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Jak to vidím, aneb snad začne už normální škola
Naše děti mají za sebou letní prázdniny, které byly letos díky pandemii koronaviru obzvlášť dlouhé. Zároveň čeká učitele
i žáky dohánění učiva, které zůstalo neprobrané z minulého školního roku. Tak jak dačické školy, školka a školní jídelna nezahálely v době koronaviru, tak se provoz a především opravy a rekonstrukce nezastavily ani o prázdninách.
Už tradičně všechny školské organizace využívají období prázdnin k tomu,
aby provedly opravy a vůbec všechny
práce, které by jinak komplikovaly provoz školy v době vyučování. Nejinak
tomu bylo i o letošních prázdninách,
a tak se všude budovalo, opravovalo,
bílilo a následně uklízelo a připravovalo na nový školní rok. Když bych měl
uvést alespoň ty největší akce, tak ve
školce v Bratrské ulici byla dokončena
rekonstrukce kotelny. V základní škole Boženy Němcové rekonstruovali třídy, byla opravena část cesty ke školní jídelně, dokončuje se
výtah v pavilonu nižšího stupně. Základní škola Komenského zrekonstruovala bývalou třídu chemie, zrekonstruovala výdejnu jídla
na Bratrské, upravila terén v okolí školy, vrátila na zahradu herní
prvky, doladila novou přístavbu a změnili jsme oplocení před školou. U školní jídelny jsme provedli kompletní rekonstrukci lapolu
pro odlučování tuků odtékajících z jídelny. Prostě a jednoduše, ve
všech organizacích neměli jejich ředitelé až tak prázdniny, ale spíše pracovní léto. Za to jim patří zasloužené poděkování, protože
jenom díky jejich prázdninovému nasazení nastoupí děti do škol,
které jsou zase o něco lepší nežli v minulém školním roce.

A co nás všechny v novém školním roce čeká? Tak to v této chvíli
bohužel nikdo neví. V době, kdy píši tento článek, nemají ředitelé
žádné informace od ministerstva školství o tom, jak by měl nový
školní rok vypadat. Jenom v médiích probíhají nekonečné diskuze
na téma, jak by to mohlo po 1. září ve školách fungovat. Ministerstvo školství slibuje, že vydá v nejbližší době metodické pokyny
pro nový školní rok (takže patrně žádné závazné vyhlášky apod.)
A tak to vypadá, že opět přijde ke cti naše nejlepší schopnost, tedy
schopnost improvizovat, a že až bude všechno jakž takž fungovat,
přijdou kontroly, které našim ředitelům zpětně vysvětlí, jak to vlastně měli dělat.
Nicméně jsem přesvědčený, že naši ředitelé, učitelé, asistentky,
kuchařky, školníci a uklízečky udělají všechno pro to, aby se naše
děti cítily ve školách dobře, aby pro ně byly školy bezpečným místem a aby se do školy těšily.
Závěrem děkuji všem, kteří v dačickém školství pracují, za jejich
práci a snahu, protože i v současné době, která není jednoduchá,
zvládají svoji práci s výbornými výsledky. Snad k tomu přispívá i to,
že město o své školy dbá a podporuje je. Současně jim přeji hodně
sil pro další školní rok. Všem dětem pak přeji, aby se do školy těšily
a aby se mohly konečně sejít se svými učiteli a kamarády. Krásné
1. září.
Karel Macků, starosta

Ohlédnutí za Dačickou řežbou 2020
Rovný tucet řezbářských sympozií se již od roku 2009 konal v centru města na Palackého náměstí. V průběhu letošního dvanáctého ročníku, který proběhl od 17. do 22. srpna, se představilo celkem sedmnáct mistrů svého řemesla.

Druhá polovina srpna patří již tradičně řezbářskému sympoziu,
které se i letos těšilo velké návštěvnosti z řad místních a turistů.
Denně prošly Kancnýřovým sadem stovky lidí, kteří si povídali
s výtvarníky, sledovali při práci řezbáře, obdivovali tvorbu sochy
ze šamotu, učili se točit na hrnčířském kruhu nebo pozorovali,
jaká dřina je kovařina. A když ztichly motorové pily, sledovali až do

pozdních nočních hodin sklářské umění a žár v mobilní sklářské
huti. K Dačické řežbě patří hudební večery. Jsem moc ráda, že se
mohly uskutečnit v plném rozsahu a že opět proběhly v pohodě
a dobré náladě.
Z letošního sympozia vzešly dvě sochy sv. Floriána, který je patronem hasičů. Určitě proto najdou své místo u některého z místních sborů dobrovolných hasičů. Další díla budou rozmístěna do
veřejných budov či prostor v Dačicích.
Velké poděkování za odvedenou práci patří všem účastníkům,
kterými byli Rudolf Procházka, Pavel Novotný, Michal Kelbler, Jaroslav Pecháček, Miroslav Burša, Hana Svobodová, Jiří Schlosser,
Jozef Gabaj, Jana Macečková, Vlaďka Vávrů, Josef Doležal, Miroslav
Liederhaus, Antonín Bořek Dohalský, Aleš a Jan Freyovi a mistři
a žáci SOUzas Dačice.
Děkuji vedení radnice za dlouholetou podporu řezbářského
sympozia, děkuji zaměstnancům Technických služeb za perfektní servis, který nám po celou dobu akce poskytovali, děkuji pracovníkům Městských lesů Dačice za přípravu a manipulaci dřeva
a děkuji strážníkům městské policie za zvýšený dohled ve dne
i v noci v prostorách náměstí. Poděkování patří partě lidí z Hospo-
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dy pod Betonem, kteří dokázali od rána do noci vařit silné kafe, dělat výborné steaky a točit dobré pivo. Velmi si ceníme přízně všech
sponzorů, kteří Dačickou řežbu každoročně podporují ať už finančně nebo materiálově.
Na závěr děkuji všem příznivcům Dačické řežby, vám, divákům

místním i těm ze zdáli, všem, kteří jste se alespoň jednou přišli podívat na letošní sympozium. Už teď se s vámi těším opět na viděnou 16. srpna 2021 na třináctém ročníku.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Slovo místostarosty
Dobrovolný svazek obcí Vodovod Landštejn zajišťuje dodávku pitné vody pro své členské obce a města. Mimo města Dačice
jsou členy: Nová Bystřice, Slavonice, Budíškovice, Cizkrajov, Peč, Kostelní Vydří a Staré Město pod Lanštejnem, dalšími zásobovanými obcemi jsou Horní Slatina a Budeč.
Každoročně je dodáno celkem
600.000 m3 vody, z tohoto množství
město Dačice odebírá přibližně 50 %,
a proto je jedním z jednatelů zástupce
z města Dačice, pro toto volební období tuto funkci zastávám já.
Jelikož si plně uvědomujeme, že stav
vodohospodářského majetku má velký
podíl na kvalitu dodávané pitné vody,
realizujeme v letošním roce hned několik investičních akcí.
Finančně nejnáročnější investiční
akcí je vybudování vodovodního a výtlačného řadu mezi VDJ Kostelním Vydří a Dačicemi. Stavební práce jsou již z převážné části
hotové a realizuje je stavební firma SWIETELSKY stavební s.r.o. za
celkové náklady ve výši 13 mil. Kč včetně DPH. Jedná se o první
etapu řešení, která zajistí dostatečné množství vody v požadované kvalitě a tlaku pro lokalitu Červený vrch a přilehlé ulice. Druhou
etapou bude vybudování přívodního potrubí přes lokalitu Červený vrch tedy „bypass“. Trasa vedení se dlouhodobě projednávala,
protože se nám nedařilo zajistit potřebné pozemky. Finální trasa
bude vedena stávajícími ulicemi, a proto byla zvolena technologie
realizace za pomocí řízených podvrtů. V současné době je dokončována projektová dokumentace a vyřizováno stavební povolení.
Pevně věřím, že se nám tato druhá etapa podaří zrealizovat v nejbližších letech.

Druhou, ne méně důležitou investiční akcí, je vybudování propojení skupinových vodovodů DSO Landštejn a DSO Řečice. Tímto
propojením zajistíme napojení tří místních částí – Dolní Němčice,
Hostkovice a Lipolec na zdroj pitné vody – vodní nádrž Landštejn.
Na základě výběrového řízení, které v současné době probíhá,
bude vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. Předpokládané náklady jsou ve výši 4 mil. Kč včetně DPH. Vlastní realizace proběhne do konce letošního roku.
Třetí investiční akcí, která bude realizována do konce letošního
roku, je vybudování ATS – automatické tlakové stanice. Toto zařízení bude umístěno mezi Dačicemi a Bílkovem a bude sloužit pro
posílení tlaku na vodovodním řadu. Toto zlepšení pocítí nejen obyvatelé Bílkova, ale i jednotlivé firmy, které se nachází v dané oblasti.
I na tuto investiční akci v současné době probíhá výběrové řízení.
Předpokládané náklady jsou ve výši 2,6 mil. Kč včetně DPH.
Rozpočet svazku je omezený a z tohoto důvodu se snažíme
hledat finanční prostředky i jinde. Na všechny tři investiční akce
připravujeme žádosti do dotačního programu, který administruje
Státní fond životního prostředí. Případná dotace by byla v řádu několika milionů korun.
Příprava každé investiční akce je velmi náročná, a proto již nyní
projektově připravujeme nové investice tak, aby je bylo možné
realizovat v nadcházejících letech. Věřím, že jednotlivé investiční
akce pocítí obyvatelé prostřednictvím zlepšení kvality a množství
pitné vody.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 51. schůzi konané
29. 7. 2020 mimo jiné:
• schválila použití finančních prostředků
fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7, ve výši 47.800,00 Kč na dofinancování pořízení mycího stroje,
• schválila rozpočtové opatření č. 16/2020
v těchto objemech: příjmy 307.522,10 Kč,
výdaje 307.522,10 Kč, financování 0,00 Kč,
rozpočtové opatření je vyrovnané,
• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zateplení domu 162/V, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 80.938,00 Kč bez DPH,
• schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Terminál
Dačice – výstavba parkoviště na ulici
Berky z Dubé“, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla
o 634.113,21 Kč bez DPH,
• schválila Směrnici č. 1/2020 – Pravidla pro
poskytování odměn ředitelům s.r.o., které zakládá město Dačice,
• schválila smlouvu o právu provést stavbu
na cizím pozemku v rámci stavby „Křižo-
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vatka silnice II/151 a II/406 u Dačic“ s Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje, z důvodu rozšíření křižovatky,
• schválila uzavření smlouvy o dílo na „Modernizaci učeben a kabinetu gymnázia
se zhotovitelem Technické služby Dačice s.r.o., s celkovou nabídkovou cenou
698.010,90 Kč bez DPH,
• schválila zveřejnění záměru pronajmout
prodejní stánek v Kancnýřově sadu pro
dobu adventu.
Rada města na své 52. schůzi konané
5. 8. 2020 mimo jiné:
• udělila souhlas s přijetím finančního daru
ve výši 3.000 Kč od obce Volfířov, pro
Knihovnu Matěje Mikšíčka,
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
Jihočeským krajem na realizaci projektu
Mapový průvodce a propagační materiály 2020,
• schválila uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 3/I, v Dačicích pro
zřízení Pilates studia,
• rozhodla o prominutí části nájemného za

užívání prostor sloužících k podnikání, za
2Q 2020, pro dva žadatele,
• vzala na vědomí zápis z 8. schůze sociální
komise a jmenovala novou členku,
• vzala na vědomí výsledek hospodaření
města za I. pololetí 2020,
• schválila vyřazení nepotřebného majetku KD Beseda,
• schválila uzavření dohody o přistoupení
k partnerství, za účelem rozvoje projektu
Zdravé město Dačice, s Městským muzeem a galerií a Místní skupinou Českého
červeného kříže.
Rada města na své 53. schůzi konané
19. 8. 2020 mimo jiné:
• vzala na vědomí zápis z 21. schůze komise dopravy, kde byly projednány návrhy
na změnu autobusových linek ul. Sokolská a Bratrská,
• udělila souhlas s přijetím finančního daru
pro ŠJ Dačice na úhradu stravného pro
vybrané žáky,
• schválila nabídku volného startovacího
bytu č. 28 v bytovém době 175/I, Bratrská, veřejnosti,
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• schválila rozpočtové opatření č. 17/2020
v těchto objemech: příjmy 5.653.709,00
Kč, výdaje 1.043.709,00 Kč, financování
-4.610.000,00 Kč.
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na
zhotovitele projektové dokumentace
akce „Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Za Lávkami“,
• schválila zařazení nové investiční akce
„Zateplení domu 303/I a 304/I, Bratrská“,
do rozpočtu města na rok 2020,
• schválila uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem ČEVAK a.s., na akci „Havarijní
výměna aeračních elementů na ČOV Dačice“, s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 370.751,50 bez DPH,
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pečín“, předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení
stavby o 16 dní,
• vzala se souhlasem na vědomí průběžnou zprávu o stavu městských lesů v roce
2020,
• schválila výsledek zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na provozování
vodohospodářského majetku města.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

se sejde na svém 12. zasedání
9. září 2020 v 17:00 h
v hlavním sále KD Beseda.

Zubní pohotovost
5. 9.

sobota

Drachovská Ivana

Vrchlického 5, Třeboň

384 723 035

6. 9.

neděle

Pokorná Dana

Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou

384 389 329

12. 9.

sobota

Čechová Milena

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 569

13. 9.

neděle

Bouchal Ivo

Vrchlického 5, Třeboň

384 721 036

19. 9.

sobota

Dřevo Milan

Tyršova 4, Lomnice nad Lužnicí

380 130 130

20. 9.

neděle

Havlíček Pavel

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

26. 9.

sobota

Hron Vladimír

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 523

27. 9.

neděle

Hulička Radek

Jablonského 446, Třeboň

384 397 185

28. 9.

svátek

Chaloupka Adam

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

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)
Akce se uskuteční v lesním komplexu Bažantnice, který se nachází na odbočce ze silnice Dačice – Telč do bývalé osady Bedřichov. Na výsadbu budou připraveny sazenice,
potřebné nářadí a drobné občerstvení. Akce se uskuteční za každého počasí.
V rámci akce budou předvedeny ukázky nově obnovených porostů a ukázka největší
douglasky tisolisté v lesích města Dačice.

Nástěnný kalendář
Dačice 2021
Město Dačice vydává nový nástěnný kalendář na příští rok.
Autorem všech fotografií, stejně jako grafického zpracování, je
Vojtěch Lojka, pracovník odboru kultury a cestovního ruchu. Kalendář bude od září v prodeji na Infocentru Dačice.
(red.)
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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 676 členů.
PLÁNUJEME:
Výběrové řízení na zpracovatele aktualizace plánu územního systému ekologické stability (ÚSES) – realizace akce
2020–2022, dotace z IROP.
REALIZUJEME:
Bezbariérový výtah pro I. stupeň ZŠ
B. Němcové – cílem projektu je vybudování
bezbariérového výtahu v pavilonu pro
první stupeň v ZŠ Dačice, Boženy Němcové
213. Tento projekt navazuje na vybudování
výtahu v pavilonu 2. stupně. Na akci město
získalo dotaci z IROP ve výši 1.468.532,80 Kč.
Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva na dodávku výtahu s firmou
TREBILIFT s.r.o za cenu 1.605.845,45 Kč, termín dokončení realizace je do 22. 9. 2020.
Výstavba Parkoviště v ul. Berky
z Dubé – na základě výběrového řízení
stavební práce provádí firma SWIETELSKY
stavební s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 4.256.419,28 Kč bez DPH. V této
etapě budování je počítáno s kapacitou 68
parkovacích míst.
DOKONČILI JSME:
Zateplení domu č.p. 162, Tř. 9. května – byla snížena energetická náročnost,
došlo ke zlepšení tepelně-technických
vlastností stavebních konstrukcí budovy
a k snížení negativních vlivů na životní prostředí. Práce prováděla na základě výběrového řízení společnost Miroslav Brtník
- ZEDNICTVÍ za celkovou nabídkovou cenu
1.594.772 Kč bez DPH. Na akci se podařilo
městu získat dotaci z IROP.
Rekonstrukce lapolu školní jídelny ZŠ
B. Němcové
Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská –
stavbu realizovala firma Jemnická Stavba,
a.s. za celkovou nabídkovou cenu ve výši
845.941,18 Kč bez DPH.
Instalace systému audiotechniky KD
Beseda – na základě výběrového řízení
práce provedla vítězná společnost MusicData s.r.o. za celkovou cenu 816.064 Kč bez
DPH. Předmětem veřejné zakázky byla instalace nového systému audiotechniky na
hlavním sále. Byla tak dokončena další etapa postupné rekonstrukce a modernizace
technického vybavení kulturního domu.  
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Sociální práce na Městském úřadu Dačice
Odbor sociálních věcí na Městském úřadu v Dačicích zajišťuje mimo činností
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí také činnosti v oblasti sociální práce a sociálních služeb.
Sociální pracovníci agendy sociální práce a sociálních služeb na městském úřadu
provádí posouzení životní situace a realizují
přímou sociální práci s klientem v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
Cílem agendy sociální práce a sociálních služeb je poskytovat občanům pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Podpořit sociální fungování klienta
a zvyšovat jeho kompetence tak, aby mohl
v budoucnu samostatně, nebo s pomocí
sociální pracovnice či jiné osoby, řešit svou
sociální situaci. Sociální pracovnice poskytují svým klientům sociální poradenství, které
by mělo vést k řešení nebo předcházení nepříznivé sociální situace klienta. Poskytují
informace o možných postupech vedoucích
k řešení situace. Zapojují klienta do řešení
jeho nepříznivé sociální situace a informují
ho o sociálních dávkách, které by mohly vést
k vyřešení jeho nepříznivé situace, případně
mu pomáhají s jejich vyřízením.
Sociální práce je poskytována osobám
se zdravotním postižením nebo duševním
onemocněním, seniorům, osobám omezeným ve svéprávnosti, osobám ohroženým
sociálním vyloučením, nezaměstnaným,
osobám s materiálními problémy a osobám
bez přístřeší.
Činnosti sociálního pracovníka během přímé práce s klientem:
• vyhledává klienty sociální práce v jejich
přirozeném prostředí,
• provádí posouzení životní situace klienta. Provádí sociální šetření,
• společně s klientem stanovuje cíle sociální práce a stanovuje kroky, které povedou k jejich naplnění,
• realizuje přímou sociální práci s klientem
zaměřenou na změnu klienta a řešení
jeho situace,
• zplnomocňuje klienty, aby dokázali
ovlivňovat své sociální prostředí a měnit
podmínky svých životů,
• realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta,
• spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
• spolupodílí se na realizaci preventivních
aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku
nepříznivých životních situací klientů,
• na obcích pomáhá klientům při vyplňování formulářů o sociální dávky,
• koordinuje péči o občany společensky
nepřizpůsobivé, vykonává činnost kurátora pro dospělé, spolupracuje s věznicemi a zdravotnickými zařízeními.

Mezi další činnosti agendy sociální
práce a sociálních služeb patří:
• Vydávání parkovacích průkazů, které
označují vozidla přepravující těžce zdravotně postiženou osobu dle § 67 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
• Rozhodování o ustanovení zvláštního
příjemce dávky důchodového pojištění
a provádění kontroly plnění jeho povinností dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
• Participace na zpracování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na
místní i regionální úrovni.
• Spolupráce s veřejnoprávními institucemi a nestátními neziskovými organizacemi, vytváření sítí pro řešení různých typů
sociálních událostí.
• Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, dalšími obcemi a kraji.
• Zajišťování dostupnosti informací o možnostech sociální práce, poskytovatelích
sociálních služeb, změnách sociálního
systému v ČR apod.
Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na
samotné poskytovatele sociálních služeb nebo také na Odbor sociálních věcí,
Městského úřadu Dačice, Neulingerova
151/I
• kancelář č. 210, Mgr. Irena Vašíčková
– tel. 384 401 284
• kancelář č. 209, Mgr. Lada Štěrbová
– tel. 384 401 249.
Lada Štěrbová,
sociální pracovnice

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

www.dacice.cz

Individuální doprava seniorů

Právě opravujeme

Zastupitelstvo města na svém 12. zasedání dne 9. září bude schvalovat přidělení
Grantu na poskytování individuální dopravy seniorů společnosti Ledax o.p.s.

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 a 2021 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání 623 členů.

Město Dačice
Městský úřad Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice I
www.dacice.cz

DOPRAVA SENIORŮ
Telefon: 725 064 310
Služba by měla být poskytována od
15. září pro soběstačné osoby ve věku 65
let a výše, a to ve všední dny pondělí až
pátek od 6:30 do 15:00 hodin a bude poskytovaná na základě průkazu vydaného
městem Dačice. Průkazy bude vydávat paní
Nováková, pracovnice odboru sociálních
věcí, číslo kanceláře 113, tel. 384 401 251
a začnou se vydávat v pondělí 14. září
a následně každou středu od 8:00 do 12:00
hodin. Každý žadatel si musí přinést svou
fotografii o rozměrech 35x45 mm a při registraci zároveň obdrží kupony, které bude
přepravovaná osoba odevzdávat řidiči při
každém využití služby.
Cena za jednosměrnou jízdu bude činit pro klienta při jízdě po Dačicích 30 Kč

a pro klienta při jízdě z nebo do místní části
(Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostkovice,
Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín,
Prostřední Vydří, Toužín, Velký Pěčín) 40 Kč.
Podporovaný účel této dopravy je cesta
k lékaři, do lékárny, na hřbitov, na autobusové a vlakové nádraží, do knihovny a na
náměstí, vše pouze v Dačicích a místních
částech.
Služba bude poskytnuta na základě telefonické objednávky na tel. 725 064 310
a objednávka musí být učiněna nejpozději
předcházející den před plánovanou přepravou. Auto určené k této dopravě bude označeno magnetickou reklamou na dveřích řidiče i spolujezdce, viz obrázek nahoře.
Kateřina Marková, místostarostka

Putování Českou Kanadou
– hravý průvodce pro kluky a holky
Česká Kanada vydala malovaného průvodce Českou Kanadou pro děti. Děti se
nejen dozví, co všechno mohou při svém putování v České Kanadě objevit, ale také
to, kde dostanou razítka potřebná k získání odměny.
Milé děti, Čenda s Katkou vás
provedou Českou
Kanadou. Zažijete spolu spoustu
zábavy, podíváte
se společně za
zvířátky do zoo, prohlédnete si Kanadu
z výšky, vyřádíte se v lesoparku, obludišti,
na koupališti nebo se projedete vláčkem
z dob vašich prababiček. Dobrodružství na
vás totiž číhá za každým balvanem!
Průvodce je zdarma k dostání ve všech
turistických informačních centrech České Kanady: Dačice, Slavonice, N. Bystřice
a J. Hradec, na kterých bude vydána také
odměna odpovídající počtu získaných razítek. Součástí průvodce jsou omalovánky.
Více informací na webové adrese
www.ckanada.cz.
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovního ruchu

DOKONČILI JSME:
Nátěr střechy na čp. 2 – práce provedla
Stavební huť Slavonice, spol. s r.o. za celkové náklady ve výši 135.000 Kč bez DPH. Na
realizaci získalo město dotaci ve výši 67.000
Kč.
Oprava soklu na čp. 27 (objekt Starého
zámku)
PROBÍHÁ:
Oprava mostu přes řeku Moravská
Dyje ve Velkém Pěčíně – předmětem zakázky je rekonstrukce mostního objektu
včetně přilehlé komunikace a vybudování
chodníků pro pěší. Stavbu provádí firma
SaM silnice a mosty, a.s. za celkovou cenu
ve výši 8.725.963,69 Kč bez DPH. Termín
dokončení byl stanoven do 31. 8. 2020, zhotovitel však požádal o prodloužení o 16 dní
z důvodu špatných klimatických podmínek
a COVID 19.
Oprava kaple v Dolních Němčicích –
cílem byla obnova venkovních omítek návesní kaple, odvodnění obvodového zdiva,
očištění a ošetření krovu proti dřevokaznému hmyzu a houbám, byla provedena
dílčí oprava střechy a oprava oken. Stěny
a klenba interiéru byly očištěny. Na akci
město získalo dotaci Ministerstva kultury
ČR ve výši 180.000 Kč.
Oprava cesty v příměstském lese Kázek
Modernizace učebny a kabinetu na
Gymnáziu Dačice
PŘIPRAVUJEME:
Přeložení chodníků v ulici Antonína
Dvořáka v Dačicích
Oplocení budovy občanské komise
a hřiště v Lipolci
Vybudování boxu na kontejnery v Bílkově
Oprava hráze rybníka v Prostředním
Vydří
Oprava komunikace v Bílkově

Letní soutěž Pošli pohled z íčka
Do 15. září 2020 můžete zasílat pohledy
na adresu Infocentra Dačice z jakéhokoliv místa v ČR. Na pohled nezapomeňte
otisknout tzv. turistické nebo sběratelské
razítko z infocentra v ČR.
Soutěžíme o hodnotné ceny.

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.)

5

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 9/2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta města Dačice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční:
dne 2. 10. 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 3. 10. 2020 od
8:00 hodin do 14:00 hodin.

Okrsek č. 13
Budova hospody Bílkov, Bílkov 89
• Bílkov,

2. Místo konání voleb
Okrsek č.: 1
Městský úřad Dačice, Palackého nám. 2, Dačice
• Dačice I - Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická,
Masarykova, Na Příkopech, Na Rybníčku, Neulingerova, Pivovarská, Soustružnická, Školní, Vlašská, Vokáčovo nám.,
• Dačice II - Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická, U Nemocnice,
U Valchy, V Kaštanech,
• místní část Toužín,

Okrsek č. 14
Budova občanské komise Dolní Němčice, Dolní Němčice 62
• Dolní Němčice a Prostřední Vydří.

Okrsek č. 2
Budova Komerční banky, Palackého nám. 3/I, Dačice
• Dačice III - B. Smetany, Družstevní, Ke Karlovu, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Vápovská, Za Lávkami
• místní část Borek, místní část Hradišťko,
Okrsek č. 3
SOUzas, Jemnická 58/III, Dačice
• Dačice III - Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy Cimrmana, Jemnická,
Jiřího z Poděbrad, J. K. Rada, Kapetova, K. Dalberga, K. Sasiňáku,
Na Výhoně, Svobodova, U Třech křížů, V. Fuky, Zahradní, Za Školou,
• místní část Chlumec,
Okrsek č. 4
Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, Dačice
• Dačice I - Bratrská, Krajířova, Palackého nám.,
• Dačice V - Dělnická, Nádražní, Tř. 9. května, Učňovská, U Podcestného mlýna,
Okrsek č. 5
Základní škola v ul. Komenského 7/V, Dačice
• Dačice V - Bezručova, Husova, Komenského, Na Vyhlídce, Náměstí Republiky, Sokolská, Tyršova, U Stadionu,
Okrsek č. 6
Základní škola v ul. Komenského 7/V, Dačice
• Dačice V - Jiráskova,
Okrsek č. 7
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice
• Dačice IV - Červenkova, Hradecká, Krátká, Na Jordánku, Na Peráčku, Na Sádkách, Na Výsluní, Nivy, Pantočkova, Příčná, Příhodova,
Strachovského, Toužínská, V Lukách,
• Dačice V - B. Němcové
Okrseku č. 8
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice
• Dačice V - Červený vrch, Jižní, Mládežnická, Polní, Severní, Větrná, Vyderská,
Okrsek č. 9
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice
• Dačice V - Dlouhá,
Okrsek č. 10
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice
• Dačice V - Antonína Dvořáka, Karla Čapka, Máchova, Otakara Březiny,

Okrsek č. 12
Budova občanské komise Hostkovice, Hostkovice 28
• Hostkovice a Lipolec,
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Informace o vystavení
voličského průkazu
pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020
Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů a nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku. Volič může požádat o voličský
průkaz písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem, prostřednictvím datové schránky. Žádost lze podat
i osobně na příslušném obecním úřadě. Poslední den pro doručení
písemné žádosti je 25. 9. 2020, osobní do 30. 9. 2020.
Na Městském úřadě Dačice se vydává voličský průkaz na evidenci obyvatel, dveře č. 138, Palackého nám. 1, přízemí.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do zastupitelstev krajů k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku, který spadá
do územního obvodu Jihočeského kraje.

Hlasování do přenosné
volební schránky
Při volbách do zastupitelstev krajů může volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování do
přenosné volební schránky.
Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do
pátku 2. října 2020 do 11:00 hodin telefonicky na čísle 384 401 267,
e-mailem na adresu evidence@dacice.cz, v průběhu voleb volič
požádá přímo svoji příslušnou volební komisi.
Netýká se voličů, kteří se budou nacházet v případné karanténě ohledně Covid-19.
Jitka Hubatková, správní oddělení

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

--- inzerce ---

Okrsek č. 11
Budova občanské komise Malý Pěčín, Malý Pěčín 30
• Malý Pěčín a Velký Pěčín,

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Karel Macků, starosta

www.dacice.cz

Nabídka volných bytů v DPS
Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byty v Domě s pečovatelskou službou:
Byty pro jednotlivce. Jistota 2.500 Kč.
• Byt č. 7, o velikosti (1+0), situovaný v přízemí
Celková plocha: 28,12 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.274 Kč
• Byt č. 24, o velikosti (1+0), situovaný v 2. patře
Celková plocha: 27,02 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 2.877 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti
v danou dobu pronájmu. Byty spadají do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 30. září 2020 do 13:00 h. Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 7 nebo 24 v DPS“ (vždy vybrat
požadovaný byt). K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty a potvrzení o bezdlužnosti.
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu
jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města
(www.dacice.cz). Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 235.

Hasič profesionál nebyl ještě před
padesáti lety samozřejmostí
Srdečně Vás zveme na oslavy padesáti let od založení požární stanice Havlíčkův Brod, svěcení praporu a složení slibu
členů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina – stanice Havlíčkův Brod. Obdobné pozvání na oslavy padesátky
jsem potom ještě obdržel od hasičů ze stanice Třebíč a Pelhřimov.
Přiznám se, že jsem byl těmito pozváními
potěšen a překvapen zároveň. Nevěděl jsem
totiž, že na Vysočině a vlastně v celé České
republice vznikaly nejdříve v krajských, potom v okresních a následně dalších městech
postupně tzv. veřejné požární útvary, kde
prvními příslušníky byli zpravidla členové
místních organizací českého svazu požární
ochrany. Tyto veřejné požární útvary, na
kterých zpočátku sloužili třeba jeden, dva nebo tři lidé se následně
postupně rozrůstaly a staly se základem pro vznik městských stanic
profesionálních hasičských záchranných sborů, jak je známe dnes.
Když jsem začal jenom letmo zkoumat, jak to bylo se vznikem
veřejných požárních útvarů a následně profesionálních hasičských
sborů v mém senátním obvodu, zjistil jsem, že doba jejich vzniku je
poplatná zejména velikostí měst v tehdejší době a také míře pokrytí, kterou hasiči v té době z těchto měst zajišťovali. Zatímco stanice
Jihlava oslaví v roce 2022 již sedmdesátku, tak stanice profesionálních hasičů v Polné začala fungovat teprve v roce 1983. V Dačicích
a v Třešti byly profesionální požární stanice založeny shodně v roce
1974 a stanici v Telči čekají v roce 2022 oslavy padesátin.
Z dnešního pohledu je tedy zřejmé, že přestože historie profesionálních hasičských útvarů je poměrně velmi krátká, tak jsme za
dobu jejich existence ušli v České republice veliký kus cesty. Naše
fungování integrovaného záchranného sytému, tedy nastavenou
spolupráci hasičů, zdravotníků a policistů nám mnoho států závidí.
Třešničkou na dortu je potom výborná spolupráce dobrovolných
a profesionálních hasičů. Myslím, že je dobré si to alespoň občas
připomenout a třeba nejen v rámci výročí hasičům profesionálním
i dobrovolným za jejich práci poděkovat.
Miloš Vystrčil, senátor

Nabídka pronájmu
startovacího bytu
V souladu se Směrnicí rady města R2-18 zveřejňuje Městský
úřad v Dačicích nabídku týkající se pronájmu startovacího bytu
č. 28, ul. Bratrská, č. p. 175/I v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do
energetické třídy D.
Ukázka bytu ve středu 16. 9. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h.
pokoj 1

21,10 m2

WC

1,30 m2

předsíň

5,80 m2

lodžie

2,50 m2

koupelna

3,40 m

sklep

1,20 m2

Celkem

35,30 m2

2

Nájemné z bytu je smluvní a činí 32 Kč/m2/měsíc + měsíční náklad za zařizovací předměty v bytě a zálohy na služby. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 10. do 31. 12.
2020 s možností prodloužení. Celková doba nájmu může činit
nejvýše 3 roky.
Nabídka musí obsahovat:
• žádost o startovací byt a přílohy na předtištěném tiskopise
k vyzvednutí na odboru správy budov nebo na stránkách města www.dacice.cz
• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice k vyzvednutí na
MěÚ Dačice (finanční odbor – za poplatek 100 Kč), nesmí být
starší jak 3 měsíce
• potvrzení o zaplacení kauce (kauce ve výši 2.500 Kč se hradí na pokladně MěÚ), v případě, že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí, kauce propadá a postupuje další v pořadí.
Ostatním nevybraným zájemcům bude kauce vrácena.
Zájemci musí splňovat následující kritéria a podmínky:
• žádost mohou podat manželé nebo občané, kteří spolu sdílí
společnou domácnost, jsou-li způsobilí k právním úkonům, jeden
z nich je občanem ČR a jejich souhrnný věk nepřekročil 70 let
• žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají vlastnické
nebo spoluvlastnické právo k nemovitosti určené k trvalému
bydlení ani je neužívají právem odpovídajícím věcnému břemenu, dále osoby, které nemají uzavřenou nájemní smlouvu
na byt
• žádost mohou podat pouze žadatelé s uzavřenou smlouvou
o stavebním spoření, od jejího uzavření ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo již minimálně ½ roku (nebo byla vložena
částka 6 000 Kč jednorázově) a budou spořit celkem 6 let. Minimální částka, kterou účastník spoření ukládá činí 1.000 Kč (tyto
skutečnosti doloží uzavřenou smlouvou o stavebním spoření
a výpisem ze svého účtu).
Kritéria výběru:
věk žadatelů
zaměstnání
počet dětí
stavební spoření
trvalý pobyt
Konečný termín pro podání žádosti:
18. 9. 2020 do 13:00 hodin
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13
Dačice I) v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT –
ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 28, Dačice 175/I“
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít
nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci září 2020 bude dne 11. 9. 2020 v době od 8:15 do 12:15 h.
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové bude
v měsíci září 2020 dne 25. 9. 2020 v době od 8:00 do 12:00 h.
Insolvenční správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I –
Dům s pečovatelskou službou.
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Činnost společnosti Teplospol, a.s Jindřichův Hradec
a připravované modernizace CZT v Dačicích
Město Dačice je druhou největší lokalitou, kde naše společnost vyrábí a distribuuje teplo do bytových domů a objektů občanské vybavenosti. Důležitým prvkem udržení kvality dodávek tepla a udržení příznivých cen tepla pro koncové odběratele,
je průběžná modernizace zdrojů tepla – kotelny a modernizace rozvodů tepla k jednotlivým bytovým domům.
Naše společnost a její investiční oddělení
v tomto nikterak nezahálí. V roce 2016 byla
zrekonstruována kotelna, stávající kotle na
pevná paliva byly demontovány a místo
nich byl nainstalován plynový kondenzační kotel. V roce 2017 byla na kotelnu,
ve spolupráci se společností E.ON, nainstalována kogenerační jednotka. Obě tyto
investice měly pozitivní vliv na snížení cen
tepla pro koncové odběratele v Dačicích.
V letech 2017 a 2018 byly provedeny dvě
etapy modernizace teplovodních rozvodů a to v ulici Antonína Dvořáka. V roce
2019 proběhla třetí etapa modernizace
teplovodních rozvodů, tentokrát v ulici
Máchova. Provádění modernizací rozvodů
tepla se neobejde bez zemních prací, a tím
k narušení stávajících povrchů komunikací
a chodníků. Naše společnost se tak dále
při všech etapách modernizace teplovodních rozvodů spolupodílela, ve spolupráci
s městem Dačice, na opravách povrchů
chodníků v dotčených lokalitách.
V současné době se začala připravovat

projektová dokumentace na rekonstrukci
teplovodního řadu od šachty v ulici Jiráskova podél bytového domu 251–255. V této
lokalitě se má v roce 2021 uskutečnit rekonstrukce povrchů komunikace a rozšíření
parkovacích stání. Rekonstrukce teplovodu
bude provedena před rekonstrukcí povrchů
komunikace.
V letech 2020 a 2021 bude probíhat projektová příprava čtvrté etapy modernizace
teplovodního řadu, a to v ulici Dlouhá. Tato
rekonstrukce se bude týkat úseku cca 360 m
dlouhého. Začátek rekonstruovaného úseku bude v teplovodní šachtě v křižovatce
ulic Antonína Dvořáka s ulicí Dlouhá, konec
celé rekonstrukce bude u bytového domu
čp. 459. Touto rekonstrukcí bude ukončena kompletní rekonstrukce teplovodů na
sídlišti Červený vrch, která odběratelům
přinese zlepšení komfortu při dodávkách
tepelné energie a provozovateli přinese
snížení tepelných ztrát v lokalitě, minimalizují se poruchové stavy na rozvodné síti
a s tím související přerušení dodávek te-

pelné energie ke koncovým odběratelům.
Realizace této poslední, čtvrté etapy modernizace rozvodů tepla na sídlišti Červený vrch, se předpokládá v letních měsících
roku 2022. Věříme, že provedené investiční
akce, jakož i budoucí plánované rekonstrukce, zlepší komfort dodávek tepelné
energie, sníží tepelné ztráty v potrubí, minimalizuje poruchy na rozvodech tepelné
energie. Spojení kotelny s kondenzačním
plynovým kotlem, kogenerační jednotkou,
opravenými rozvody CZT a v letošním roce
sníženou sazbou DPH z 15 % na 10 % u cen
za tepelnou energii ze zdrojů CZT, slibuje
udržení či dokonce mírné snížení cen za
dodávky tepla.
O tom, že je politika naší společnosti, ve
vztahu k provozu CZT a ke spokojenosti
koncových odběratelů, nastavena správně,
svědčí i to, že naše společnost již po páté
v řadě získala prestižní ocenění spolehlivé
firmy vystaveným certifikátem s hodnocením AAA, což značí nejlepší hodnocení.
Teplospol, a.s. Jindřichův Hradec

Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte revizi kotle a provede ji revizní technik kotlů,
nesplnili jste zákonnou povinnost pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Kontroly kotlů
Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky zkontrolovat jeho technický
stav. Jelikož se tato povinnost týká všech
zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým
příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního vytápění,
vztahuje se tato povinnost i na některá krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.
Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní
prostředí. Kontroly kotlů primárně nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se
o vizuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co a jak se
v kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout poradenství a doporučit postupy
k vylepšení stávajícího stavu. Výstupem
z kontroly je doklad o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva), který může obsahovat
doporučení týkající se bezpečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad
je nutné uschovat a na požádání předložit
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obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů mohou podle zákona
o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické
osoby proškolené výrobcem daného kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto osoby
označuje jako odborně způsobilé osoby
(OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line
databáze OZO na adrese https://ipo.mzp.
cz. Po zadání adresy provozovatele dle
občanského průkazu, okruhu vzdálenosti,
ve kterém chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu kotle lze nalézt
oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i cena.
Finanční limit pro částku za provedení kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva
životního prostředí a činí u kotlů a topidel
bez regulační jednotky 1.585 Kč a u zdrojů
s regulační jednotkou 1.848 Kč bez DPH.
Revize kotlů
Revize kotlů nemají nic společného se
zákonnými pravidelnými kontrolami podle
zákona o ochraně ovzduší a běžných kotlů
v domácnostech se netýkají.
Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti
získala osvědčení u Technické inspekce
České republiky (TIČR). Takové osoby vlast-

ní „kulaté“ razítko s označením „revizní
technik kotlů“. Toto razítko je automaticky
neopravňuje k provádění pravidelných povinných kontrol kotlů.
Revize kotlů spočívají především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě,
že revizní technik zjistí závažné nedostatky
z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto zařízení do odstranění zjištěných nedostatků zakázat.
Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice
Pokud máte k této problematice dotazy,
nebo pokud plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či rekonstrukci domu,
zvažujete možnost získání dotací a využití
obnovitelných zdrojů energie, bezplatně
a komerčně nezávisle vám poradí v poradenském středisku Energy Centre České
Budějovice. Na osobní konzultaci se můžete
objednat na tel. č. 387 312 580, 773 124 580
nebo na bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre
České Budějovice jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.

www.dacice.cz

V Dačicích by chtěl žít každý!
Pro titulek tohoto sloupku jsem si dovolil zaskočit do
jednoho z děl českého génia Járy Cimrmana a parafrázovat
větu Karla Infelda Prácheňského (Záskok). Myslím, že to tak
rozhodně cítíme my Dačičtí a vůbec nám nevadí, když se to
rozkřikne.

Město Dačice nabízí
k pronájmu nebytové prostory
v budově čp. 3/I na Palackého nám. v Dačicích
• místnost č. 206 o ploše 32 m2 nacházející se v třetím nadzemním podlaží
• místnost č. 207 o ploše 48 m2 nacházející se v třetím nadzemním podlaží
• místnost č. 208 o ploše 32,5 m2 nacházející se v třetím nadzemním podlaží
• místnost č. 109 o ploše 31,2 m2 nacházející se v druhém nadzemním podlaží
včetně společně užívaných prostor haly, chodby, sociálního zařízení a nezbytně nutných přístupových cest.

k pronájmu nebytové prostory v Obchodním
centru Antonínská čp. 15/II v Dačicích

První písemná zmínka o Dačicích pochází z roku 1183, což je neuvěřitelných 837 let, za kterých se Dačice docela pěkně rozrostly,
zkrásněly a nabízejí čím dál tím více lákadel jak pro místní, tak pro
návštěvníky. Zajímavá jsou samotná čísla o počtu obyvatel. Nenašel jsem tedy informace ohledně onoho počátečního 12. století, ale
snadno jsou na internetu k dohledání údaje od 18. st. dál (zdrojem
je kniha Dějiny Dačic).
Z tehdejších necelých 1600 obyvatel jsme dnes na zhruba 7300.
To je skok, co? Mám z toho velikou radost a je to důkazem, že jsme
skutečně městem, kde by chtěl žít každý. Ale... V rámci sčítání lidu
však za posledních deset let každoročně zaznamenáváme zhruba
o 30 až 90 obyvatel méně (v Dačicích a místních částech). To je škoda, protože opravdu máme co nabídnout a Dačice jsou velmi zajímavé jak pro nové obyvatele, tak pro naše mladé generace.
Rozumím tomu, že mladí odejdou za studiem nebo za pracovními zkušenostmi do Prahy, Brna, Olomouce a dalších měst, případně
i dál do světa. To je naprosto v pořádku a je to samozřejmě přínosné jak pro ně samotné, tak i pro město. Bylo by ale bezvadné,
kdyby se chtěli také definitivě vrátit domů, žít tady, pracovat a založit zde rodinu jako budoucí generace města Dačice. Neříkám, že
tomu tak není, že každý mladý utíká, ale stále v sobě řeším otázku,
jak motivovat ty, kteří s návratem váhají. Rozumím tomu, musí být
v okolí dostupná práce, musí mít možnost dosáhnout na slušné bydlení, musí být k dispozici obchodní a kulturní infrastruktura. Ale to
si myslím, že máme a snažíme se i průběžně čím dál víc vylepšovat.
Tak v čem je problém?
Možná, že to ani tak není odchodem mladých lidí pryč a přirozenou úmrtností, že důvod a možnosti řešení musíme hledat ještě
trochu jinde. A když o tom přemýšlím dál, současným obecným
celospolečenským trendem je nižší porodnost. Bohužel rodiny
mají méně dětí a někteří mladí lidé se dokonce i cíleně rozhodnou
pro bezdětnost. Je to velká škoda, i když možná řada argumentů
pro taková rozhodnutí by se dala i pochopit. Jen si říkám, že řešení
vždycky jsou.
Děti jsou radost (a sem tam i starost), ale především naše budoucnost. A na to je nutné myslet. Proto by mne zajímal váš názor,
co by bylo potřeba u nás udělat, aby se mladé rodiny rozhodly mít
místo jednoho dítěte dvě, místo dvou tři, a třeba i více. Co udělat
pro ty, kteří ač objektivně mohou, se do početí dětí neženou. Jak
pomoci tam, kde strach o budoucnost nových generací je silnější
než naše přirozená touha děti mít. Prosím, posílejte mi své podněty
a názory na email bartosekj@psp.cz, třeba s heslem „V Dačicích by
chtěl žít každý“. Budu za ně velmi rád. Předem za ně děkuji a slibuji,
že se jimi budu dále inspirovat a dál s nimi pracovat.
Krásný zbytek léta
Jan Bartošek

• místnost č. 114 o ploše 20,00 m2 v 1. patře
• místnost č. 145 o ploše 16,91 m2 v 1. patře

• 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 nebo mobil 727 927 527.

Dačické Baroko 2020
19. ročník komorního festivalu barokních umění Dačické
baroko letos zahájíme v sobotu 29. srpna ve 20:00 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 zazní v původním latinském jazyce (český překlad bude k dispozici v programech), doprovázené hudbou Adama Michny a dalších autorů jeho
doby. Scénické provedení se opře o zkušenosti souboru LAURIGER
s historicky poučenou interpretací barokní gestiky a přednesu na
latinský text a soubor pro interpretaci staré hudby CAPELLA ORNAMENTATA doplněná současnými i bývalými studenty ZUŠ Dačice. Příprava inscenace navazuje na výzkum teatroložky Magdaleny
Jackové a mezinárodní mezioborovou konferenci Vzorové drama
raného novověku, která se uskutečnila 12.–14. října 2017 v Praze.
Dramaturgicky dává volba hry smysl díky spojení známého biblického příběhu o Salome a sv. Janu Křtiteli s otázkou, která osloví
i současného diváka: je nositelům moci dovoleno vše?
V sobotu 5. září od 15:00 h můžete zavítat do nedávno zrestaurované hřbitovní kaple sv. Rocha, kde si budete moci vychutnat
výkony studentek II. cyklu zobcové flétny při ZUŠ Dačice, které
představí instrumentální hudbu J. S. Bacha, Fr. Barsantiho, B. Marcella a dalších skvělých autorů počátku 18. století. Festival zakončíme 6. září od 10:30 h bohoslužbou doprovázenou mešní hudbou
jindřichohradeckého varhaníka a skladatele Adama Michny z Otradovic. Vstupné na všechny akce je dobrovolné.
Srdečně Vás zveme!
Karla Kolčavu (1656–1717) můžeme považovat za nejvýznamnějšího jezuitského dramatika z českých zemí. Jako jediný ze
zdejších jezuitů se dočkal tištěného vydání 23 svých dramat. Exercitationes dramaticae (Dramatická cvičení), jejichž součástí je také
hra „Veritas prostrata et erecta“, vyšla v letech 1703–16 a měla ohlas
i v cizině.
Richard Šeda
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Popovídáme si o tom, jak můžeme
aktivně oživit stereotypy ve vztazích.
Jak ve vztazích komunikujeme a jak s
tím vším souvisí naše sebedůvěra a
sebeláska.
Bližší informace:
stepanova-lenka@seznam.cz,
tel.č. 723 002 432

T AJE MST VÍ
HARMO NI CK ÉHO
V ZT AH U

PI L A T E S
VZ TAH S MAMI NKO U,
JA K NÁS P RO VÁZÍ ŽIV OT E M

Uvědomíme si správné napřímení
a nastavení celého těla. Pomocí
dechových cvičení stabilizujeme páteř
spolu s pánví. Budeme se věnovat
vnímání těla jako celku,
ale i jeho jednotlivých částí samostatně,
volnosti kloubů a jejich pohybu v co
nejideálnějším nastavení. Maximální
počet 12 osob, nutná rezervace
Šárka Mátlová - tel.: 728 087 393
instruktor pilates clinic method.

ZD RAV Á ZÁDA
S PĚN OVÝM VÁLC EM
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Přijďte diskutovat s očním
lékařem MUDr. M. Novákem,
který Vám rád zodpoví vaše
dotazy.

JAK N A ZD R AV É O Č I?
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Zdraví je nám vrozené, jen se
potřebujeme k této síle zase vrátit.
Znáte například tělové svíce?Víte co je
Kraniosakrální terapie ? A znáte
Raindrop techníku ? Pokud ne a
zajímají Vás tyto přístupy ke zdraví,
těšíme se na společné setkání s Vámi.
Bližší informace: stepanovalenka@seznam.cz, tel.č. 723 002 432

NÁ VR AT Y K E Z D R AVÍ AN EB
T IPY JA K N A T O?
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Přijďte okusit aromatické působení
esenciálních olejů a zjistit praktické
využití na harmonizaci těla a udržení
zdraví.
Bližší informace:
stepanova-lenka@seznam.cz,
tel.č. 723 002 432

Přijďte podpořit dobrou věc
- během, chůzí, vlastním
stylem :)
a zažít světlušky v parku.
Zápis běžců od 18 h,
od 19:30 h start běhu.

BĚH P R O SV ĚTLU ŠKU
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T AI -C H I
VNI T ŘN Í UM ĚN Í
PR O Z DRA VÍ

13.9.

KY BERŠ I KA NA
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Přijďte diskutovat se Zdeňkou
Snížkovou o historii
pečovatelské služby.

H IS TO R IE PE Č O VA TE L SK É
S L UŽ BY
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Budeme vám vyprávět o
moderních technologiích ve
vztahu k dětem, nebezpečí
sociálních sítí (Instagram,
TikTok,...), používání
smartphonů a hraní
počítačových her.
Ing. Petr Šmíd, DiS.
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Zveme vás na ukázkové
hodiny taoistického tai chi:
cvičení, které rozvíjí
rovnováhu a stabilitu,
je vhodné i pro seniory.
www.taoist.cz
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E SE NC IÁLNÍ OLE J E
P RO ZDRAVÝ ŽI VOT N Í ST Y L
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Budeme si povídat o vzniku citové
vazby mezi matkou a dítětem.
Povídání bude doplněno o příběhy s
praktickými zkušenostmi, o které se s
vámi podělí dámy - PaedDr. D.
Blažková a Mgr. J. Sedláková z
OTEVŘENÝCH OKEN z.ú.
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PILATES pro ženy i muže, doplněné
o cvičení orgánové sestavy MAKKOHO, která Vám pomůže celý cvičební
proces v těle více ukotvit, posílit zdraví a
zároveň rozšiřuje rámec celého kurzu,
včetně benefitu užítí aromaterapie v
jednotlivých hodinách. Bližší informace:
stepanova-lenka@seznam.cz,
tel.č. 723 002 432
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Zveme vás na Den otevřených dveří
do nové budovy DDM v ul. Bratrská.
Upozornění k náborům: od
25.8.2020 lze děti přihlašovat online do kroužků na webu
www.ddmjh.cz

DE N OTEVŘE NÝ CH DVEŘÍ
DDM
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ZRUŠ

DNY ZDRAVÍ ZÁŘÍ 2020
V STUP
Z DA R MA
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Dačický Domeček informuje
Již od 25. 8. 2020 se děti mohou přihlašovat do kroužků na
školní rok 2020/2021. I v letošním roce jsme připravili několik novinek, např. letecké modelářství, stolní tenis, dívčí klub, dramatický kroužek, kroužek vaření, turistický kroužek, kroužek pro hbité
jazýčky a další. Celou kompletní nabídku najdete na stránkách
www.ddmjh.cz.
Od letošního roku probíhá přihlašování on-line, které si mohli
vyzkoušet rodiče již při přihlašování svých dětí na letošní letní pobytové a příměstské tábory. Pokud by někdo měl problém s přihlášením, může nás kontaktovat na tel. č. 724 078 677.
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
Toto léto bylo jiné, než na jaké jsme byli zvyklí v minulých letech.
Ale i přes všechna omezení, doporučení a zákazy musíme konstatovat, že to naši letní činnost nijak významně neovlivnilo. Proběhly
jak pobytové letní tábory na základně v Dolní Radíkově, o kterých
jsme psali v minulém čísle, tak tábory příměstské.
Ty byly první zatěžkávací zkouškou pro naši novou budovu DDM
v Bratrské ulici v Dačicích. A musím říct, že jak budova, tak děti situaci zvládly bez ztráty kytičky. Přestože k budově nepřísluší téměř
žádný pozemek, velkou výhodou se ukázal zrcadlový sál, který
nám poskytl zázemí a příjemné prostředí i v době letních veder.
A co jsme si užili na příměstských táborech? Velké plus vidím
v tom, že pro některé děti to bylo první setkání s větším kolektivem
dětí od koronavirové karantény, protože ne všechny děti nastoupily do školy ještě před prázdninami. Mohly si tak užívat přítomnost
a zábavu s ostatními dětmi. Čekaly nás výtvarné činnosti, sportovní
aktivity v podobě terčových závodů, her na stadionu, turistického
výšlapu kolem Dačic, něco nového jsme se dozvěděli o myslivosti,
práci hasičů, navštívili jsme výstavu o Večerníčkovi v místním muzeu a galerii. Celodenní výlet byl tentokrát zaměřený na hvězdy.

Jeden týden jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Českých
Budějovicích a druhý týden v Jindřichově Hradci, kde hvězdárna
prošla kompletní rekonstrukcí a modernizací. Nechyběla ani diskotéka v podání pana Lumíra Koutného, který tento rok oslavil
40. výročí spolupráce s Domem dětí a mládeže v Dačicích. Děkujeme a těšíme se příště. A na závěr nechybělo hledání pokladu, který
obsahoval odměnu pro každého účastníka tábora.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci našich příměstských táborů. Neobešli bychom
se bez super vedoucích a instruktorů, kteří se dětem maximálně věnovali, poděkování patří i hasičům,
kteří nám ukázali, jak pracují, paní
Pavle Přibylové za zajímavé a poutavé vyprávění o myslivosti včetně
názorných ukázek paroží a jiných
trofejí, panu Martinu Rychlíkovi za
komentovanou prohlídku výstavy
o historii kostky cukru a všem ostatním, kteří se nějakým způsobem podíleli na chodu tábora. Velké poděkování patří také panu
Pavlu Janákovi a kolektivu hotelu Stadion. Již čtvrtým rokem nám
vyšli vstříc ohledně stravování a poskytli nám prostory a skvělou
kuchyni, kterou jsme si nemohli vynachválit.
Letos se během dvou běhů příměstských táborů vystřídalo v Domečku 71 dětí. Poděkování patří i jim a jejich rodičům, že jsme si
léto mohli všichni naplno užít.
A teď už se chystáme na nový školní rok. Od října otevíráme brány našich kroužků, a to v novém kabátku našeho krásného Domečku. Těšíme se na vás.
Dačický Domeček

Federal-Mogul Valvetrain s.r.o., Strojírenská 160, 380 01 Dačice
Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů
přijme pracovní pozice

Operátor 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

--- inzerce ---

Pokud vás naše nabídka oslovila, napište nám:
marie.zavodska@tenneco.com, nebo volejte na tel. 383 131 330,
nebo si na vrátnici společnosti vyzvedněte a vyplňte žádost uchazeče o zaměstnání.
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Pozvánky do knihovny
Úterý 8. 9. 2020 Virtuální univerzita po prázdninách
v knihovně pokračuje a ráda přivítá nové studenty
Prázdniny se chýlí ke konci a školní radosti i povinnosti volají. Nejinak je tomu i pro studenty virtuální univerzity třetího věku, jejíž
další semestr 2020/2021 začne v knihovně na podzim. Zápis a informace i pro nové zájemce se uskuteční v knihovně v úterý 8. září
od 9:00 h. Noví zájemci získají všechny potřebné informace, mohou se na cokoli zeptat. Zároveň bude součástí tohoto prvního setkání promítání fotografií H. Miškovské z její cesty do jedné ze zemí
Střední Ameriky. Její fotografie a následné lekce univerzity budou
promítány na novém zařízení v přízemí knihovny, v přístavbě, na
dotykovém LCD monitoru, takže se všichni těšíme na kvalitní obraz i zvuk. Naše konzultační středisko v knihovně bude realizovat
dva kurzy, jedním z nich budou určitě „Rituály královských evropských rodů“. Systém výuky je založen na přednáškách natočených
vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají
aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Virtuální výuka Univerzity třetího věku (VU3V) zahrnuje skupinové přednášky,
samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, kdekoliv, kde je dostupný internet. Pozitivem je mimo získávání nových
poznatků, plnohodnotně stráveného času a vlastního pocitu sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt a nedílným pozitivem je pak i nenásilné získání základní počítačové gramotnosti,
neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl. Celý semestr se bude konat vždy v úterý dopoledne, a to: 6. 10. 13. 10.,
27. 10., 10. 11., 24. 11. a poslední lekce proběhne 8. prosince.
Přesný čas ještě domluvíme. V úterý proto, že ostatní dny jsou výpůjční a čtenáři prostory přístavby běžně využívají. Další informace
najdou zájemci v knihovně a na webu České zemědělské univerzity
– www.e-senior.cz.
1. 10. 2020 Bookstart aneb S knížkou do života – bude pokračovat vždy první čtvrtek v měsíci od října, vždy dopoledne, od
9:00 h, na dětském oddělení knihovny. Srdečně zveme maminky
s malými dětmi na setkání. Tématem prvního dopoledne v knihovně bude povídání o důležitosti zpívání, říkadel a hudby pro malé
děti a krátké hudební hry s pedagogem.
Středa 7. 10. 2020 – Noc literatury – všichni zájemci o kvalitní
evropskou literaturu se mohou těšit na předčítání herců z Horáckého divadla na netradičních místech v Dačicích. Podrobnosti na
webu www.mkdac.cz, na plakátech a sociálních sítích a v příštím
zpravodaji.
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Exponát měsíce srpen
Pamětní volský roh
Každý předmět v sobě nese svůj příběh. Každý o něčem vypráví, každý na něco upomíná. Jedním z takovýchto předmětů
je i bohatě zdobený volský roh (inv. č. 15 876), který upomíná
na hospodářsko-průmyslovou výstavu v Dačicích roku 1883.
Slavnostní zahájení hospodářsko-řemeslné výstavy
proběhlo v sobotu 15. září
1883 v 10 hodin dopoledne.
Pořádala ji lesní a hospodářská sdružení působící toho
času na Dačicku a přihlásilo
se na ni 179 vystavujících.
Na hospodářskou část se
přihlásilo 96 vystavovatelů,
na část řemeslnou 83. Na
výstavě bylo také prezentováno 17 koní, 112 kusů
skotu, 13 vepřů a nepočítaně ptactva. Vystavovatelé
byli za své výrobky patřičně
oceněni. V řemeslné části udělili porotci 12 stříbrných a 20 bronzových medailí, v části zemědělské 50 stříbrných medailí, 9 bronzových medailí
a 49 dukátů. Bezpečnost osob, zvířectva, exponátů a areálu
výstaviště si vzal pod svá křídla místní Sbor dobrovolných hasičů (srov. Moravský dopisovatel z 11. 9. 1883, sbírka M. Buriana).
O velikosti výstaviště, které se rozprostíralo v jižní části areálu dnešní nemocnice, si lze udělat obrázek díky přiložené dobové fotografii (inv. č. 11 509).
O této události podává své svědectví také Pamětní kniha města
Dačic: „Ve dnech 15. – 17. září konala se na nivě u panských sýpek hospodářsko-průmyslová výstava. V budovách a pavilonech byly ladně
sestaveny výstavní předměty v množství neočekávaném a že i návštěva byla hojná, možno nazvati výstavu zdařilou.“ Jako upomínka na
tuto událost byl vyhotoven také tento upomínkový předmět.
Volský roh o výšce 37 cm je zasazen do bohatě zdobeného
podstavce. Ústí rohu o průměru 10,1 cm je zakončeno mosazným
okutím s rytými ornamenty. Na okutí ústí navazuje mosazné víko
v podobě talířovité poklice, na jehož vrcholu se skví bronzová figura lva opírajícího se o renesanční erb. Spodní část erbu je vyplněna lilií, ve středu erbu jsou vyryta písmena „FF“.
Zajímavým uměleckým dílem je rovněž trimetalický podstavec
o výšce 24 cm a průměru paty. Na mosaznou stupňovitě členitou
nohu s reliéfním zdobením navazuje bronzová objímka, rovněž
s reliéfní výzdobou. V čelní části objímky se nachází měděný medailon s nápisem Erinnerung / an die /Datschitzer Ausstelullung / September / 1883 (tj. Vzpomínka na dačickou výstavu, září 1883).
Tento exponát považujme za cenný doklad precizní uměleckořemeslné práce. Kombinace rohoviny a barevných kovů je vystihujícím symbolem provázání zemědělsko-řemeslné výroby. A aby nebyl tento skvost pouze záležitostí depozitáře, bude návštěvníkům
našeho muzea na odiv po celé září.
Martin Rychlík, ředitel MMaG

Koupím chvojí - okrasné tůje,
smrku stříbrného
a ostatní chvojí
Marie Pokorná
tel.: 606 437 042

--- inzerce ---

Knížka pro prvňáčka alias Pasování na rytíře řádu čtenářského
S cílem podpořit čtenářskou gramotnost již od začátku školní
docházky a motivovat děti ke čtení vznikl projekt Svazu knihovníků Knížka pro prvňáčka. Letošní ročník je sice trochu jiný než roky
předcházející, především tím, že karanténa a korona krize zrušily
dětem školní docházku a k tomu se naše knihovna v březnu stěhovala z náhradního umístění zpátky do Pantočkovy ulice, a proto
jsme finále projektu přesunuli na září. Snad už to dopadne.
Knížka pro prvňáčka – původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze
v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit – čeká na děti
v knihovně. Letos je to kniha spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan ze šuplíku. Symbolickou
cenu 20 Kč za knížku pro své prvňáčky uhradily spolky při základních školách Občanský spolek při ZŠ Dačice, Komenského a Občanský spolek při ZŠ Dačice, Boženy Němcové. Drobné odměny pro
děti věnovalo dačické infocentrum. Všem moc děkujeme. PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO se ve spolupráci se školami,
Státním zámkem v Dačicích a Divadelním studiem Tyláček uskuteční v pondělí dopoledne 7. září 2020 na Státním zámku v Dačicích.
Z dětí se přes prázdniny sice stanou druháci, ale věříme, že i tak je
knížka potěší a všichni si ji přečtou, třeba na začátku školního roku.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Novinky školního roku 2020/2021
Právě začínající školní rok zastihl na dačickém gymnáziu dva nové učitele. Oba se
do Dačic svým způsobem vrací. Jan Dohnal
maturoval na naší škole v roce 2015. Nyní
coby čerstvý absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru
biologie, geografie a kartografie, nastupuje jako vyučující těchto předmětů. Zároveň
inicioval vznik badatelského klubu gymnázia, jenž bude pro svou práci využívat zeměpisný software ArcGIS. O tomto nástroji
se více dočtete v článku, jehož autorem je
právě náš nový kolega.
Renata Holčapková absolvovala obor
učitelství chemie a biologie pro střední školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a na gymnáziu pracovala v letech
2007–2010. Nyní se vrací a kromě výuky
přírodovědných předmětů bude mít v novém školním roce na starost také třídnictví
primy.
Více o našich pedagozích či novinkách
školního roku 2020/2021 zjistíte na www.
gymn-dacice.cz,
www.instagram.com/
gymnaziumdacice/ či www.facebook.com/
gymn.dacice/.
Geografické informační systémy na dačickém gymnáziu
Drtivá většina současně prezentovaných
map nebo mapových portálů je vytvářena pomocí geografických informačních
systémů. Geografický informační systém
(zkráceně GIS) pracuje s prostorovými informacemi a zpracovává reálný obraz světa.
Zahrnuje sběr, správu, analýzu a prezentaci
prostorových dat.
Geoinformatika jako vědní obor se začala
utvářet od šedesátých let 20. století spolu
s rozvojem informačních technologií. První
průkopníci tohoto oboru začínali s digitalizací papírových map. Až s rozvojem analytických metod a nástrojů přesáhly geoinformační systémy svým využitím obory
geografie a kartografie, a rozšířily se do
mnoha odvětví lidských aktivit, například
veřejná správa, inženýrské sítě, bezpečnost a zdraví obyvatelstva, krizové řízení,
ochrana přírody a krajinný management
(lesnictví, zemědělství, vodohospodářství),
doprava, služby, věda a výzkum a další aktivity. Možná si to ani neuvědomujeme, ale
geoinformační systémy využíváme všichni
téměř každý den.
Od školního roku 2020/2021 získalo naše
gymnázium licenci na využívání celosvětově rozšířeného geoinformačního softwaru
ArcGIS (firma ESRI; v českém zastoupení ARCDATA PRAHA). Žáci tak budou mít
možnost se v rozšířené výuce seznámit se
základní podstatou geoinformačních systémů a využívat je při plnění nejrůznějších
úkolů a aktivit s geografickým zadáním.
Oblasti využívání tohoto softwaru budou

detailněji probírány a doprovázeny názornými aktivitami také v nově vzniklém badatelském klubu.
Jan Dohnal, vyučující zeměpisu
Nová laboratoř biologie a chemie
Nová laboratoř, která se na gymnáziu
budovala během prázdninových měsíců,
bude určena především pro výuku přírodovědného praktika a laboratorní techniky. Jistě ale najde využití i pro zpestření
výuky přírodovědných předmětů, jako
jsou biologie, chemie či fyzika. V laboratoři bude šestnáct pracovních míst pro žáky,
kteří zde budou moci sami provádět různé
experimenty, sestavovat aparatury, mikroskopovat, pracovat s měřicím systémem
Pasco apod. Vyučující bude mít v laboratoři
možnost využívat počítač, vizualizér i interaktivní dotykový panel a novou moderní
digestoř, která bude velkým přínosem pro
provádění především demonstračních pokusů.
Miroslava Chňoupková,
vyučující biologie a chemie
Výuka programování na nižším gymnáziu
Od školního roku 2020/2021 rozšiřujeme
výuku informatiky a výpočetní techniky na
nižším gymnáziu o programování, které
bude probíhat v sekundě a kvartě. V obou
těchto ročnících se výuka uskuteční v pravidelných dvouhodinových blocích jednou za dva týdny a třída bude pracovat ve
dvou menších skupinách. V sekundě bude
pro výuku použit jednoduchý vizuální programovací jazyk Scratch, v kvartě se již zaměříme na využití programovacího jazyka
Python. Jde o populární a velice univerzální
programovací jazyk, který používají firmy na celém světě, například Blender 3D,
Google (YouTube), Dropbox, Disqus, IBM,
Instagram, Mozilla, NASA, Spotify. Prohlubovat své znalosti na vyšším gymnáziu pak
mohou všichni zájemci ve volitelném předmětu programování.
Milan Točík, ředitel školy
Nové 3D tiskárny

Pro školní rok 2020/2021 gymnázium
opět rozšířilo svou řadu výpočetní techniky, když pořídilo čtyři 3D tiskárny české
firmy Prusa Mini, na kterých budou moci
studenti tisknout modely o rozměrech až
18 cm x 18 cm x 18 cm. Tiskárny budou od
září k dispozici žákům nejen ve výuce, ale
i po vyučování v zájmovém kroužku 3D tisku. V kroužku 3D tisku dostanou studenti
prostor předvést svého kreativního ducha
při upravování nebo vytváření modelů, které si následně budou moci také vytisknout.
Tiskárny budou sloužit rovněž k vytváření
pomůcek do výuky. Vedení školy si od tohoto nástroje slibuje především seznámení
žáků se současnými technologickými trendy, rozvoj tvořivosti studentů a zpestření
vyučování.
Jakub Nemčik, vyučující fyziky

Svaz tělesně
postižených Dačice
Po dlouhé době začíná svaz opět
pracovat. V měsíci květnu jsme popřáli
našim členkám paní Františce Kubešové a paní Aleně Přívětivé k jejich životnímu jubileu. Popřáli jsme jim hodně
zdraví, štěstí a dobré pohody v osobním životě.
Pro své členy jsme uspořádali 23. července zájezd do Českého Krumlova. Za pěkného počasí a s dobrou náladou jsme se vydali autobusem společnosti H-Bus k našemu
cíli. Přivítala nás průvodkyně paní Svobodová a popřála nám krásný výlet. Okolo 10.
hodiny jsme dorazili do cíle. Zde již na nás
čekal průvodce z Českého Krumlova, který
nás celé dopoledne provázel. Povyprávěl
nám o historii města a my jsme si vše prohlédli. Okolo poledne se s námi rozloučil
a my jsme měli do 15:00 hodin volno. Pak
nás čekala prohlídka zámku, během osobního volna se někteří podívali do muzea
voskových figurín nebo do zrcadlového bludiště. Zdatnější z nás vystoupali až na krumlovskou věž. Posilněni obědem jsme vyrazili
zpět na zámek. Zde jsme viděli i medvědy,
kteří zde žijí. Při prohlídce jsme měli příjemnou paní průvodkyni. Spokojeni a unaveni jsme dorazili na parkoviště. Tam na nás
již čekal autobus a naše cesta vedla zpět
domů. I když zájezd byl náročný na chůzi, máme krásné vzpomínky na tento den.
Těšíme se na další výlety. Naši členové se
mohou opět těšit na koupání v plaveckém
areálu Laguna Třebíč. Dále na měsíc září pro
své členy chystáme opékání buřtů ve Slavonicích u pana Tůmy, pěší výšlap s kosíkama,
zájezd na Safari ve Dvoře Králové. Dále na
akce, které pořádá město – Dny zdraví.
Těšíme se na naše další společné setkání.
Bohumíra Vašnovská, výbor organizace
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Čtvrtek 20.8.2020
zpátky
do ŠKOLY
Čtvrtek 17.9.2020

-20%

na VŠECHNO

pro držitele
Slevové karty PRIOR

✳

14

Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

www.prior.cz

Akční nabídka školních potřeb je platná do 30.9.2020
Na zboží v akci a ve slevě se nevztahují žádné další slevy.

--- inzerce ---

Získejte kartu ještě dnes
za nákup nad 500 Kč.

Více z nabídky
školních potřeb
naleznete na

www.dacice.cz

Stolní tenis

Sportovní okénko

Stolní tenisté Katolického domu Dačice se celé prázdniny
již připravují na novou sezónu. A družstvo, které tvoří zkušení hráči, bude hrát krajskou soutěž a B družstvo, které tvoří
mladí hráči ještě školou povinní, bude hrát okresní přebor
3. třídy, kde mladí hráči budou získávat zkušenosti.

Rozpis zápasů na kuželně v Dačicích

Oddíl stolních tenistů dále oznamuje, že od úterý 15. září
v 18:00 h v herně Katolického domu opět otevírá školu stolního
tenisu pro mládež. Noví zájemci se mohou přihlásit vždy v den tréninku u trenéra nebo na tel. čísle 721 478 454.
Zdeněk Havlík

PŘIPOJTE SE K NÁM
Oddíl florbalu pořádá nábor mládeže všech věkových kategorií. Speciální náborové tréninky se budou
konat ve dnech 4. a 11. září od 16:30 h
pro chlapecké kategorie a od 17:30 h pro
dívčí kategorie v městské hale v Dačicích.
S sebou sportovní oblečení a obuv do haly.
Florbalku můžeme zapůjčit.
Kontakt: Petr Jindra tel. 606 591 572 nebo
pjindra@florbaldacice.cz

sobota

5. 9. 10:00 h

3 KLM Dačice "B" – Sokol Mistřín

sobota

5. 9. 14:00 h

1 KLM Dačice "A" –KK Vyškov

neděle

6. 9. 10:00 h

1 KLD

sobota

12. 9. 10:00 h

3 KLM Dačice "C"–Dačice "B"

neděle

13. 9. 10:00 h

1 KLD

Dačice dorost–
Lokomotiva Tábor

sobota

19. 9. 10:00 h

3 KLD

Dačice "B"–Sokol Machová

sobota

19. 9 14:00 h

1 KLM

Dačice "A"–
Lokomotiva Tábor

sobota

26. 9. 10:00 h

3KLM

Dačice "C"–Sokol Slavonice

sobota

26. 9. 14:00 h

2KLZ

Dačice ženy–
Jiskra Otrokovice

neděle

27. 9. 10:00 h

1KLD

Dačice dorost–
Sokol Nové Hrady

Dačice dorost–
Jiskra Nová Bystřice

Za TJ Centropen oddíl kuželek
Václav Zajíc

Kroužek volejbalu při TJ Centropen
Dačice: začínáme 22. 9. 2020 každé úterý
od 16:00 do 17:00 h v tělocvičně ZŠ Boženy Němcové. Nábor nových členů v měsíci září, a to 22. a 29. září též v tělocvičně
ZŠ B. Němcové od 16:00 do 17:00 h. Trenéři: Říha, Kocmál a Srb. Kontakt: 724 870 623
p. Říha.
Odd. SPV zve do svých řad muže
všech věkových kategorií na cvičení. Toto cvičení je nenáročné
a založené na protažení a posílení celého těla. Je vhodné pro každého. Cvičíme každé pondělí od 20:00 h v sokolovně.
Kontakt: 728 656 780 p. Šuler.
Václav Šuler,
TJ Centropen Dačice

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Kulturní dům Beseda
11. září 2020, pátek, 17:00 h
Lotrando a Zubejda
Muzikálová pohádka
13. září 2020, neděle, 18:00 h
Koncert k jubileu Vladimíra Fuky
Hraje Telčská dechovka, programem provází
Evžen Mašát
20. září 2020, neděle, 19:00 h
BIG BAND a Jitka Zelenková jako host
Koncert
22. září 2020, úterý, 19:00 h
CAVEMAN
One man show
Předprodej:
4. listopadu - Osm eur na hodinu (divadlo)

Klub Béčko
4. září 2020, pátek
OPEN PARTY
12. září 2020, sobota, 21:00 h
Kvíz v Béčku
Moderuje David Černý
19. září 2020, sobota, 20:00 h
DEGUSTACE vín v Béčku
Vína představí someliérka, k poslechu cimbálová muzika
26. září 2020, sobota, 19:00 h
Americký sen – Cesta za mé vlastní hranice
Handicapovaný cestovatel bude vyprávět
o své cestě, promítání fotografií
Otevírací doba
neděle a pondělí: zavřeno
úterý až čtvrtek: 13:00 – 17:00 h
pátek a sobota: 18:00 – 02:00 h

Kino Beseda
2. září, středa, 19:00 h
ŠARLATÁN, drama, 2D
česky, vstupné 130 Kč
4. září, pátek, 19:00 h
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
6. září, neděle, 19:00 h
AFTER: PŘIZNÁNÍ, romantický, 2D
české titulky, vstupné 130 Kč
9. září, středa, 19:00 h
TENET, akční/sci-fi, 2D
české titulky, vstupné 130 Kč
13. září, neděle, 19:00 h
ŽENSKÁ POMSTA, romantický, 2D
česky, vstupné 120 Kč
16. září, středa, 10:00 h
CHLAP NA STŘÍDAČKU, český film, 2D
česky, vstupné 50 Kč
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18. září, pátek, 18:00 h
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE, rodinný, 2D
česky, vstupné 120/100 Kč

Katolický dům
a RC Křižovatka
DNY ZDRAVÍ v Katolickém domě Dačice
14. září, pondělí, od 17:00 h
Kyberšikana
Přednáška o moderních technologiích ve
vztahu k dětem, nebezpečí sociálních sítí, používání smartphonů a hraní počítačových her.
Ing. Petr Šmíd, Dis.

23. září, středa, 19:00 h
KRAJINA VE STÍNU, české drama, 2D
česky, vstupné 120/100 Kč
25. září, pátek, 19:00 h
BÁBOVKY, česká komedie, 2D
česky, vstupné 130 Kč

Městské muzeum a galerie
5. září až 22. listopadu 2020
Společná výstava členů Spolku
výtvarných umělců Vysočiny
Výstavní prostory MMaG Dačice, I. patro.
Vernisáž výstavy proběhne 5. 9. v 16:00 h.
5. září až 18. října 2020
Nezapomeneme!
Významná životní jubilea osobností našeho
regionu. Výstavní chodba MMaG Dačice.
12. a 13. září 2020
Dny evropského kulturního dědictví
17. září 2020, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Mgr. Petr Bartušek: Vlasta Javořická, dáma
s kalamářem. Přednáška upomínající 130. výročí narození spisovatelky.
do 27. září 2020
f.amae
Obrazy Barbary Klauszové. Galerijní chodba
na Starém zámku.
Změna programu vyhrazena. Aktuální informace naleznete na webových stránkách:
www.muzeumdacice.cz a facebookovém profilu: www.facebook.com/muzeumdacice.cz.

Od září nabízíme tyto volnočasové aktivity:
Káčko – zahajovací schůzka ve středu 16. září
od 16:00 h – pohybové, hudební a výtvarné
aktivity pro děti 0–7 let s rodiči
Káčko S – každé úterý od 8. září, 16:00 až
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 15. září, 18:00 až 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, po
prázdninách pokračujeme 3. září
Otevřená herna pro rodiče s dětmi – každou středu od 16. září, 16:00 až 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 (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

Dny evropského dědictví 2020 v Dačicích
12.–13. září
Městské muzeum a galerie
12. a 13. září 9:00–12:00, 13:00–16:00 h
Vstupné: zdarma
Výstava Spolku výtvarných umělců
Vysočiny
Klášterní kostel
sv. Antonína Paduánského
12. a 13. září 9:00–12:00, 13:00–16:00 h
Vstupné: zdarma
Věž kostela sv. Vavřince
12. září 10:00–13:00 h a 14:00 –17:00 h
13. září 13:00–17:00 h
Vstupné: dobrovolné
Kvíz a výstava pro děti i dospělé

Kostel sv. Vavřince
12. září 9:00–12:00, 13:00–16:00 h
13. září 13:00–16:00 h
Vstupné: zdarma
Státní zámek Dačice
12. a 13. září
Běžné prohlídky zámku 10:00–16:00 h
Vstupné: běžné
Komentované procházky zámeckým
parkem
(založení parku, vzory, historická podoba
i budoucí vývoj) od 14:00 h
Vstupné: zdarma

Infocentrum Dačice

tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz

Změna otevírací doby: platí od 1. 9. 2020
pondělí až pátek: 8:00 - 17:00 h

