obchodníci a živnostníci žijí. Na druhé straně je to dlouhodobý problém, se kterým
se dennodenně setkáváme. Z mého pohledu je to především velký
problém Palackého náměstí. Jenom díky tomu, že je zde omezený
čas parkování, tak se nám daří udržet kapacitu parkovišť. Když se na
tuto záležitost podíváme „celoměstským“ pohledem, tak už dnes
máme na hlavních směrech příjezdu do města „záchytná“ parkoviště. Od Jindřichova Hradce je to parkoviště na Havlíčkově náměstí
a v této chvíli i nezastavěný prostor na konci Hradecké ulice (s jeho
zastavěním ale do budoucna počítáme). Od Telče funguje jako takové „záchytné“ parkoviště prostor u Lidlu. Na příjezdu od Jemnice
pak doposud sloužilo k dlouhodobému parkování parkoviště u Homolkova mlýna a teď nově i parkoviště v ulici Berky z Dubé.
Myslím, že nové parkoviště můžeme bez nadsázky nazvat nejzelenějším parkovištěm ve městě (podle informací z krajského úřadu

možná i v kraji). Při zpracování projektu, který vycházel ze studie
místostarosty J. Baštáře, jsme kladli důraz na to, aby se maximum
vody, která spadne na parkoviště, vsáklo přímo na místě, a i proto
je povrch odstavných ploch proveden z TTE roštů, které jsou zatravněny, případně vyplněny dlažebními kostkami. Současně jsme
se snažili o to, aby bylo na parkovišti a v jeho bezprostředním okolí
maximum zeleně, a proto jsou zde nově vysázené stromy. Zároveň
je parkoviště připravené na vybudování nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.
Od právě postaveného parkoviště Berky z Dubé s jeho 68 parkovacími místy si slibujeme, že uleví Palackého náměstí. Umožní totiž
řidičům, kteří doposud celodenně stáli na náměstí, odstavit jejich
„miláčky“ právě na nové parkoviště. Na druhou stranu se díky tomu
na náměstí zvýší počet parkovacích míst pro ty, kdo si chtějí jenom
nakoupit nebo vyřídit úřední záležitosti. To samozřejmě znamená,
že se změní režim parkoviště pod Kancnýřovým sadem a i zde bude
platit dvouhodinové omezení stání. Navíc bude městská policie vyžadovat, aby auta stála jenom v jedné řadě tak, jak to má správně
být. Co nás ještě čeká, je osazení dopravních značek, které řidiče na
nové parkoviště navedou, aby zbytečně nebloudili.
Věřím, že nové parkoviště zdůrazní naši pozici centra v regionu
a uleví Palackého náměstí. Námitky, že je od náměstí daleko při
bližším pohledu neobstojí, protože na náměstí je to necelých 300
metrů. Navíc pohyb je pro tělo prospěšný. Přeji nám všem, aby
nové parkoviště sloužilo k všeobecné spokojenosti.
Karel Macků, starosta

V Dačicích jsme si připomněli sté výročí narození Vladimíra Fuky
V neděli 13. září proběhl v Kulturním domě Beseda koncert při příležitosti stého výročí narození hudebního skladatele
a významného dačického rodáka Vladimíra Fuky.
K tanci a poslechu zahrála Telčská dechovka a večerem provázel Evžen Mašát.
Zazněly známé skladby tohoto „Mozarta
české dechovky“ a u mikrofonu se se svými
vzpomínkami na spolupráci s Vladimírem
Fukou podělili Milan Kubek a Jan Klivan. Se

vzpomínkou přispěl i starosta Dačic Karel
Macků, o životě a tvorbě Vladimíra Fuky
hovořil Jaroslav Čajka ml. Podařilo se také
získat rozhlasový rozhovor, takže sálem
z reproduktoru zazněl i hlas samotného Vladimíra Fuky. Městské muzeum a galerie po-

skytlo fotografie, plakáty a notové zápisy,
které si diváci měli možnost prohlédnout
v předsálí. Koncertu se bohužel nemohla ze
zdravotních důvodů zúčastnit paní Ludmila
Fuková, ale věříme, že by s programem, který byl na počest jejího manžela uspořádán,
byla spokojena.
Plný sál diváků byl pro nás v této složité době milým překvapením a tímto bych
chtěla všem poděkovat za krásnou atmosféru, která večerem provázela.
Závěrem bych poděkovala všem výše
jmenovaným za skvělou spolupráci při přípravě této významné kulturní akce a její důstojný průběh.
Romana Bártů,
vedoucí oddělení kulturních aktivit
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Slovo místostarostky
Zdravé město Dačice již od roku 2012 pořádá v měsíci září Dny zdraví. Letošní plánování a domlouvání termínu bylo velice
obtížné kvůli epidemiologické situaci v České republice a nikdo z nás nedokázal předvídat, co se bude dít.
Program na Dny zdraví se začíná chystat
dopředu téměř jeden rok, a tak co bylo jisté
na začátku roku, se úplně změnilo v průběhu
a my jsme museli hodně improvizovat. Největší akcí Dnů zdraví měl být 26. září „Běh pro
Světlušku“, kdy Zdravé město Dačice se poprvé chtělo organizačně připojit, ale hlavní pořadatelé nakonec rozhodli letošní ročník v Dačicích zrušit z důvodu zhoršující se nákazové
situace a zatím posunuli termín na jaro, nebo možná až za rok. Jejich rozhodnutí je pochopitelné a my nadále věříme, že se povede
v této charitativní akci i nadále pokračovat.
Také jsme museli zrušit plánovanou přednášku od Dr. Blažkové, ředitelky organizace „Otevřená okna“ z Jindřichova Hradce na
téma „Vztah s maminkou – jak nás provází životem“, paní ředitelka
se dostala do kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Také bylo
zrušeno cvičení „Tai-chi – vnitřní umění pro zdraví“ a přednáška na
téma „Historie pečovatelské služby“. Tento rok je od měsíce března
plný nečekaných změn, nejprve se spousta akcí zruší, pak se přesune na jiný termín a nakonec se stejně zruší. A v této situaci musíme
během měsíce září a října naplánovat harmonogram na rok 2021.
Těžký úkol.
Ve dnech 27. října až 1. listopadu je také naplánován v Dačicích

příjezd Legiovlaku na vlakové nádraží. Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, kdy byla vytvořena věrná replika
legionářského vlaku z let 1918–1920, tedy z období probíhajících
válečných operací čs. legií na Transsibiřské magistrále v Rusku.
Vlak jezdí od května 2015 celou Českou republikou a jeho cesta
skončí právě letos v roce 2020. Jsem velice ráda, že se podařilo
domluvit s vedením Čs. obce legionářské návštěvu vlaku i u nás
v Dačicích. Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice je zdarma,
a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy
ČR, Českých drah a. s., SŽDC, ČD Cargo a. s. a dalších partnerů.
Další velkou organizátorskou akcí pod hlavičkou Zdravého města Dačice je charitativní Okno Jarmark pro sociálně terapeutickou
dílnu Dačické okénko, která se bude konat v Kulturním domě Beseda v sobotu 7. listopadu od 10:00 do 16:00 h. Pozváni jsou prodejci se svými rukodělnými výrobky např. keramika, kožené zboží,
mýdla, keramické šperky, kouzelné kamínky, dřevěné hračky, kosmetika z medu, perníčky, sýry, sirupy, oříšky, koření a další a další. Po celou dobu trvání budou také probíhat krátké doprovodné
programy a my za hlavní organizátory budeme rádi, když přijdete
podpořit tuto benefici a svým vstupem podpoříte Dačické okénko.
Kateřina Marková, místostarostka

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

Zastupitelstvo města na svém 12. zasedání konaném 9. 9. 2020 mimo jiné:
• schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na období
2020–2022,
• schválilo přidělení grantu společnosti
Ledax o. p. s. České Budějovice na poskytování individuální dopravy pro seniory
v roce 2020 a 2021,
• schválilo finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice ve výši 51.051 Kč;
z daru budou pořízeny nové noční stolky
k lůžkům na stanici Léčebny dlouhodobě
nemocných a bezdotykové desinfekční
přístroje na desinfekci rukou,
• schválilo prodej bytové jednotky č. 4
v domě č. 87 v ulici U Nemocnice za kupní cenu nabídnutou ve veřejné nabídce
ve výši 2.167.870 Kč,
• neschválilo směnu rybníků v k.ú. Borek
u Dačic za rybník v k.ú. Myslůvka,
• nesouhlasilo s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí na pozemek pro komerční účely na Nivách
mezi městem Dačice jako prodávajícím
a společností Sportlov s. r. o., Dačice, jako
kupujícím,
• schválilo změnu svého usnesení
č. 222/11/ZM/2020 v tom smyslu, že
schvaluje pokračování v přípravách na
vypsání místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb. v platném znění, týkajícího se řešení křižovatky v dolní části
Palackého náměstí tak, aby se mohlo ko-
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nat na podzim 2021 současně s volbami
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Rada města na své 54. schůzi konané
31. 8. 2020 :
• schválila rozpočtové opatření č. 18/2020
v těchto objemech: příjmy 1.790.800,00
Kč, výdaje 1.790.800,00 Kč, financování
0,00 Kč.
Rada města na své 55. schůzi konané
2. 9. 2020 mimo jiné:
• schválila odepsání skladových zásob Klubu Béčko z důvodu jeho uzavření v průběhu I. pololetí 2020,
• schválila zvýšení nájemného v bytech
města – základní složka, u bytů kde byla
zaplacena,
• schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na bezbariérový výtah pro ZŠ B.
Němcové, kterým se navyšuje cena díla
o 17.201,58 Kč bez DPH,
• schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na terminál Dačice – výstavba parkoviště
na ulici Berky z Dubé, kterým se navyšuje
cena díla o 22.689,43 Kč bez DPH,
• schválila záměr prodeje pozemku v lokalitě Za Školou v Dačicích, p. č. 2945/3
o výměře 819 m2,
• schválila uzavření dohody o předčasném
užívání stavby „Oprava mostu přes řeku
Moravská Dyje, Velký Pěčín“,
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu, na stavební práce s názvem „Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, D. Němčice“,

• schválila provozní řád budovy občanské
komise v Dolních Němčicích,
• schválila uzavření Memoranda o spolupráci s Masarykovou univerzitou.
Rada města na své 56. schůzi konané
16. 9. 2020 mimo jiné:
• schválila Střednědobou koncepci rozvoje a řízení MMaG Dačice,
• vzala se souhlasem na vědomí výsledky
hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka
ke dni 30. 6. 2020,
• jmenovala členy školské rady při ZŠ Dačice, Komenského 7 a při ZŠ Dačice, Boženy
Němcové 213,
• souhlasila se zapojením ZŠ Dačice, Komenského 7 do projektu „Pomáháme
školám k úspěchu“,
• schválila použití finančních prostředků
fondu investic ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 na dofinancování pořízení serveru,
• schválila poskytnutí dotace na provoz
pojízdné prodejny,
• schválila rozpočtové opatření č. 19/2020
v těchto objemech: příjmy 459.000,00 Kč,
výdaje 459.000,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila ukazatele rozpočtového rámce
na rok 2021 pro přípravu návrhu rozpočtu r. 2021,
• schválila pronájem prodejního stánku
v Kancnýřově sadu na období letošního
adventu,
• schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
na akci „Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín.

www.dacice.cz

Rozkvetlé Dačice 2020 mají své vítěze
Do devátého ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu letos přišlo 19 přihlášek, z toho sedm bylo podaných do kategorie Rozkvetlé okno, balkón v rodinných domech a deset do kategorie Úprava předzahrádky, okolí domu. Do kategorie Rozkvetlé okno, balkón v bytových domech dorazily přihlášky pouze dvě.
Vyhlášení výsledků a předání drobných dárkových předmětů
a poukázek na pořízení zahradnických potřeb v celkové výši
9.500 Kč se konalo na konci září v přízemí budovy radnice.
Letos poprvé došlo k rovnosti bodů, proto byla v první kategorii
vyhlášena dvě druhá místa. Tři soutěžící využili možnosti přihlásit
se do více kategorií. Komise, která se sešla k hodnocení ve středu
9. září, rozhodla o následujícím pořadí:

Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
1. Miroslava a Petra Holčapkovy, Dačice
2. Iveta Čepáková, Dolní Němčice
a Jana Dvořáková, Lipolec
3. Marie Cvrčková, Malý Pěčín
Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
1. Jiří a Jarmila Černí, Dačice
2. Eva Černochová, Dačice
Úprava předzahrádky/okolí domu
1. Marie Cvrčková, Malý Pěčín
2. Iveta Čepáková, Dolní Němčice
3. Hana Prokopová, Prostřední Vydří
Oceněným srdečně gratulujeme. I pro ostatní soutěžící, kteří se
letos neumístili na některém z prvních třech míst, město připravilo
malou pozornost jako poděkování za jejich účast v devátém ročníku.
Poděkování ale míří ke všem obyvatelům Dačic a místních částí,
kteří věnují svůj čas péči o květiny a zeleň. Dělají tak hezčí nejen
svůj domov, ale zároveň i celé město.
Poděkování za spolupráci náleží rovněž Zahradnictví V Kaštanech, které je sponzorem Rozkvetlých Dačic.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

nabízí DVĚ
setkání pro
a už se na ně moc těší!

Městské lesy Dačice pořádají akci: Pojďme sázet les
Kdy: 10. a 17. 10. v 9:00 h
Kde: sraz na odbočce ze silnice Dačice - Telč do Bažantnice (Bedřichov)
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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 682 členů.
PLÁNUJEME:
Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na
zřízení varovných systémů v Dačicích
Výběrové řízení na zpracovatele aktualizace Plánu územního systému ekologické stability (ÚSES), realizace akce –
2020–2022, dotace z IROP
Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na přístavbu
ZŠ B. Němcové, Dačice
Výběrové řízení na zpracování PD na
rekonstrukci místních komunikací ve
čtvrti Za Lávkami v Dačicích
REALIZUJEME:
Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích (kluziště), dokončení akce v listopadu 2020
Revitalizace dvora bytových domů
čp. 209 a 211 v ul. B. Němcové, dokončení
akce v listopadu 2020; Cílem revitalizace je
zorganizovat prostor mezi bytovými domy
tak, aby vyhovoval potřebám obyvatel. Revitalizace navazuje na zateplení bytových
domů, které proběhlo v roce 2018
Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci komunikací v lokalitě
k Hradišťku
Zpracování projektové dokumentace
na osvětlení cesty podél vlakových kolejí
Zpracování projektové dokumentace
na výstavbu sauny ve Sportovní hale
Dačice
Zpracování projektové dokumentace
na výstavbu ZTV v lokalitě Za Školou,
II. etapa
DOKONČILI JSME:
Zpracování žádostí o dotaci z IROP na
zateplení bytových domů čp. 303 a 304,
realizace akcí v roce 2021 a 2022
Výstavba Parkoviště v ul. Berky
z Dubé, stavbu prováděla firma SWIETELSKY stavební s.r.o., parkovací plocha má
kapacitu 68 míst
Osazení výtahu pro 1. stupeň ZŠ B.
Němcové, Dačice, na realizaci akce město
získalo dotaci z IROP ve výši 1.468.532,80 Kč
Podání žádosti o dotaci na výměnu
povrchu sportovního hřiště Za Lávkami
(vedle skate parku)
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Sociální výpomoc
Město Dačice v letošním roce opět vyčlenilo finanční prostředky na poskytnutí sociální výpomoci sociálně potřebným rodinám s nezletilými dětmi, které mají
trvalé bydliště v Dačicích a místních částech. Sociální výpomoc je určena ke kompenzaci zvýšených výdajů k uspokojení potřeb nezletilých dětí.
Sociální výpomoc je vyplácena na základě posouzení individuálních žádostí.
Žádost o poskytnutí sociální výpomoci
mohou podávat rodiny s nezletilými dětmi
s trvalým bydlištěm v Dačicích nebo místních částech, které:
a) pečují o nezletilé dítě s přiznaným příspěvkem na péči (přílohou žádosti bude
rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči);
b) z důvodu nízkých příjmů pobírají dávku
pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na
živobytí (přílohou žádosti bude rozhodnutí o přiznání příspěvku na živobytí
nebo aktuální potvrzení úřadu práce
o pobírání této dávky);
c) nepobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ale pohybují se na hranici chudoby
(přílohou žádosti bude doklad o pří-

jmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny);
d) sociálně potřebné rodiny vychovávající
4 a více dětí (přílohou žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny).
Žádosti o poskytnutí sociální výpomoci
lze podávat od 1. 10. 2020 do 16. 10. 2020
na sociální odbor Městského úřadu Dačice,
Neulingerova 151, Dačice – Mgr. Irena Vašíčková (kancelář č. 210).
Zde je také možné vyzvednout příslušný
formulář. Žádosti splňující výše uvedená
kritéria budou projednány radou města. Na
poskytnutí sociální výpomoci není právní
nárok.
Irena Vašíčková,
tajemnice sociální komise

Dačice získaly tři Zlaté erby
Za přísných hygienických opatření se konal v pondělí 7. září slavností ceremoniál, při kterém byly v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky
a elektronické služby obcí a měst.

Mimořádně dobře si v letošním ročníku
Zlatého erbu vedly Dačice, které si z krajského kola odnesly hned tři ceny. Web
města se umístil na hezkém třetím místě
a v kategorii „Elektronické služby“ získa-

ly Dačice dvě umístění! Bronzovou příčku
udělila odborná porota městu za službu
Online objednávky na odbor dopravy a odbor vnitřních věcí a prvním místem byla
oceněna služba Zjednodušená verze stránek
nejen pro seniory.
V Jihočeském kraji soutěžilo s dvaceti projekty celkem 19 obcí. Letošního
22. ročníku soutěže se účastní všech 14 krajů České republiky. Vítězové celostátního
kola budou vyhlášeni na konferenci ISSS
dne 18. 10. 2020 v Hradci Králové.
Za jižní Čechy postupují do celostátního
kola soutěže města Dačice (elektronické
služby), Tábor (weby měst) a obec Loučovice (weby obcí).
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

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.)
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Patologické lhaní dětí

Právě opravujeme

Ve svém dnešním článku bych se chtěl věnovat dětské lži a patologickému lhaní
dětí. Jedná se o dva zcela rozdílné pojmy, i když spolu úzce souvisí. Pokud se totiž nebudeme věnovat dětskému lhaní svého potomka a nebudeme s tímto jevem
správně pracovat, může se vyvinout ve lhaní patologické, a s tím pracovat je velice
těžké. Pokud lhaní přeroste do těchto rozměrů, tak jej zvládne jen málokterý rodič,
a většina bude muset vyhledat odbornou pomoc.

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 629 členů.

Dětská lež je v raném věku nevinná, dítě
nechce lhaním získat žádnou výhodu, ani
zastírat nějaké své nevhodné chování. Děti
mají tzv. bájnou lhavost, dokáží si vymýšlet
celé příběhy, ale nic tím nesledují. Jedná se
o neschopnost rozlišovat mezi fantazií, sny
a realitou. Nejedná se o záměrné lhaní, nejde ani o duševní poruchu, je to součást přirozeného vývoje dítěte. Toto období trvá
do věku cca 5–7 let. Později už dítě zjišťuje,
že mu lež může přinést nějakou výhodu
nebo se tak vyhne nějaké nepříjemnosti.
Toto je dáno částečně geneticky a částečně
výchovou. Do školního věku je třeba s tímto lhaním pracovat velice citlivě. Je potřeba
dítěti soustavně vysvětlovat, že lhát je špatné a ukazovat mu, že se nevyplácí. V tomto
věku bychom neměli dítě za lhaní trestat,

ale snažit se zjistit, proč lže a s tím pracovat. Pokud budeme lhaní v tomto věku řešit
křikem a tresty, tak má dítě nakročeno k patologickému lhaní, protože se bude bát říci
pravdu. Stejné, nebo dokonce větší riziko
spočívá v tom, že budeme lhaní ignorovat,
nebo omlouvat.
Rodiče nejlépe předejdou patologickému lhaní svých dětí tím, že mu půjdou příkladem a tím, že si s dítětem vybudují vřelý
vztah, založený na VZÁJEMNÉ důvěře. Ke
mně přivedou rodiče dítě až v době, kdy je
téměř pozdě, protože jej nepřivedou kvůli
lhaní, ale kvůli daleko závažnějším poruchám chování, které navazují na tento opomíjený problém.
Miroslav Luks,
kurátor pro děti a mládež

Žádost o zařazení do Programu
regenerace v roce 2021

DOKONČILI JSME:
Oprava cesty v areálu ZŠ B. Němcové
– byla provedena rekonstrukce komunikace
za celkové náklady 270 tis. Kč bez DPH. Stavbu prováděly Technické služby Dacice s.r.o.
Oprava Návesního rybníka v Malém
Pěčíně – oprava spočívala v odbahnění
rybníka a opravě stávající hráze, která byla
nově provedena ze skládaného lomového
kamene ve sklonu, místo dříve použité železobetonové stěny. Práce prováděly Technické služby Dačice s.r.o. za celkovou cenu
260 tisíc Kč bez DPH.
Oprava mostu přes řeku Moravská
Dyje ve Velkém Pěčíně – stavbu prováděla firma SaM silnice a mosty, a.s. za celkovou
cenu ve výši 8.725.963,69 Kč bez DPH. Most
byl předán do užívání, dle stanoviska SŽDC
bude chybějící část chodníku dokončena
až po rekonstrukci železniční tratě.

Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Dačice, že si mohou za účelem oprav
svých objektů v roce 2021 požádat o finanční příspěvek do Programu regenerace.

Formulář žádosti je možné si stáhnout
na stránkách Ministerstva kultury ČR www.
mkcr.cz. Metodickou pomoc při zpracování
žádosti o zařazení do Programu regenerace poskytne Mgr. Pavel Urban, kontakt:
384 401 244 nebo kultura2@dacice.cz.
Co potřebujete k řádnému podání žádosti?
• závazné stanovisko odboru kultury a cestovního ruchu k zamýšlené obnově,
• rozpočet, případně odborný odhad
uznatelných nákladů na stavební nebo
restaurátorské práce,

• fotodokumentaci částí stavby, které mají
být financovány z Programu regenerace.
Co můžete získat?
Závazné podíly platné pro fyzické a právnické osoby:
• příspěvek státu – max. 50 %
• příspěvek města – min. 10 %
• podíl vlastníka – min. 40 %
V případě restaurování může být příspěvek na tyto práce poskytnut až do výše
100 %.
U plátců DPH není DPH uznatelným nákladem.
Vyplněný formulář žádosti je potřeba
doručit na MěÚ Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu nejpozději do pátku 30. října 2020 včetně všech nezbytných příloh.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu
Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci říjnu 2020
bude dne 9. 10. 2020 v době od 8:00 do
12:00 h. Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože v měsíci říjnu
2020 bude dne 23. 10. 2020 v době od 8:15
do 12:15 h.
Insolvenční správce najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

Modernizace učebny a kabinetu na
Gymnáziu Dačice
Box na kontejnery v Bílkově
Renovace zařízení hrobového místa
č. 126 – starý hřbitov, oprava hrobu Rudolfa Falty, starosty města Dačice v letech
1923–1931.
PROBÍHÁ:
Oprava kaple v Dolních Němčicích – na
opravu město získalo dotaci ve výši 180.000
Kč z Ministerstva kultury ČR.
Oprava dvou křížků v Dolních Němčicích – jedná se o celkovou renovaci křížů.
Oprava pamětního kamene v Hostkovicích – renovace pamětního kamene obětem I. světové války, očištění, oprava písma.
PŘIPRAVUJEME:
Přeložení chodníků v ulici Antonína
Dvořáka v Dačicích
Oplocení budovy občanské komise
a hřiště v Lipolci
Oprava hráze rybníka v P. Vydří
Oprava komunikace v Bílkově
Oprava komunikace Hostkovice–Dolní Němčice
Oprava komunikace k Podcestnému
mlýnu
Upozorňujeme, že se jedná pouze o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav prováděných městem Dačice.
(red.)
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Letní soutěž
„Pošli pohled z íčka“

Infocentrum obstálo při kontrole
Mystery shopping na výbornou

Město Dačice pro vás již druhým rokem připravilo letní
soutěž. Úkolem bylo zaslání pohledu s tzv. turistickým nebo
sběratelským razítkem z jakéhokoliv infocentra v ČR!

V úterý 18. srpna proběhla na dačickém infocentru po
dvou letech opět utajená kontrola měkkých dovedností pracovníků TIC, tzv. mystery shopping.

Soutěžních pohledů nám
přišlo celkem 105. Navštívili
jste například Zámek Konopiště, Loučnou nad Desnou,
Pálavu, Strakonice, Krkonoše,
Zámek Buchlovice, Obludiště
u Jindřichova Hradce a mnoho dalších krásných míst. Letos k nám nedorazil žádný pohled z Dačic J.
Na infocentru je umístěna mapa, kam jsme zaznamenali, odkud
jste nám pohledy posílali. Nejnavštěvovanějšími oblastmi byly Jindřichohradecko, okolí Berouna a Uherského Hradiště. Nejdelší cestu urazil pohled z Chebu.
Tři výherci si odnášejí cestovní kufry a poukázky do obchodu se
sportovními potřebami. Všem moc gratulujeme a ostatním účastníkům soutěže děkujeme za krásné a milé pohledy.
Markéta Nováčková, odbor kultury a cestovního ruchu

Utajené návštěvy se zaměřují na kvalitu obsluhy
certifikovaných informačních center (TIC), ale také
hodnotí exteriér a interiér TIC. Předmětem posuzování jsou znalosti pracovníka, jeho chování vůči
klientům, aktivní přístup, ochota a způsob komunikace. Kontrolor si všímá také vybavení infocentra, jeho označení,
množství a škály nabízených propagačních materiálů, upomínkových předmětů a poskytovaných služeb. V současné „covidové“
době se bere zřetel i na to, zda jsou na TIC k dispozici dezinfekční
prostředky. Průzkum pro agenturu CzechTourism provádí společnost IPSOS s.r.o., která se zabývá průzkumem trhu a veřejného mínění.
Na našem infocentru probíhá mystery shopping pravidelně už
mnoho let a hodnocení se v minulosti pohybovala v rozmezí 92–
96 % spokojenosti. Letos poprvé jsme obdrželi ve výsledné zprávě
hodnocení 100 %.
Poděkování za dosažený výsledek patří především pracovnicím
infocentra Haně Kocmálové, Zdeňce Králíkové a Markétě Nováčkové, dále městu Dačice za podporu provozu a také všem zákazníkům a klientům, kteří naše infocentrum navštěvují a využívají jeho
služeb.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Aktualizujeme Katalog firem
na městském webu
Katalog firem, který je už řadu let umístěn na www.dacice.cz v sekci Praktické informace, obsahuje stovky zápisů se
základními údaji a kontakty na dačické firmy a podnikatele,
které slouží veřejnosti pro snazší dohledání potřebných informací.
Velké množství těchto údajů už není bohužel aktuální, někteří podnikatelé ukončili činnost, u řady
firem a podniků se změnily kontakty, provozní doba
apod. Z tohoto důvodu dojde v měsících říjen až listopad k aktualizaci, respektive k vytvoření nového
Katalogu firem.
Obracíme se na všechny podnikatelské subjekty, řemeslníky
a poskytovatele služeb, kteří mají zájem o zveřejnění své vizitky
v katalogu na městském webu, aby nejpozději do 31. října 2020
zaslali na e-mailovou adresu zpravodaj@dacice.cz tyto údaje:
• jméno, název firmy
• telefon, e-mail, webové stránky
• otvírací, provozní dobu
• stručný popis činnosti, nabízené služby
• 1–3 fotografie, logo firmy
Na základě těchto informací vytvoříme v katalogu novou, případně aktualizujeme stávající, vizitku. V opačném případě údaje
o firmě ke 31. 11. 2020 z katalogu odstraníme.
V případě jakéhokoliv dotazu ke Katalogu firem na městském
webu se můžete obrátit na odbor kultury a cestovního ruchu,
Bc. Markéta Nováčková, tel. 384 401 240, zpravodaj@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265,
e-mail: info@dacice.cz
Změna otevírací doby:
platí od 1. 10. 2020
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pondělí: 		
úterý: 		
středa: 		
čtvrtek: 		
pátek: 		
sobota a neděle:

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

Mobilní svoz odpadů
podzim 2020
17. října 2020
17. 10.

17. 10.

Bílkov

8:00–8:15

Malý Pěčín

8:25–8:40

Velký Pěčín

8:45–9:00

Prostřední Vydří

10:30–10:45

Toužín

10:55–11:00

Borek

11:05–11:15

Dolní Němčice

8:00–8:20

Lipolec

8:25–8:45

Hostkovice

8:50–9:00

Hradišťko

9:10–9:25

Chlumec

9:30–9:50

Firma FCC Dačice, s.r.o. provede v sobotu 17. října 2020 mobilní
svoz nebezpečných odpadů a objemného odpadu.
Tento svoz bude probíhat pouze v místních částech, neuskuteční
se tedy v ulicích města Dačice. Občanům města je pro odkládání
nebezpečných a objemných odpadů k dispozici, pro ně snadněji
a celoročně dostupný, sběrný dvůr odpadů.
Předmětem mobilního svozu již tradičně nebude bioodpad.
Z objemného odpadu je opět nutné vytřídit odpad kovový, který
je možno předávat prostřednictvím sběrného dvora odpadů, nebo
prostřednictvím veřejné sítě sběren druhotných surovin.
Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové společnosti, sběrné vozy budou zájemcům k dispozici na místech obvyklých.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Horák, odbor životní prostředí

www.dacice.cz

Důvěra
Když jsem byl nedávno na Taiwanu,
tak jsem si i díky chování obyvatel Taiwanu ostřeji uvědomil jednu důležitou
skutečnost.
Uvědomil jsem
si, že v jedné věci
se od obyvatel
Taiwanu, a zřejmě
nejen od obyvatel
Taiwanu, zásadně
lišíme. Možná to
je částečně dáno
i naší povahou,
ale my, pokud
nám vyloženě neteče do bot, zkrátka
máme tendenci autoritám příliš nevěřit.
Tím pádem máme relativně často tendenci
autoritami učiněná rozhodnutí nedodržovat nebo zpochybňovat a zároveň za rozhodnutími třeba hledat ještě nějaké vedlejší úmysly, a to zpravidla úmysly negativní
nebo zištné.
Máme zkrátka v povaze, a média to bohužel občas přiživují, například za rozhodnutím rady města nebo třeba starosty,
že se budou ve městě častěji vysypávat
odpadkové koše nebo za rozhodnutím
opravit nějakou ulici, hledat nějaké vedlejší
úmysly. Například dokážeme zaníceně spekulovat, která že to spřátelená firma starosty nebo některého ze zastupitelů bude
mít nyní více práce a lepší kšeft při úklidu
města nebo se živě zajímat, který že to přítel či příbuzný starosty nebo některého ze
zastupitelů zrovna na té opravované ulici
bydlí apod.
Řekl bych, že ještě podstatně horší je to
potom s důvěrou v politiky, kteří se pohybují v těch nejvyšších politických patrech.
Jak jsem napsal, částečně to může být
způsobeno naší povahou. Přesto jsem přesvědčen, že větší část nedůvěry je způsobena tím, jakým způsobem u nás jako politici
politiku tzv. děláme, tedy tím, co se dnes
a denně kolem nás děje.
Musím přiznat, že to je oproti situaci na
Taiwanu velký rozdíl. Například opatřením
ministerstva zdravotnictví a ministrovi
zdravotnictví na Taiwanu nyní v době koronavirové pandemie důvěřuje 90 % obyvatel
Taiwanu, zatímco u nás v Česku je to procent cca 40.
Asi se shodneme, že když někomu důvěřuji, tak ho zpravidla také poslouchám.
Pokud se tedy dnes zabýváme všemi
možnými příčinami dalšího šíření nemoci
COVID-19 u nás, neměli bychom právě na
otázku důvěry zapomínat. Jasné, promyšlené a srozumitelné pokyny a doporučení by
měly být prvním krokem k získání důvěry
občanů a k relativně rychlému zvládnutí
pandemie.
Miloš Vystrčil,
senátor

Má-li se člověk státi člověkem,
musí se vzdělat
Titulkem článku cituji Jana Amose Komenského, českého filozofa, spisovatele
a učitele. Nevybral jsem si jej vůbec náhodou. Jméno tohoto věhlasného myslitele,
jehož díla přežila staletí a v mnohém jsou stále aktuální, nese jedna z dačických
základních škol. Rozšířená o novou moderní přístavbu se poslední srpnový víkend
otevřela veřejnosti. Den otevřených dveří si nenechal ujít ani samotný Jan Amos
Komenský.
Není to žhavá novinka, jistě jste tuto zprávu
zaznamenali nebo jste
dokonce byli mezi hosty, kteří si spolu s pedagogy a žáky přišli nové
prostory prohlédnout.
Moderní odborné a jazykové učebny už tedy několik týdnů slouží
svému účelu a věřím, že se tam učitelům
a studentům líbí. Já si při této příležitosti,
a možná i vlivem zkušeností s tím, jak nám
za poslední půlrok koronavir změnil život,
opakovaně říkám, jak důležité je vzdělání
a pro učitele zodpovědné povolání. Pedagog „dostane do ruky“ mladý, nezkušený
a tvárný materiál v podobě vědomí a duše
dítěte, a to pro něj s sebou nese velký díl
odpovědnosti vůči tomuto dítěti a vlastně
i jeho budoucnosti.
Náhodou jsem si za sebe postavil několik
citátů již zmiňovaného J. A. Komenského
a najednou mne napadlo, že si takto v podstatě můžeme představit princip výuky,
který prosazoval:
„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí
a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci
nejpodobnějšími.“
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na
minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale
samy nejdou.“
„Jediným učitelem hodným toho jména
jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného
přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

„Krátké a myšlenkově závažné formulace
utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe.“
„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se
o všem sami!“
„Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se
rodí pokrok.“
Vybral jsem pouze několik a z toho celku
na mne vyskočila velká pravda. Učitel jako
zkušený průvodce, navigátor, rádce, zdroj
mnoha informací, které se studenti musí
naučit propojovat, analyzovat, ale i ověřovat ... Za použití logiky, stejně jako selského
rozumu.
Dnešní generace mají velkou výhodu
v možnostech využití moderních technologií, kterými je mj. vybavena i naše škola.
Jde jen o to, naučit se je správně používat,
ale na druhou stranu se jimi nenechat zcela pohltit a ovládnout. Vzdělání je krásné
a nemá své hranice ani v čase, ani v prostoru. To je na tom to skvělé, i když se to možná
v určitém věku člověku zdá jako obtěžující
a čas zabírající. Nesčetněkrát v dalším životě to však ocení a také je dobré si uvědomit, že ne všichni na světě mají příležitost
a možnost se vzdělávat. Je to nemalé privilegium a pro úspěšný život nezbytný základ. Samozřejmě, vzdělání nedělá pouze
škola. Probíhá v rodině, probíhá sportem
i hrou, probíhá v přírodě... Rozšiřováním
obzorů. Spolu s poděkováním za práci našim učitelům si dovolím zakončit ještě posledním citátem Jana Amose Komenského:
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými
i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo
ani ve škole.“
Přeji naší nové škole a jejím pedagogů
spokojené a vědění chtivé žáky, a aby si
společně užívali nových školních prostor
a jejich možností.
Jan Bartošek

Grant Jihočeského kraje pro SDH Dačice
V letošním roce 2020 Sbor dobrovolných hasičů Dačice opět požádal Jihočeský
kraj o finanční podporu na dětský hasičský kroužek, který již funguje dva roky.

Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 20.000 Kč.

Celkové uznatelné výdaje projektu činí
25.075 Kč. Cílem projektu je vzdělávání
v oblasti požární ochrany a aktivní podpora mimoškolní činnosti mládeže se zájmem
o požární ochranu.
Sbor dobrovolných hasičů Dačice pořídil
za tuto částku stavitelnou lávku.
Pavla Přibylová, hlavní vedoucí dětí
a mládeže SDH Dačice
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Služby poskytované Knihovnou Matěje Mikšíčka přes internet
Podstatná část služeb knihoven se postupně přesouvá do digitálního prostředí, zatímco zájem o klasické výpůjční služby
klesá. Proto je důležité, aby knihovny elektronické služby nejen nabízely a poskytovaly, ale také byly schopny prokázat, jak
se služby v této oblasti využívaly. Podívám se dnes na to, jak je to v naší knihovně. Pandemie koronaviru nechce zmizet a tudíž
online služby, kdy čtenář si své potřeby a požadavky vyřídí z domova, bez fyzické návštěvy knihovny, budou stále důležitější.
Potřebujete vědět, zda určitou knížku máme v knihovně?
Odpověď najdete v katalogu na internetu na adrese www.
mkdac.cz. Katalog má moderní tzv. responzivní design, který se
mění v závislosti na zařízení. Pokud si jej pustíte na mobilním zařízení, bude optimalizovaný pro mobilní zařízení na stejné adrese,
jako máte katalogy v knihovně (https://knihovna.mkdac.cz/. Vy si
pak jen stránku uložíte do oblíbených nebo můžete využít volby
vytvoření zástupce/ikony podobně jako aplikace. Nejobvyklejší je
hledání podle AUTORA, NÁZVU či KLÍČOVÉHO SLOVA. Katalogu je
ale možné pokládat i složitější dotazy a kombinovat kritéria pro vyhledávání. Při kliknutí na záznam dokumentu se vám zobrazí lístek
a umístění dokumentu, takže okamžitě vidíte, zda je dokument
půjčený, nebo je k dispozici. Potřebný dokument si můžete elektronicky rezervovat přes formulář na stránkách zasláním požadavku
na e-mail knihovny: mvs@mkdac.cz.
Potřebujete sehnat knížku, kterou nemáme?
Knihovny odjakživa spolupracují a meziknihovní výpůjční služby
jsou dokonce povinné ze zákona. Stačí tedy zajít nebo zavolat do
knihovny, případně vyplnit formulář na objednání MVS na webových stránkách knihovny. Při vyzvednutí Vás to bude sice stát 60 Kč
(úhrada poštovného), nicméně nemusíte jezdit do velkého města
a tam se registrovat jako čtenář a tam platit registrační poplatky,
abyste požadované knížky sehnali.
Potřebujete si prodloužit výpůjčky?
Stačí se na webu přihlásit do svého čtenářského konta na webu
knihovny – doplnit číslo své průkazky v knihovně a PIN – rok, měsíc
a den narození (vždy 2 čísla). Nejen, že si můžete prodloužit své výpůjčky bez návštěvy knihovny (pozor – pouze PŘED vypršením své
výpůjční lhůty), ale můžete si také rezervovat knížky, zkontrolovat
si své výpůjčky i své poplatky a půjčovat si e-knihy.
Nechcete tahat hromady knih?
Půjčte si e-knihu. Jednoduše a legálně a až 3 knihy na měsíc.
Služba je registrovaným čtenářům Knihovny Matěje Mikšíčka po-

skytována v rámci roční registrace zdarma. E-knihy lze číst na telefonech a tabletech s operačním systémem Android. Po uplynutí
31 dní se e-kniha automaticky znepřístupní. E-knihy jsou dostupné
z KATALOGU knihovny na webových stránkách. Stačí splnit jenom
čtyři podmínky: být registrovaným čtenářem knihovny, mít zaplacený registrační poplatek, mít účet na palmknihy a být přihlášený
do svého čtenářského konta.
Chcete vidět, jaké novinky přibyly v knihovně?
Odpověď najdete opět na webu – www.mkdac.cz. Můžete si i vybrat, za jak dlouhé časové období si novinky zobrazíte a zda pouze
knihy nebo všechny dokumenty, a na kterém oddělení: dospělí,
dětské, pobočky.
Na první záložce webu – knihovna – je i možnost vyplnit formulář
Tip na nákup, jaký titul byste doporučili doplnit do knihovního fondu. Pokud Vás zajímají AKCE, je možné se přihlásit k jejich odběru
a budete to mít bez starosti, všechno budete vědět včas, např. kdy
se co v knihovně koná apod. Významnou částí knihovních fondů
jsou knížky o regionu, o osobnostech spjatých s naším krajem.
V online katalogu je můžete vyhledávat klasicky (autor – název
– klíčové slovo), případně zadat: signatura začíná (klíčové slovo –
téma) – REG. Přes katalog knihovny je přístup do souborného katalogu KNIHOVNY. Je to NEJVĚTŠÍ katalog v České republice.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Legiovlak bude v Dačicích 27. října až 1. listopadu
U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila v roce 2015 svou několikaletou pouť po
České republice unikátní pojízdná expozice tzv. Legiovlak. Toto legionářské muzeum na kolejích představuje věrnou repliku
legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918–1920.
Cílem projektu je připomínat slavné doby našich předků a jejich anabázi napříč Ruskem a napomáhat k zachování kulturního
dědictví utvářením hrdosti k vojenským a státoprávním tradicím.
Celá souprava čítá 14 zrekonstruovaných vozů, z nichž jeden do
soupravy dodali kolegové ze Slovenské republiky. Vlak je tak skutečně československý a připomíná společnou historii obou států.
Souprava se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny,
ubytovacího, filmového, kovářského, krejčovského, zdravotního,
štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. Ve
vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení,
legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty
a několik stovek fotografií a panelů mapujících historii čs. legií.
V termínu 27. 10. až 1. 11. 2020 bude Legiovlak pobývat i Dačicích
a bude bezplatně přístupný všem zájemcům z řad široké veřejnosti. V rámci expozice budou samozřejmě platit aktuální bezpečností
opatření a dodržování doporučené maximální kapacity návštěvníků během jedné hodiny. Veškeré bezpečnostní pokyny pro návštěvníky budou uvedeny na místě expozice.
Kateřina Marková, místostarostka
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Exponát měsíce října – Busta JUDr. Františka Valeny
Co exponát je, a co není? Exponátem se obecně rozumí sbírkový předmět, který byl vybrán pro svou dokumentační komunikační hodnotu, skrze kterou popisuje a vypovídá o určité skutečnosti, a který je presentován při výstavách či je jinak expozičně využit. Bohužel, pouze několika kusům sbírkových předmětů se podaří stát se exponátem. Exponátem se také stávají
i nesbírkové předměty, mají-li danou vypovídající hodnotu a jsou-li presentovány veřejnosti. Muzejním exponátem nemusí
být vždy něco tzv. „starého“. Exponát, který se vám představí v rámci projektu „Exponát měsíce“, spatřil světlo světa teprve
před několika týdny.
V rámci již tradiční Dačické řežby
vznikla tohoto roku busta místního
rodáka JUDr. Františka Valeny, od jehož smrti uplynulo již 60 let. Autorem
tohoto řezbářsky velice kvalitně zpracovaného díla je Jozef Gabaj. Busta
o velikost 65 cm je situována na 75 cm
vysokém dřevěném podstavci. Na podstavci jsou vyryta slova, která Františka
Valenu zcela vystihují: „Nic nedává, kdo
nedá sám sebe.“ On dal pro svobodu
vlastní život.
Kdo vlastně byl František Valena?
František Valena se narodil 2. října 1913
v Dačicích, kde absolvoval obecnou
školu. Po dvou letech studií na gymnáziu v Praze přestoupil na církevní
gymnázium v Brně. Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce začal roku 1935
studovat na právnické fakultě v Brně.
Politicky aktivním se stal již během studijních let, kdy vstoupil
do Československé strany lidové a aktivně se angažoval v tělovýchovné jednotě Orel. V roce 1935 byl jmenován předsedou moravsko-slezské sekce katolických vysokoškoláků a místopředsedou
Ústředí katolických studentů. Roku 1939 již zastával post předsedy.
Toho roku na něj vydala okupační správa zatykač a František Valena emigroval do Jugoslávie. Po dohodě s vedením lidové strany
Msgre. Šrámkem a Msgre. Hálou se uchýlil do slovinské Lublani, kde
se také poznal se svou budoucí ženou Danicou Kržič. Po příchodu
německých okupačních sil odešel do Bělehradu a poté roku 1942
do Říma, kde studoval církevní právo na Lateránské univerzitě.

Po ukončení válečného běsnění a následného osvobození Československa roku 1945 se František Valena vrátil zpět do vlasti
a nastoupil jako tajemník Msgre. Františka Hály, tehdejšího ministra
pošt. Roku 1946 se oženil s Danicou, se kterou poté zplodil tři děti
– Danicu, Tomáše a Mirjam. Nezapomněl ani na své rodné město.
Díky jeho přičinění získalo město Dačice od ministerstva pošt finanční dotaci na výstavbu budovy zdejší pošty. Po komunistickém
převratu se ovšem demokraticky smýšlející František stal terčem
represí. Téměř okamžitě po únorovém puči, již 28. února 1948, byl
JUDr. František Valena vyhozen z ministerstva pošt a přesunut na
ředitelství v Jindřišské ulici v Praze. Poté odešel a nastoupil jako referent legislativního odboru ministerstva zdravotnictví, kde pracoval až do svého zatčení 30. listopadu 1950.
Ve vykonstruovaném procesu, kdy byl postaven do čela uměle
vytvořené reakční skupiny katolických laiků, mu byl v srpnu 1951
navržen trest smrti, který byl později zmírněn na dvaadvacet let
odnětí svobody za velezradu a vyzvědačství. Výkon trestu započal ve věznici na pražské Pankráci. František Valena v průběhu let
1951–1953 prošel několika vězeňskými zařízeními – Pankrác, Bory,
Mírov, Leopoldov. Následné tři roky strávil v uranových dolech Bytíz
a Jáchymov, kde propukla jeho zhoubná nemoc. Roku 1956 je přesunut na Ruzyni a poté do Valdic. Jeho zdravotní stav se postupně
zhoršoval a 19. listopadu 1957 došlo k přerušení trestu a František
Valena nastoupil na ozařování. Požádal také vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu o prominutí zbytku trestu, které však bylo komunistickou zvůlí zavrženo. Neuspěl ani s žádostí u prezidenta
Novotného o amnestii. Po zamítnutí amnestie následovala dne
31. srpna 1960 výzva, aby se během 24 hodin hlásil k nástupu zbytku trestu ve Valdicích. V den doručení výzvy JUDr. František Valena
v Praze prohrál svůj boj s nemocí a umírá.
Martin Rychlík, ředitel MMaG Dačice

Výstava na stromech představí letos téma
„Práce (bez) budoucnosti“
Pod hlavičkou Zdravého města Dačice opět zažijete netradiční výstavu na stromech v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí. Ve dnech 3.–10. října 2020 se tu uskuteční druhý ročník Výstavy na stromech, která letos u příležitosti Týdne důstojné
práce přináší téma Práce (bez) budoucnosti – tedy jak nové technologie promění práci a pracovní podmínky nejen zaměstnankyň a zaměstnanců.



Výstavu nafotil Petr Vrabec, texty připravila Gaby Khazalová.
V Dačicích výstavu najdete na stromech lip v Kancnýřově sadu
a začátek je naplánován na sobotu 3. října, kdy se konají podzimní
Farmářské a řemeslné trhy.
Přehled parků, kde se výstava koná v letošním roce, a také více
informací najdete na www.vystavanastromech.cz.
Kontakty:
Ing. Kateřina Marková (mistostarostka@dacice.cz)
Ing. Ilona Brabencová (zdravemesto@dacice.cz)
Kateřina Zavřelová – celostátní koordinátorka Výstavy na stromech, katerina.zavrelova@nazemi.cz, tel.: 732 148 474
Kateřina Marková, místostarostka

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

--- inzerce ---

Technologie tu mají být od toho,
aby nám mnohé ulehčily – v zaměstnání, v domácnosti či v komunikaci.
První jarní měsíc letošního roku plný
zpřísněných karanténních opatření
definitivně odhalil, jak moc naše každodenní životy závisejí na moderních technologiích. Pracovní schůzky
v kancelářích se přesunuly na on-li platformy, ve velkých městech týdenní nákunové komunikační
 internetové
  objednávce

py díky
přivezla rozvážková služba až do
domu, ale 
hlavně
 žáci
 a studenti mohli díky těmto technologiím
pokračovat ve výuce.
Ne vždy ale technologické změny znamenají pouze ulehčení
práce. Výstava na stromech na 10 panelech odhaluje, jak se robotizace, automatizace a digitalizace promítá do pracovních podmínek a jaký dopad to má na ty, kteří v daných profesích takto fungují.
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Co je nového na Základní škole Komenského
Zahájení školního roku
Školní rok 2020/21 byl zahájen! Prvňáčci a jejich rodiče už mají
svůj velký den za sebou a pilně pracují na tom, co jsme si první
den slíbili. Naučí se ČÍST, PSÁT a POČÍTAT. V letošním školním roce
usedly do lavic naší školy na Bratrské dvě třídy prvňáčků. Všechny
děti přišly včas a s dobrou náladou. Paní učitelky a paní asistentky
děti s nadšením očekávaly a uváděly na jejich místa do tříd. Tradiční příjemnou součástí prvního dne je uvítání dětí a jejich rodičů
zástupci vedení školy a města. Přivítat nové žáčky přišli zástupci
školy a obce: paní ředitelka E. Macků s panem starostou K. Macků, místostarosty K. Markovou a J. Baštářem a panem tajemníkem
Z. Páralem. Nástup do školy představuje pro prvňáčka první opravdový krok k nezávislosti. Rodiče jistě budou svým dětem oporou
a budou naslouchat všem radostem i trápením, které se s chozením do školy pojí. První a jediná hodina tohoto školního dne rychle
uběhla a děti si poprvé sbalily školní pomůcky vonící novotou do
aktovek. Tak hodně úspěchů ve škole! Přivítali jsme nejen 45 prvňáčků, vítali jsme všech našich 509 žáků a žákyň v 23 třídách naší
školy, jejich vyučující, vychovatelky, asistentky pedagoga a provozní zaměstnance školy. Všem přejeme skvělý start a hodně sil do nového, opravdu náročného školního roku.

Prázdniny jsou za námi. Doba odpočinku byla tyto prázdniny
jiná, dlouhá a děti se do školy opravdu těšily a těší. Odpracovaly
s rodiči veliký kus práce, snažily se. Moc je za to znovu chválíme.
Nicméně musíme si zase nastavit školní režim, znalosti ujednotit,
doplnit – bude to spousta práce. Společně to zvládneme. Letošní
prázdniny byly jiné i pro nás. Pro nás to především znamenalo připravit k výuce nové prostory školy – přístavbu a půdní vestavbu,
opravit a modernizovat stávající prostory školy. Úpravou prošel
školní pozemek před i za školou – zkrátka to byl opravdu cvrkot.
Všichni, kteří využili možnost navštívit nás 29. srpna, pak viděli
výsledek naší práce. Krásné, moderní a nadstandardně vybavené
učebny, zázemí pro vyučující + komplet pedagogický sbor pod vedením Jana Amose Komenského. Nově osázený školní pozemek,
doplněné herní prvky. Moderní prostředí k výuce pro žáky naší
školy.

Moc nás potěšila slova chvály a já znovu děkuji jménem našich
zaměstnanců a žáků zřizovateli naší školy, městu Dačice, za realizaci a především podporu vzdělávání našich dětí – naší budoucnosti.
První dny výuky máme za sebou a je to paráda.
Eva Macků, ředitelka

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
První školní den
V úterý 1. září 2020 se po velmi dlouhé pauze otevřely brány naší
školy, aby v ní byli přivítáni všichni žáci, kteří ji v letošním školním
roce budou navštěvovat.
Celkem je nyní na naší škole 373 žáků, z toho 240 jich navštěvuje
1. stupeň a 133 2. stupeň. Jsou rozděleni do šestnácti tříd.
Slavnostně bylo v aule naší školy přivítáno 46 prvňáčků, kteří do
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školy vstoupili poprvé. Každý z nich dostal šerpu, aby měl hezkou
vzpomínku na první den své školní docházky. Nyní si prvňáčci již
zvykají na nové věci, které je budou ve škole potkávat. Všem přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů, pohody a pěkných
zážitků.
Pasování na rytíře řádu čtenářského
Této tradiční slavnosti v tanečním sále státního zámku se v pondělí 7. září dočkali i loňští prvňáčci. Ukončili tím celoroční projekt
Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka. Po úvodním divadelním
představení spolku Tyláček děti do řádu čtenářského pasoval dačický spisovatel a sběratel pohádek a pověstí pan Matěj Mikšíček.
Po slavnostním složení čtenářského slibu přešly děti do knihovny, kde na památku obdržely originální knížku určenou pro tento projekt, Katka a klokan ze šuplíku, a drobné dárky od města
a knihovny.
Slavnosti přihlížela spousta pyšných rodičů a prarodičů, kteří
měli tentokrát opravdu velkou zásluhu na tom, že se z jejich prvňáčků stali i ve ztížených podmínkách loňské distanční výuky
opravdoví čtenáři.
Ještě jednou Vám za to, milí rodiče, srdečně děkujeme!
Za krásný zážitek děkujeme také pracovnicím dačické knihovny
a Divadelnímu studiu Tyláček, kteří pro nás tuto slavnost i letos
uspořádali.
Vyučující II. A a II. B

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Školní rok 2020/2021 jsme zahájili až na
zvýšená hygienická opatření docela jako
každý jiný školní rok předtím. Druhý týden
v září už jsme nasadili roušky při vstupu do
školy, třetí týden jsme je neodložili ani při
vstupu do třídy. A já si upřímně přeji, aby
až budete číst tyto řádky, vyučování stále
probíhalo na půdě školy, a ne (kolegové
fyzikáři odpustí) v elektronickém vzduchoprázdnu. S rouškami nebo bez nich, ale
hlavně osobně.
Mluvím snad za všechny své kolegy a myslím, že i za většinu studentů, když tvrdím,
že to, co dělá školu školou nejsou poznatky, ale především osobnosti – ty učitelské
i ty studentské, a jejich vzájemné vztahy.
Někdy pohodové, plné humoru, jindy třeba
napjaté a nervóznější, ale i to k životu patří
a vždy jsou snad doprovázeny snahou
o porozumění. To, co si studenti berou ze
svých učitelů, i to, co přináší pedagogům
každodenní kontakt s mladou generací, je
cenná zkušenost, kterou elektronický přenos oslabuje.
Tak schválně, na co z doby svých studií
nejraději vzpomínáte? Troufám si tvrdit, že
na lidi (ať už spolužáky či učitele), na setkání, na společné výlety a akce. Na distanční
výuku jsme na gymnáziu samozřejmě připraveni, ale není to zkrátka ono.
Pokud Vás zajímá, jak to s námi aktuálně
je, můžete si přečíst články našich studentů i pedagogů na www.gymn-dacice.cz
či se podívat na fotky ze seznamovacích
pobytů, exkurzí a dalších školních akcí na
www.instagram.com/gymnaziumdacice/
nebo www.facebook.com/gymn.dacice/.
Skvělým zdrojem informací je také naše
školní internetová televize G-one, kterou
dělají studenti pro studenty.
Petra Mašátová, zástupkyně ředitele
Seznamovací pobyt ve Vnorovicích
Ve čtvrtek 3. září vyrazili noví žáci primy na již tradiční dvoudenní seznamovací
pobyt. Na pěší cestě do Vnorovic je čekal
branný běh lesem. Po ubytování a odpočinku následoval sportovní trojboj, fotbálek, přehazovaná, skákání na trampolíně
a pár otužilců využilo i místní bazén. Večer
zakončil táborák s opékáním buřtů a zpíváním písniček. Druhý den ráno žáci poklidili
pokoje a vyrazili zpět do Dačic. Celé dva
dny panovalo krásné slunečné počasí a děti
si pobyt moc užily.
Děkuji za organizaci a dohled paní učitelce Voldřichové, panu učiteli Lovětínskému
a paní psycholožce Babické. Dík patří také
dalším současným i bývalým kolegům, kteří
se za námi přijeli podívat, a seznámili se tak
s novými primány.
Renata Holčapková, třídní učitelka primy
Adaptační pobyt 1. ročníku v Radíkově
V letošním roce se uskutečnil třídenní seznamovací pobyt 1. ročníku v Radíkově.

První den opět patřil cyklistice, kterou
naplánoval Karel Tobolka. Po kontrole kol,
úvodní fotce a rozdělení do skupin jsme pomalu vyjeli směr Radíkov pod vedení pana
učitele Tobolky a v doprovodu stávajících
a bývalých tělocvikářů Zuzany Voldřichové,
Daniela Lovětínského, Zdeny Veverkové
a Karla Chalupy. Po ubytování následovala druhá část cyklistického dne, která měřila přibližně 40 km, a celá skupina ji zvládla
s grácií.
Teambuilding pod vedení výchovné poradkyně Jany Vackové a školní psycholožky Michaely Babické se uskutečnil během
čtvrtečního dopoledne. Třida si vyzkoušela několik seznamovacích cvičení a her. Po
obědě program pokračoval branným během a střelbou ze vzduchovky a abychom
toho neměli málo, vyrazili jsme vpodvečer
na dobrovolný cyklovýlet na rozhlednu
u Jakuba a k Ďáblově prdeli. Večerní program patřil oceňování soutěží a táboráku.
Páteční ráno bylo ve znamení balení
a odjezdu. Vzhledem k tomu, že skupina
cyklistů byla velmi silná, rozhodli jsme se
nejet přímo do Dačic, ale prodloužit trasu
o prohlídku bunkrů poblíž Slavonic, kde
jsme se zastavili také na oběd. Do Dačic
jsme přijeli unaveni, ale určitě plni dojmů
a zážitků.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci adaptačního kurzu, a také všem kolegům, kteří se za
námi přijeli podívat.
Jakub Nemčik, třídní učitel 1. ročníku
Podzimní šňůra přírodovědných exkurzí
Na podzim čeká studenty vyššího gymnázia série exkurzí do terénu, které pro ně
naplánovala dvojice našich bioložek Alena
Smejkalová s Mirkou Chňoupkovou, protože marná sláva, flóru i faunu je nejlépe
zakusit naživo. Exkurze za účasti odborníků
z praxe, kteří studenty v zajímavých lokalitách provedou a podají jim odborný výklad
k tématu, se uskuteční například v Zooparku Na Hrádečku či v Ústavu biologie obratlovců ve Studenci. První biologická výprava
proběhla hned na začátku září a zavedla
studenty sexty do Národního parku Podyjí.
V pondělí 7. září jsme se my, žáci sexty,
vydali na zajímavou exkurzi do Národního
parku Podyjí. Po osmé hodině odjel plný
autobus od budovy gymnázia. Po cestě
jsme nabrali dva zkušené průvodce, kteří
nás celým výletem provázeli. Kolem deváté
hodiny jsme dorazili do Vranova nad Dyjí,
odkud jsme se pěšky vydali prozkoumávat
národní park.
Cestou jsme si udělali pár zastávek, při
kterých nám naši průvodci sdělili informace o geologické stavbě českého masívu
v oblasti Podyjí, fauně, flóře i historii národního parku. Viděli jsme spoustu zajímavých
rostlin. Také jsme prošli přes pár vyhlídek

– například Ledové sluje, odkud jsme měli
krásný výhled do kaňonu Dyje a Hardeggskou vyhlídku s pohledem na malé rakouské městečko Hardegg a na nádhernou
přírodu.
Pěšky jsme došli až do vesničky Čížov,
tady jsme si prohlédli zbytek železné opony a geopark s rozmanitými horninami Národního parku Podyjí.
Odtud jsme se vydali autobusem zpátky
do Dačic.
Výlet jsme si všichni moc užili a děkujeme paním učitelkám M. Chňoupkové
a A. Smejkalové za skvělou organizaci!
Tomáš Pavlů, sexta
Nová školní psycholožka na dačickém
gymnáziu
Milí studenti, pedagogové, vážení rodiče a zákonní zástupci, jmenuji se Michaela
Babická a od 1. září 2020 působím na Gymnáziu Dačice jako školní psycholožka. Mou
náplní práce je zejména psychologická poradenská činnost pro studenty, jejich rodiče
a pedagogy.
V rámci individuálních sezení jsem zde
pro studenty, kteří potřebují vyslechnout,
nesoudit, ukázat jiný pohled. Pro ty, kteří řeší sebe, své mezilidské vztahy, školu,
učivo, krizové situace. Pro ty, koho přepadl
smutek, strach, tréma apod.
Rodiče a zákonní zástupci mě mohou
kontaktovat za účelem konzultace výukových a výchovných potíží dítěte, kariérního
poradenství, sdělení podezření na změnu
chování svého dítěte související se školou
(výrazné zhoršení známek, změna chování apod.) či pokud přijde náročná rodinná
nebo životní situace.
Celým třídám nabízím pomoc a podporu při vzájemném poznávání, při řešení
náročných situací a v prevenci rozvoje rizikového chování.
Má činnost podléhá zákonu č. 101/2000
Sb. a Etickému kodexu práce školních psychologů, a proto bez Vašeho výslovného
souhlasu je obsah naší komunikace důvěrný. Konkrétní případy jako například týrání
nebo zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte či zapojování dítěte do
trestní činnosti ale podléhají oznamovací
povinnosti školního psychologa. Zacházení
s veškerými daty jak v písemné podobě, tak
v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR.
V případě jakýchkoliv otázek, podnětů
či připomínek neváhejte se na mě obrátit
způsobem, který je Vám blízký.
Každé pondělí a úterý mě najdete ve
studiu G-one v přízemí školy. Abychom
na sebe měli dostatečný čas a prostor, je
nejlepší domluvit si schůzku předem, a to
i mimo konzultační hodiny.
Těším se na všechny příchozí!
Michaela Babická
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Dačický Domeček ve zbrusu novém kabátě
Příznivci dačického Domu dětí a mládeže měli možnost zhlédnout nové prostory v den otevřených dveří, který proběhl
v pátek 28. srpna.
Všem příznivcům děkujeme za návštěvu a za povzbuzující slova
do naší další činnosti. Kdo návštěvu z jakéhokoli důvodu nestihl,
má možnost v dopoledních hodinách náš Domeček navštívit a prohlédnout si nové prostory. Poděkovat bychom chtěli i městu Dačice, které nám v tento den darovalo kovovou sošku, zhotovenou na
Dačické řežbě panem Doležalem. Soška představující taneční dvojici je symbolem pohybu, který k našemu Domečku bezpochyby
patří. Toto milé gesto ukazuje, že město Dačice naší činnosti fandí
a že mu není volný čas dětí, žijících v Dačicích a okolí, lhostejný. Pokud bychom zde chtěli poděkovat jmenovitě, tak panu starostovi
Ing. Karlu Macků, který si i přes svoji pracovní vytíženost na nás
udělá vždy čas. Za kytičku, kterou našemu Domečku věnoval, za
povzbudivá a vlídná slova. Za to vše a ještě mnohem více mu patří
náš dík.
Již od 25. srpna můžete své děti přihlašovat do zájmových
kroužků, a to online na stránkách: www.ddmjh.cz.
V letošním roce nabízíme 50 zájmových kroužků a nezapomínáme ani na dospělé. Během školního roku jsme jak pro děti tak
pro dospělé připravili řadu akcí a kurzů. Využít chceme také nový
taneční sál, kde kromě diskoték můžete s námi i přenocovat.
Více vám postupně budeme nabízet opět na našich stránkách:
www.ddmjh.cz.
V novém Domečku se na vás všechny bude těšit Jarka, Dana,
Jana a parta externích pracovníků, kterých naštěstí stále přibývá,
a o práci s dětmi mají zájem. Během roku vám je postupně představíme a přiblížíme jejich činnosti v zájmových kroužcích.
A co jsme pro vás připravili na měsíc říjen?
Podzimní dílnička v Baby clubu – 22. 10. od 9:00 h v DDM Bratrská.
Tuto dílničku si pro vás připravila Danka Syrovátková, která se na
vás bude těšit v nově vyzdobeném baby clubu. Podzim nabízí pestrou škálu výtvarných činností, tak neváhejte a přijďte nás navštívit.
Přijít mohou i neregistrovaní zájemci.
Podzim na farmě v M. Pěčíně – 29. 10. od 14:00 do 16:00 h na
farmě M. Pěčín.
Krmení a čištění zvířátek pod dohledem zkušené milovnice zvířat Zdeničky Koutné.
Podzimní turistický výšlap s opékáním – 29. 10. v 10:00 h sraz
před DDM. S sebou sportovní oblečení a obutí, svačinu včetně buřtíka.
Předpokládaný návrat k DDM v 15:00 h. Akce je určena pro děti,
rodiče i prarodiče.
Podzimní dílnička – vyrob si svůj šperk – 30. 10. od 10:00 do
11:30 h v DDM.
Dílničkou vás bude provázet Šárka Kopřivová, která vás obohatí
svými nápady a kreativitou. S sebou přezůvky a chuť do tvorby.
Dopoledne deskových her – 30. 10. od 9:00 do 11:00 h v DDM.
Přijít mohou všichni milovníci deskových her. S sebou pouze
přezůvky.
Halloweenská party se soutěžemi a s překvapením – 31. 10.
od 19:00 do 21:00 h v tanečním sále DDM. S sebou pouze halová
obuv, která nečerní a ve které se vám bude dobře tančit. Dobrovolníci mohou přijít na party v halloweenském obleku.
Kurz anglického jazyka pro seniory s vnoučaty – 10 lekcí
zdarma – kurz je financován z prostředků Jihočeského kraje. Zábavná forma výuky angličtiny, obsah učiva přizpůsobený všem
účastníkům.
V případě zájmu se registrujte na www.ddmjh.cz, popř. volejte
602 125 597 nebo 724 078 677.
Začínáme od 20. 10. od 14:00 do 15:00 h v DDM Dačice.
Kurz háčkování pro veřejnost s Lenkou Tříletou
Začínáme 15. 10. od 17:00 do 18:00 h v DDM Dačice. S sebou há-

12

ček popř. přízi, délka kurzu 5 lekcí, cena 100 Kč/5 lekcí, kurz je určen
pro začátečníky i pokročilé, zúčastnit se mohou jak děti, tak dospělí. Hlásit se můžete na tel. 724 078 677.
Kurz pedigu pro dospělé – 11. 11. od 17:00 h v DDM Dačice.
Cena kurzu 150 Kč, s sebou pracovní oděv, ručník a přezůvky.
Nutná registrace na www.ddmjh.cz do 4. 11.
Kurz keramiky pro dospělé – 18. 11. od 17:00 do 19:00 h v DDM
Dačice.
Cena 300 Kč, s sebou pracovní oděv a přezůvky. Téma: volné.
Nutná registrace na www.ddmjh.cz do 13. 11.
Dačický Domeček

Otevřená Okna
Letní měsíce v STD byly provázeny v poklidném duchu.
Většina klientů zůstala ještě po koronavirové vlně stále v domácím prostředí. Někteří klienti se zúčastnili letních táborů,
kde poznávali krásy ČR, užívali si společných soutěží a zažili
spolu spoustu legrace.
Od července k nám začali docházet noví klienti z chráněného bydlení Dačického okénka a naše řady se rozšířily o nové tváře.
Sociálně terapeutická dílna se zúčastnila mnoha akcí jako například Farmářské trhy a Prázdninové hraní Pod Lipkami, kde jsme
měli prodejní stánek s dílničkou pro děti. V měsíci červnu jsme
pomáhali i s úklidem lesa po těžbě dřeva v Českém Rudolci. Toto
příjemné dopoledne bylo zakončeno opékáním buřtů.
S našimi klienty jsme také o prázdninách podnikli výlet do zoo
koutku v Nové Říši. Velký obdiv patří i místnímu klášteru s překrásnou knihovnou. Celý výlet jsme zakončili obědem v Hospodářském dvoře v Bohuslavicích.
V následujících měsících začneme znovu s tvořením podzimních dekorací a zhotovením různých výrobků na blížící se trhy ve
Studené a v Dačicích.
7. listopadu zve Zdravé město Dačice a MA21 na benefici k podpoře Dačického okénka na akci zvanou „ OKNO JARMARK “, která se
bude konat v KD Beseda od 10:00 h do 16:00 h.
Tímto Vás všechny zveme na sobotu plnou prodejních stánků
s různými zajímavými výrobky, budou připraveny dílničky pro děti,
občerstvení a celý program obohatí vystoupení ZUŠ a DDM.
Za STD Zdeňka Nováková

www.dacice.cz

Informace ze SŠTO Dačice
Nový školní rok na SŠTO
Po delší vynucené několikaměsíční pauze usedli opět do školních
lavic i žáci a studenti naší školy. Žáci prvních ročníků absolvují již
tradičně zářijový adaptační pobyt v Landštejnském dvoře, aby se
blíže seznámili, lépe se adaptovali na nové prostředí a poznali své
třídní učitele. I letos jsme ovšem zahájili s některými „novinkami“.
Místo elektronického čipu, který sloužil žákům při vstupu do prostor školního areálu, budou žáci nově používat multifunkční ISIC
karty (mezinárodní studentské karty, International Student
Identity Card). Karta zaručuje uživatelům mezinárodní uznání statusu studenta ve více než stovce zemí z celého světa. Lze ji využívat také při návštěvě mnoha zajímavých míst (kulturních památek,
skiareálů aj.) jako doklad při uplatňování studentských slev, a to
včetně veřejných dopravních prostředků.
Příjemnou novinkou je i skutečnost, že žáci mohou využívat služeb školního autobusu. Vzhledem k odlehlosti školy a její lokaci
v okrajové části města měli mnozí z žáků problém dostat se ráno
včas z autobusového nádraží do školy. Po krátkém zkušebním provozu v loňském školním roce začíná žákovský autobus od letošního
září pravidelně vyjíždět z autobusového nádraží v 7:55 h ze stanoviště číslo 16 a žáky přiveze téměř před brány školy.
Během prázdninových měsíců prošly zásadní rekonstrukcí prostory školního kadeřnictví. Kompletně opraveno bylo sociální
zařízení, příjemnější a světlejší tvář získala i vstupní chodba a šatny.
Díky těmto úpravám se budou na pracovišti praktického výcviku
lépe cítit nejen budoucí kadeřnice, ale snad i zákazníci, kteří využívají služeb našeho školního kadeřnictví.
Nový školní rok začíná za zpřísněných hygienických opatření
a trápí nás samozřejmě obavy, aby školy nemusely být opět uzavřeny. I když jsme loni zvládli i distanční výuku, raději bychom se
se žáky a kolegy vídali ve škole osobně. Nezbývá než si popřát do
nového školního roku hodně štěstí.
Jana Burdová

POJISTÍME VÁS
VE VŠECH SMĚRECH

NOVÁ POBOČKA ČPP
--- inzerce ---

--- inzerce ---

HAVLÍČKOVO NÁM. 103
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Novinky ze ZŠ praktické a speciální v Dačicích
Začátek školního roku
Začátek školního roku proběhl víceméně
za standardních podmínek. Učitelé i většina žáků se do školy těšili. Žáci i rodiče byli
seznámeni s novými hygienickými a epidemickými pravidly, která se musí dodržovat
kvůli současné situaci.
Celý učitelský sbor by tímto chtěl všem
žákům a studentům popřát úspěšný školní
rok 2020–2021.

Vyhlášení výherců ve sběru
Naše škola je zapojena do projektu „Recyklohraní“, v jehož rámci učíme žáky třídit
odpad. Stejně jako každý rok, tak i loňský
školní rok žáci pilně sbírali papír, baterie
a drobné elektrospotřebiče. Za tento sběr
si žáci vysoutěžili hodnotné ceny, například tablet, herní konzoly, knihy, hry a další
drobnosti. Výhercům gratulujeme a všem
zúčastněným děkujeme za vzorné třídění.
Volby do školské rady
Na začátku letošního školního roku proběhly odložené volby do školské rady. Volil
se zástupce z řad pedagogů školy i z řad rodičů našich žáků. Výsledky voleb naleznete
na stránkách školy – www.zsdacice.net.

Takový byl příměstský tábor
Dačického Zvonečku
Letošní léto bylo jiné než léta minulá. Dlouho jsme nevěděli, zda vůbec bude
možné uskutečnit příměstský tábor pro členy Dačického ZVONEČKU. Ale i přes
všechna bezpečnostní opatření a doporučení se nám podařilo, stejně jako v letech
předešlých, zrealizovat oba dva turnusy.

V Jihlavě jsme tak měli možnost navštívit
ZOO, užít si vodní radovánky v Aquaparku,
poměřit si svoje znalosti a dovednosti na interaktivní výstavě Poznávej se ve Žďáru nad
Sázavou, trochu jsme se báli v kamenické
pohádkové říši Fábula, vypravili se do Stráže nad Nežárkou a prohlédli si místní zámek, v Třeboni se vydali naučnou stezkou
Cesta kolem Světa, v dačickém kině nám
promítli film Scoob, zahráli jsme si deskové
hry.
To vše a ještě mnoho dalšího jsme zažili
na příměstském táboře Dačického ZVO-
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NEČKU. Poznali jsme hezká a zajímavá místa, prožili společně část prázdnin a jsme
bohatší o nové zážitky.
Na závěr se sluší poděkovat... Velké díky
patří našim milým asistentům a asistentkám,
kteří nám pomáhali, děkujeme těm, kdo se
podíleli na přípravě i realizaci příměstského
tábora, a v neposlední řadě děkujeme všem
sponzorům a podporovatelům Dačického
ZVONEČKU, moc si vážíme vaší přízně
a pomoci.
Ludmila Rehartová,
Dačický Zvoneček

Svaz tělesně
postižených
Členové naší organizace v měsíci srpnu
navštívili řezbářské sympozium, které se
konalo v parku na Palackého náměstí. Zde
si prohlédli, jak vznikají pod rukama řezbářů krásné sochy. Každý večer se o dobrou
zábavu postaraly kapely. Další akci, kterou
pro své členy svaz uspořádal, byl zájezd na
Zámek Police. Zde jsme si prohlédli okruhy
starých, krásně nablýskaných motocyklů,
letadla z 2. světové války. Na co jsme se
nejvíce těšili, byla místnost, kde jsme si prohlédli a zavzpomínali na zpěváka Waldemara Matušku a jeho krásné písničky. Dále
jsme viděli jeho fotografie, jeho obleky, kytaru, desky a cédéčka. Pak jsme se přesunuli
do nově vybudované synagogy. Zde jsme
si prohlédli stavbu a dozvěděli jsme se o její
historii. Začátkem září jsme se sešli v hájovně u pana Tůmy ve Slavonicích. Zde jsme si
opekli buřty, vypili kafíčko, popovídali jsme
si a poslouchali krásné písničky, které nám
zahrál pan Dědina. Toto odpoledne se vydařilo a máme krásné vzpomínky. V měsíci
říjnu vás chceme pozvat do Hotelu Stadion
na tradiční Odpolední čaje, které pořádáme. Dále na výšlap s Kosíkama.
Těšíme se na vaše další společné setkání.
Marie Stejskalová, předseda organizace

Noc literatury v Dačicích
Po roce a půl se koná celostátní akce
Noc literatury, která je v Dačicích velmi
oblíbená.
Do tohoto projektu se zapojuje každoročně více knihoven, v letošním roce je jich
přes 60. Květnový termín byl ze známých
důvodů zrušen a přesunul se na 7. října.
Krásně tak oslavíme i Týden knihoven.
Letos se bude předčítat opět na čtyřech
atraktivních místech – v Kině Beseda, Klubu
Béčko, na galerijní chodbě Starého zámku a v Restauraci U Koníčka. Pozvali jsme
opět herce z Horáckého divadla v Jihlavě.
Budou to dva pánové – u nás známý šoumen, herec a zpěvák Standa Gerstner a poprvé se představí Zdeněk Stejskal a Lucie
Sobotková. Jsme velice rádi, že za domácí
přijala pozvání kurátorka a galeristka Kateřina Hejlová. Číst se bude v půlhodinových
intervalech od 18:00 do 21:00 h ukázka
z jedné současné knihy evropského autora.
Pravidla jsou taková, že překlad do češtiny
nesmí být starší dvou let. Cílem projektu je
jednak propagace našeho města a pak také
podnítit netradičním způsobem zájem veřejnosti o současnou literaturu a zapojit do
organizace městské prostředí a místní instituce. Všechny knihy, ze kterých se bude
číst, si u nás po Noci literatury můžete půjčit. Nenechte si ujít největší akci knihovny
do konce tohoto roku!
Pavla Albrechtová

www.dacice.cz

Dačický florbal má občanský průkaz.
Osobnosti ocenili starosta a poslanec.

Zájmové kroužky

Celodenní florbalový maraton, při kterém se do hry dostaly prakticky všechny
kategorie dačických florbalistů, symbolicky uzavřel prvních 15 let fungování klubu. Slavnostní ocenění nově zvolených členů Klubu osobností předávaly významné osobnosti. Čas si pro florbal vyhradil starosta Karel Macků i poslanec Jan Bartošek.

Mimořádně dlouhé prázdniny skončily
a počítačem unavené děti se s radostí vrhly
mezi své kamarády do školních lavic. Jásání, vítání, povídání, seznamování s novými
učebnicemi a pomůckami, legrace s rouškami, přes které se někdy nedá dýchat a už
vůbec ne svačit nebo utřít nos, to všechno
za týden odvál čas, školní třída zevšedněla
a co dál? Drobotina prchá do družiny, kde
lze alespoň holky tahat za copánky nebo
stavět pyramidu, případně malovat neskutečně umělecké obrázky, zatímco slečny
smutně koukají na sluncem rozpálené, ale
zavřené koupaliště, kluci se snaží zdolat
plot fotbalového stadionu nebo se rozhodnou pro maraton k nejbližšímu brčálově
zelenému rybníku. A nakonec všichni usednou na polorozpadlou zídku, nebo se poperou o lavičku – a zoufale koukají do mobilu,
kde zas kdo koho pomlouvá nebo mlátí.
Na to pamatují chytří rodiče a včas přihlásí svoje ratolesti do zájmových kroužků,
podle toho, co koho baví nebo nebaví, ale
alespoň dá doma pokoj. Nabídka je v Dačicích široká, od vesmírných kosmonautů až
po chovatele zahradních trpaslíků, chce to
jen šikovné ručičky a nekonečnou trpělivost. Vycvičit se tu dá na mistra tance, svalnatého zápasníka nebo sólovou zpěvačku,
a uměleckých řemesel je tu nepřeberně.
A přece se někdy na všechny nedostane.
Opozdilcům proto podává pomocnou
ruku Asociace technických sportů a činností, zkratka AVZO TSČ ČR, ve své budově
na kraji města. Členové mají pro děti připraveno 8 tematicky zaměřených místností –
Technický klub – Klub modelářů – Klub
elektroniky – Internetový klub – Kroužek kuchtíků – FOTO studio – Místnost
pro švadlenky – a pro všechny dohromady
krásnou odpočinkovou KLUBOVNU. Místnosti a pozemek lze pochopitelně využít
i pro jiné zájmové profese, malíře, výtvarné
umělce, básníky, nebo třeba střelce, podle
záliby. Budova je však postavena na kraji
města (výpadovka na Staré Hobzí), proto
požadujeme, aby děti do deseti let doprovázela dospělá osoba, parkování je možné
v areálu, okolí je vhodné k procházkám, a ke
kávě vás pozve KLUBOVNA. Přihlásit děti je
možné na e-mailové adrese: avzo-dacice@
seznam.cz, nebo SMS-kou na čísle: 737 879
242.
Milan Bastl st., vedoucí koužku

Když v roce 1998 Miloš Krejcar v Dačicích
zakládal florbalový kroužek, nikdo tehdy
netušil, do jaké velikosti se dokáže proměnit. O sedm let později, tedy v roce 2005,
se z kroužku stal florbalový klub a začala
se psát nová éra dačického florbalu. „Je
neuvěřitelné, jaký jsme za ta léta udělali
pokrok. Chtěl bych tímto poděkovat všem
svým kolegům, kteří se o to zasloužili,“ uvedl nynější trenér A-týmu David Černý, jeden
ze zakladatelů klubu a také jeden z oceněných.
Krom něj se členem Klubu osobností stala také pokladní Lenka Záblacká, zakladatel
Michal Janča a nynější předseda Pavel Gellner. Ceny jim předávaly významné dačické

pro děti, na které se jinde nedostalo

osobnosti – starosta Karel Macků a poslanec Jan Bartošek. „Vážím si toho, že si pánové udělali čas a přišli na naši oslavu. Snad
i sami viděli, že to myslíme vážně a že se neustále posouváme kupředu. Nyní budeme
společně věřit v co nejrychlejší rekonstrukci
dačické haly u SŠTO, abychom se konečně
mohli představit doma,“ doplnil šéftrenér
klubu Petr Jindra.
Dačický florbal však neusíná na vavřínech. Již mu začíná další ligový ročník.
Doufejme, že tentokrát se dohraje až do
zdárného konce.
Petr Jindra

Infocentrum Dačice
nabízí
nové hrnky a šálky s motivem Dačic.
Dále je v nabídce kostkový
cukr v novém provedení nejen pro
sběratele. Novinkou je rubikova
kostka s fotografiemi Dačic.

--- inzerce ---
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Kulturní dům Beseda
3. října 2020, sobota, 15:00 až 18:00 h
Česká Kapela
České lidové i moderní písničky k tanci i poslechu, stolová úprava, občerstvení zajištěno.
Vstupné 70 Kč, sleva na ZTP a SeniorPas
15. října 2020, čtvrtek, 19:00 h
Janek Ledecký UNPLUGGED
Akustické turné
24. října 2020, sobota, 20:00 h
Halloween party
KD Beseda + Klub Béčko
Předprodej:
4. listopadu – Osm eur na hodinu (divadlo)

Klub Béčko
3. října 2020, sobota, 20:00 h
ALMOST ACOUSTIC – živá hudba
7. října 2020, středa, 18:00 h
Noc literatury
Ve spolupráci s Knihovnou Matěje Mikšíčka
10. října 2020, sobota, 21:00 h
Kvíz v Béčku
Moderuje David Černý
17. října 2020, sobota
Captain Morgan – party
24. října 2020, sobota, 20:00 h
Halloween party
KD Beseda + Klub Béčko
Otevírací doba
neděle a pondělí: zavřeno
úterý až čtvrtek: 13:00–17:00 h
pátek a sobota: 18:00–24:00 h

Kino Beseda
4. října, neděle, 17:00 h
BÁBOVKY, česká komedie, 2D
česky, vstupné 130 Kč
7. října, středa, 10:00 h
3BOBULE, komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč
9. října, pátek, 19:00 h
SMEČKA, drama, 2D
česky, vstupné 130 Kč
11. října, neděle, 19:00 h
ŠARLATÁN, životopisný/drama, 2D
česky, vstupné 130 Kč
14. října, středa, 19:00 h
HAVEL, životopisný/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
18. října, neděle, 19:00 h
KAREL, český film, 2D
česky, vstupné 130 Kč
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21. října, středa, 19:00 h
SVĚT PODLE MUCHY, dokumentární, 2D
česky, vstupné 120/100 Kč
23. října, pátek, 19:00 h
KAREL, český film, 2D
česky, vstupné 130 Kč

Katolický dům
a RC Křižovatka
20. října, úterý, od 17:00

Městské muzeum a galerie
do 22. listopadu 2020
Třicítka
Společná výstava členů Spolku výtvarných
umělců Vysočiny
do 18. října 2020
Nezapomeneme!
Významná životní jubilea osobností našeho
regionu
5. října 2020 až 18. prosince 2020
Malé kýče
Obrazy Gabriely Václavkové. Vernisáž výstavy proběhne 3. 10. 2020 v 17:00 h.
Galerijní chodba na Starém zámku
16. října 2020,pátek
Dačická muzejní noc
Večerní hrané prohlídky muzea v podání
Divadelního souboru Tyl Dačice.
Rezervace: muzeum@muzeumdacice.cz,
384 422 493, 722 012 146
23. října 2020 až 20. prosince 2020
Arktida - Doma na Špicberkách
23. října 2020, pátek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek – výjimečně v pátek
Minikonference o expedičních cestách českých vědců do arktického prostředí při příležitosti zahájení výstavy Arktida – Doma
na Špicberkách. Přednáší: vedoucí Centra
polární ekologie na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích prof. Ing. J. Elster,
CSc. a bývalý velvyslanec v Dánsku a znalec
arktických kultur PhDr. Ing. Z. Lyčka z MZV.
Změna programu vyhrazena. Aktuální informace k programu MMaG Dačice
na www.muzeumdacice.cz a www.facebook.
com/muzeumdacice.cz.

Hranice ve výchově dětí
V programu se zaměříme na:
• jak najít svoje vlastní hranice
• proč se je děti stále snaží překračovat
• jak hranice správně stanovit
• jak dosáhnout jejich dodržování
Přednáší Ing. Bc. Marcela Blažková Dis. z Třebíče
Terapeutické poradenství:
Je možné si v tento den domluvit hodinovou psychoterapeutickou konzultaci před
programem i po programu.
Je třeba se telefonicky objednat: 608 613 612.
Nabízíme tyto volnočasové aktivity:
Káčko – každý čtvrtek od 16:00 h – pohybové, hudební a výtvarné aktivity pro děti 0–7
let s rodiči
Káčko S – každé úterý od 16:00 do 17:00 h
– sportovní aktivity pro školáčky a šikovné
předškoláky – míčové hry, štafety, lezecká stěna, seznamování s různými sporty
Stolní tenis pro děti a mládež – každé úterý
od 18:00 do 20:00 h – kroužek stolního tenisu
(pálku a sportovní obuv s sebou)
Dopoledníček – pondělky a čtvrtky, 8:30 až
11:30 h – klubík pro rodiče s dětmi v herně
Otevřená herna pro rodiče s dětmi – každý
čtvrtek od 16:00 do 18:00 h
Cvičení s Hankou Kopečkovou – každé pondělí od 18:30 do 19:30 h. Tel: 604 673 389
Setkávání nad Biblí – každé úterý 16:00 až
17:00 h (bez věkového omezení)
Cvičení pro zdraví – každou středu 17:30 až
18:30 h (bez věkového omezení)
Stolní tenis pro veřejnost – každou středu
od 18:30 do 20:30 h a každou neděli od 9:30
do 11:30 h (trenér p. Havlík)
Badminton, lezecká stěna, dětská herna pro veřejnost – po domluvě na tel.
722 743 748
Více informací na
www.katolicky-dum.cz.

Zubní pohotovost
3. 10.

sobota

Jantač Zdeněk

Počátecká 312, Studená

721 044 024

4. 10.

neděle

Johová Miluše

Stará cesta 505, J. Hradec

384 363 570

10. 10.

sobota

Kotalík Viktor

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

11. 10.

neděle

Kubásek Ivan

Otín 58, J. Hradec

384 320 005

17. 10.

sobota

Lacinová Dagmar

Antonínská 85, Dačice

384 423 150

18. 10.

neděle

Kunkela Josef

Růžová 41/II,J. Hradec

384 363 491

24. 10.

sobota

Lovětínský Čestmír

Příhodova 176, Dačice

384 423 107

25. 10.

neděle

Majerčíková Barbora

Jarošovská 1126/II, J. Hradec

384 321 839

28. 10.

svátek

Marková Jaroslava

Strojírenská 160, Dačice

384 456 215

31. 10.

sobota

Babíčková Monika

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

