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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb spása a prokletí referenda
Málokteré téma vyvolává takové vášně a diskuze jako referendum. Referendum, které umožňuje každému vyjádřit jeho
názor na předloženou otázku, má své zavilé zastánce i odpůrce. Ti první by nejradši rozhodovali v referendu o všem, co se ve
městě, nebo státě děje, protože přece platí Vox populi, vox Dei, tedy hlas lidu, hlas boží. Je zajímavé, že když si ve Wikipedii
(i s ohledem na její spolehlivost) vyhledáte, v jaké souvislosti bylo toto slovní spojení použito, narazíte na to, že se poprvé objevuje u Alcuina, v jeho dopise Karlu Velikému z roku 798. Plná citace od Alcuina zní v českém překladu: Nenaslouchejte těm,
kdož tvrdí, že hlas lidu je hlasem Božím; vždyť zběsilost davu je vždy velmi blízká šílenství. Tato citace tedy spíše nahrává těm,
kdo říkají, že obyčejní lidé nedokáží se znalostí a chladnou hlavou rozhodnout o čemkoli a nechávají se zmanipulovat silnou
kampaní.
Referendum není samospasitelné a mělo by s ním být šetřeno jako se šafránem.
V životě města však občas nastávají situace, kdy je referendum tím nejlepším způsobem, jak posunout věc dál. V Dačicích jsme
už jedno referendum zažili. Bylo to v roce
2005 a jednalo se tehdy o výstavbu koupaliště. I když tehdejší referendum nebylo
závazné, protože se ho zúčastnilo málo lidí,
tak se většina (60 %) vyslovila pro výstavbu koupaliště.
Jsem přesvědčený, že letos opět nastala situace, kdy jenom referendum může rozhodnout o tom, jakým směrem se bude dál vyvíjet nejdiskutovanější a nejcitlivější akce města, tedy rekonstrukce části Palackého náměstí. A protože je celý návrh rekonstrukce
podmíněný především tvarem křižovatky v dolní části Palackého
náměstí, (ta zároveň budí největší vášně a diskuze), bude referendum věnováno právě jejímu řešení. V této chvíli máme na stole dva

návrhy, a to okružní křižovatku o průměru 26 metrů a průsečnou
křižovatku osazenou semafory, které by měly být v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Podle mého názoru je ještě třetí možnost, a to že se náměstí bude opravovat lokálně bez většího zásahu
do konstrukcí. V současné době petiční výbor pracuje na vlastní
variantě tvaru křižovatky, a pokud předloží její realizovatelnou podobu, měla by i ta být zahrnuta do referenda.
Na základě mnou předloženého návrhu schválilo zastupitelstvo
města 13 hlasy na svém posledním zasedání zahájení příprav na
vypsání místního referenda týkajícího se řešení křižovatky v dolní
části Palackého náměstí tak, aby se mohlo konat současně s volbami do zastupitelstva kraje (2. 10. a 3. 10. 2020).
Věřím tomu, že přípravy dopadnou dobře a že zastupitelstvo
bude moci na svém příštím zasedání vyhlásit referendum k tomu,
co nás všechny trápí i leckdy rozděluje, a tím myslím křižovatku na
Palackého náměstí.
Karel Macků, starosta
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Palackéh

od pondělí 17. do pátku 21. srpna
tvůrčí práce řezbářů
8:00–18:00 h

úterý až pátek
hudební večery
19:00–22:00 h

+ kovářská dílna, umělecký kovář, sklářská huť,
hrnčířský kruh a keramická dílna

v sobotu 22. srpna ve 14:00 h
předání děl městu,
vernisáž

vstup volný,
občerstvení zajištěno
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Slovo místostarosty
Jak jsme si všichni mohli všimnout, tak na počátku června byla otevřena nová prodejna Billa a několik retailových obchodů.
Právě toto otevření znamená završení velmi zdlouhavého procesu, kterému jsem se začal věnovat přesně před čtyřmi roky.
Pozemky, na kterých se dnešní obchodní
centrum nachází, jsou dle platného územního plánu města Dačice zařazeny do plochy OK – občanské vybavení komerční.
Tedy plochy využívané pro činnosti, děje
a zařízení související s občanským vybavením komerčního charakteru. Již původní
zastavovací studie, která byla zpracována
pro tuto lokalitu před rokem 2000, počítala s vybudováním obchodní zóny. Bohužel
dlouhou dobu se nedařilo najít vhodného investora, který by zasíťované pozemky od města odkoupil a vybudoval zmiňované obchodní centrum.
Od roku 2016 začalo probíhat intenzivní vyjednávání se zástupci
společnosti RENT Group s.r.o. Jednalo se o velmi zdlouhavý proces, protože obě strany si stanovily své nároky, ze kterých nechtěly polevit. Jednalo se zejména o stanovení kupní ceny, zajištění
pozemku při zpětné koupi nebo vlastní termín výstavby. Vlastní
podpis smlouvy byl několikrát odložen, protože bylo těžké najít

vhodného prodejce potravin. Probíhalo jednání se zástupci obchodů Kaufland, Norma, Tesco, Lidl a Billa. Jak všichni již dnes víme,
tak prodejcem potravin je právě společnost Billa, která je součástí
skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku
1990. Obchodní centrum doplňuje celkem 7 retailových obchodů
– lékárna Benu, tabák Valmond, široký sortiment Pepco, chovatelské potřeby Super zoo, drogerie Teta, hračky Wiky, elektro Datart.
Některé z nich jsou v současné době otevřeny, zbývající se otevřou
v průběhu letních měsíců.
Celý proces od projektové přípravy, přes stavební povolení
a vlastní výstavbu, proběhl ve velmi krátkém, až rekordním čase.
Za to všechno patří velké poděkování všem zúčastněným. Celková
investice ze strany soukromého investora se pohybuje kolem 120
mil. korun a našlo zde práci několik desítek lidí z Dačic a okolí.
Jsem velmi rád, že čtyřleté úsilí mělo smysl a bylo zakončeno
slavnostním otevřením. Domnívám se, že nově otevřené obchodní
centrum posunulo Dačice zase o kousek dál a bude dobře sloužit
nám všem.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 46. schůzi konané
22. 5. 2020:
• schválila účast města v dotačním programu IROP s projektem „Učebna cizích
jazyků a informatiky“ na návrh Základní
školy Dačice, B. Němcové a předfinancování a spolufinancování tohoto projektu
z rozpočtu města v roce 2021.
Rada města na své 47. schůzi konané
27. 5. 2020 mimo jiné:
• schválila prodloužení splatnosti nájmu za
období 16. 3. 2020 – 26. 4. 2020 do 30. 4.
2021 pro jednoho nájemce,
• schválila žádost jednoho nájemce o prodloužení splatnosti nájemného za 2Q
roku 2020 do 30. 4. 2021,
• schválila jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I ul. Bratrská
v Dačicích o míru inflace 2,8 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou
Českým statistickým úřadem,
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 3. 2020 se společností Technické služby Dačice s.r.o.
spočívající v realizaci stavby „Revitalizace
dvora bytových domů B. Němcové 209/V
a 211/V“, kterým se prodlužuje termín
provádění díla do 30. 11. 2020,
• schválila rozpočtové opatření č. 13/2020
v těchto objemech: příjmy 1.551.532,80
Kč, výdaje 83.000,00 Kč, financování
-1.468.532,80 Kč,
• schválila vyvěšení moravské vlajky na
budově radnice v Dačicích dne 5. července 2020,
• schválila smlouvu o partnerství s Nadací
Jihočeské cyklostezky, Č. Budějovice a výši
členského příspěvku 1 Kč na 1 obyvatele,
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• vzala na vědomí informace o činnosti Petičního výboru ve věci návrhu křižovatky
upravované v rámci akce „Rekonstrukce části Palackého náměstí“ a schválila
prodloužení termínu pro předložení stanoviska dotčených orgánů státní správy
týkající se realizovatelnosti křižovatky
navržené Petičním výborem a to z 30. 4.
2020 do 31. 7. 2020.
Rada města na své 48. schůzi konané
10. 6. 2020 mimo jiné:
• schválila smlouvu o poskytnutí účelové
dotace ve výši 53.000 Kč na realizaci projektu Dačické kejklování 2020 uzavíranou
mezi Jihočeským krajem a Městem Dačice,
• doporučila zastupitelstvu města udělit
Cenu města Dačice za rok 2019 dvěma
nominovaným,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Instalace systému audiotechniky KD Beseda“ včetně harmonogramu
veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila rozpočtové opatření č. 14/2020
v těchto objemech: příjmy 303.471,11 Kč,
výdaje 357.201,11 Kč, financování
53.730,00 Kč,
• vzala na vědomí zprávu o ukončení provozu prodejny Jednoty v D. Němčicích,
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu prodeje investičního majetku
a výhled prodeje investičního majetku ke
dni 31. 5. 2020,
• vzala na vědomí zápis z 5. schůze výboru
finančního Dačice, která se konala dne
2. 6. 2020,
• vzala na vědomí výsledky tvorby metodiky Strategické řízení Města Dačice vytvo-

řené v rámci projektu Portfolio integrace
řízení kvality.
Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání konaném 17. 6. 2020 mimo jiné:
• schválilo závěrečný účet a účetní závěrku
Města Dačice za rok 2019; k 31. 12. 2019
město vykázalo přebytek rozpočtu ve
výši 12.339.717,04 Kč,
• schválilo poskytnutí finančního daru ve
výši 200.000 Kč na zajištění provozu Domova seniorů v Dačicích na rok 2020
• schválilo prodej volné bytové jednotky
o celkové podlahové ploše bytu 112,8 m2
v domě čp. 87/II v Dačicích za kupní cenu
2.203.500,00 Kč,
• schválilo dodatek č. 1 k Zásadám prodeje stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích,
• vzalo na vědomí informace ředitelky
Nemocnice Dačice a. s. o aktuální situaci
v nemocnici,
• vzalo na vědomí priority občanů města, které byly naformulovány v únoru
na Fóru Zdravého města Dačice a MA21
a následně ověřeny sociologickou studií
na reprezentativním vzorku populace
města 15+ a anketou Mobilního rozhlasu,
• vzalo na vědomí informace o činnosti Petičního výboru ve věci návrhu křižovatky
upravované v rámci rekonstrukce části
Palackého náměstí a schválilo zahájení
příprav 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 konat současně s volbami do
zastupitelstva kraje, tj. 2. 10. a 3. 10. 2020.

www.dacice.cz

Zastupitelstvo města udělilo Ceny města Dačice za rok 2019
Ve středu 17. června projednali zastupitelé města na 11. veřejném zasedání předložené nominace a udělili ocenění dvěma
dačickým občanům. Obě udělené Ceny byly zařazeny do kategorie Jiné.
Cena města Dačice za rok 2019 byla udělena:
Mgr. Pavlu Novotnému jako ocenění jeho mimořádných počinů v oblasti vzdělání, sportu a kultury.
Nejen občané Dačic
znají pana Novotného
jako výraznou osobnost
tělovýchovy a sportu. Díky
své neúnavnosti a nikdy
nekončící ochotě účastnit
se a organizovat sportovní akce, dokázal mobilizovat k aktivnímu pohybu
již několik generací nejen
svých žáků, ale i desítky
a stovky spoluobčanů.
Jako učitel se podílel na
organizaci republikových
oborových soutěží v atletice a branných sportech.
Od roku 1995 působil na
ZŠ Komenského v Dačicích.
I tady se, kromě samotného pedagogického působení, věnoval ve svém volném čase práci s mládeží a byl funkcionářem TJ Centropen Dačice. Je zakladatelem regionálních atletických
soutěží pro žáky základních škol O Štít města Dačice, organizoval
Zátopkovy štafety. Asociace školních sportovních klubů ČR udělila
Mgr. Novotnému za jeho mimořádnou práci pamětní plaketu. Dále
je nositelem Školní ceny Fair play Českého olympijského výboru za
celoživotní práci ve školní tělesné výchově.
Aktivity pana Pavla Novotného jsou velmi bohaté a kromě učitelského poslání a sportu zasvětil svůj život také kultuře a výtvarnému umění. Pro mnohé je znám také jako výborný řezbář, sochař
a pravidelný účastník Dačické řežby. Jeho sochy, plastiky a reliéfy
jsou ozdobou nejen soukromých prostor, ale setkáváme se s nimi
i na městské radnici a na veřejných prostranstvích v Dačicích.

Pavlu Přibylovi za celoživotní přínos pro
město Dačice v oblasti požární ochrany.
Pan Přibyl se věnoval této činnosti již od útlého mládí – do sboru nastoupil v roce 1966
jako mladý hasič, později se vypracoval na velitele a vedoucího mládeže. A právě výchově
dětí a mládeže se věnoval především. V roce
1972 pomáhal s ustanovením žákovského
družstva při tehdejším městském požárním
sboru v Dačicích a připravoval je a účastnil se s nimi celostátních
her a soutěží v požárním sportu. Celoživotní koníček se stal v roce
1972 pro pana Přibyla až do roku 2006 i povoláním. Nejdříve působil jako profesionální hasič v Jindřichově Hradci a od roku 1974 pak
v Dačicích.

V rámci SDH byl členem soutěžního družstva, členem zásahové
jednotky. Za svoji činnost získal několik čestných uznání, byl oceněn Medailí za příkladnou práci, Medailí za zásluhy a v roce 2009
získal Medaili sv. Floriána. Pan Přibyl odpracoval pro město a sbor
stovky brigádnických hodin zdarma při stavbách a úpravách hasičských zbrojnic, údržbě zařízení a opravách hasičské techniky. Svůj
život nasazoval při zásazích u nejrůznějších mimořádných událostí.
Staré hasičské heslo – Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku
slávě – pan Pavel Přibyl zcela jistě naplnil.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Zubní pohotovost
4. 7.

sobota

Myšák Jaroslav

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

5. 7.

svátek

Pokorná Dana

Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou

384 389 329

6. 7.

svátek

Pokorný Luboš

sídl. Vajgar 724/III, J. Hradec

384 322 081

11. 7.

sobota

Matoušková Soňa

Studenská 286, Strmilov

384 392 311

12. 7.

neděle

Plucarová Martina

Denisova 352/II, J. Hradec

608 248 289

18. 7.

sobota

Princová Dana

Otín 58, J. Hradec

384 362 450

19. 7.

neděle

Ryšánek Jiří

Hradecká 254, Nová Bystřice

384 386 330

25. 7.

sobota

Slanina Oldřich

Schwaigrova 327, J. Hradec

384 391 774

26. 7.

neděle

Slaninová Eva

Schwaigrova 327, J. Hradec

384 391 774

Poděkování

Z celého srdce vám všem děkuji za účast
na posledním rozloučení mého manžela pana
Františka Stejskala.
Děkuji za květinové dary a kondolence.
Děkuji pohřební službě Pietas – Vysibla,
paní Procházkové.
Marie Stejskalová, manželka
a Milena Stejskalová, dcera s rodinou

Peníze za zrušená představení KD Beseda,
vám budou vráceny oproti zakoupené
vstupence na Infocentru Dačice.
Jindřichohradecký BIG BAND
a Jitka Zelenková - 20. září
Lotrando a Zubejda - 11. září
Caveman - 22. září
Janek Ledecký UNPLUGGED - 15. října
Vyhovuje-li vám náhradní termín, vstupenka zůstává v platnosti.
Poslední termín, do kdy můžete vstupenky vrátit, je 15. 7. 2020. Po tomto datu váš
nárok na vrácení peněz zaniká.

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

Sezónní otevírací doba: platí od 1. 7. 2020
pondělí až pátek 8:00 –17:00 h
sobota, neděle a svátek: 9:30 –15:00 h
Předprodej vstupenek na letní festival Dačická kostka.
3

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 7/2020

www.dacice.cz
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 670 členů.
PLÁNUJEME:
Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská –
na základě výběrového řízení byla vybrána
Jemnická Stavba, a.s., s celkovou nabídkovou cenou ve výši 845.941,18 Kč bez DPH,
termín realizace červenec–srpen 2020
Rekonstrukce lapolu školní jídelny
ZŠ B. Němcové – realizace akce červenec
–srpen 2020
Osazení výtahu pro 1. stupeň ZŠ
B. Němcové – realizace akce červenec–září
2020, dotace z IROP
Výběrové řízení na zpracovatele aktualizace plánu územního systému ekologické stability (ÚSES) – realizace akce
2020–2022, dotace z IROP
Revitalizace dvora bytových domů čp.
209 a 211 v ul. B. Němcové – akce, kterou
realizují Technické služby Dačice s.r.o.
Osvětlení přechodů v ul. Hradecká –
realizace akce září–říjen 2020, dotace z IROP
REALIZUJEME:
Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích (kluziště) – termín dokončení v listopadu 2020
Zateplení bytového domu čp. 162 (Tř.
9. května) – akce bude dokončena v červenci, na její realizaci získalo město dotaci
z IROP, stavební práce provádí firma Miroslav Brtník – ZEDNICTVÍ za celkovou nabídkovou cenu ve výši 1.594.772 Kč bez DPH
Výstavba Parkoviště v ul. Berky
z Dubé – práce byly zahájeny v červnu, termín dokončení je stanoven na říjen 2020
Nové oplocení u ZŠ Komenského – realizace akce bude dokončena během června
2020
Zpracování projektové dokumentace
na osvětlení cesty podél vlak. kolejí
Zpracování projektové dokumentace
na výstavbu ZTV v lokalitě Za Školou,
II. etapa
DOKONČILI JSME:
Dodávka vybavení pro učebny přístavby ZŠ Komenského – na realizaci získalo město dotaci z IROP
Žádosti o dotaci na vybavení učeben
ZŠ Komenského a ZŠ B. Němcové v Dačicích – zpracování a podání dvou žádostí
o dotaci z 11. výzvy MAS Česká Kanada
(IROP)
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice
(red.)
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Co nepatří do veřejné kanalizace
Kanalizační systém města Dačice je vybudován převážně jako „jednotný“. Slouží pro odvádění odpadních i srážkových vod.
Odlehčovací komora – Dačice

Odvádí-li se odpadní a srážková voda
společně jednotnou kanalizací, stává se
srážková voda vtokem do této kanalizace
vodou odpadní. Jednotná kanalizace je
zakončena centrální čistírnou odpadních
vod (ČOV), ve které jsou odpadní vody
čištěny. Součástí jednotného kanalizačního systému jsou tzv. odlehčovací komory,
které slouží k převedení (odlehčení) větších
průtoků v jednotné kanalizaci, například
vlivem dlouhotrvajících dešťů, do řeky Moravská Dyje. Jedná se bohužel o standardní
funkci jednotné kanalizace. Při plánování
nových kanalizačních sběračů nebo rekonstrukci stávajících je již navrhována a budována převážně oddílná kanalizace. U nové
zástavby je pak důraz kladen na vsakování
srážkových vod přímo v místě jejich dopadu. Velkým problémem je výskyt odpadů,
které do kanalizace nepatří. Tyto odpady
zanáší kanalizaci, zhoršují proces čištění na
ČOV a při odlehčení se dostávají do řeky.
Je k nevíře, co do toaletní mísy někteří lidé

nahází, s pocitem, že se to nikde nepozná.
Že by vás ani nenapadlo splachovat silonky,
části oblečení, hygienické vložky nebo dětské vlhčené ubrousky (které ČOV zatěžují
nejvíce – jedná se totiž o velmi pevný textilní materiál, který se nerozvlákní jako např.
toaletní papír)? Dále do kanalizace nepatří
toxické látky a ropné produkty jako např.
benzín, nafta, oleje, včetně fritovacích tuků,
různá rozpouštědla, kyseliny a louhy, zbytky barev, zahradní a domácí chemie a nespotřebované léky. Proto bychom vás tímto
chtěli požádat, abyste do záchodu nevhazovali a nelili odpady, které patří do komunálního nebo nebezpečného odpadu.
Připomínáme, že je zakázána instalace drtiče kuchyňských odpadů nebo jiných podobných zařízení.
Děkujeme těm, kteří berou vážně ochranu životního prostředí a zamýšlejí se nad
důsledky svého jednání.
Hana Mátlová,
odbor životního prostředí

Letní soutěž Pošli pohled z íčka
Chystáte se letos cestovat po vlastech českých, moravských či slezských? Navštěvujete infocentra? Jste soutěživý typ? Posíláte rádi klasické pohlednice? V tom případě si s námi pojďte zasoutěžit.

Podmínkou soutěže je zaslání pohledu
na naši adresu z jakéhokoliv místa v České
republice. Na pohled musíte otisknout tzv.
turistické nebo sběratelské razítko z infocentra v ČR (je k dispozici v drtivé většině

infocenter) a připojit své jméno, příjmení
a e-mailovou adresu, abychom vás mohli
v případě výhry kontaktovat.
Ze zaslaných pohledů vylosujeme a zveřejníme v neděli 27. 9. 2020, na Světový den
cestovního ruchu, tři výherce, kteří od nás
získají hodnotné ceny.
Pohledy zasílejte od 1. 6. do 15. 9. 2020
na adresu: Infocentrum Dačice, Palackého
náměstí 1/I, 380 13 Dačice. Úplné znění
pravidel soutěže najdete na webových
stránkách
www.dacice.cz/mesto/poslipohled-z-icka/.
Vaše Infocentrum Dačice

www.dacice.cz

Formy úpravy výchovy nezletilého dítěte

Právě opravujeme

Péče o dítě po odluce rodičů je ze zákona zajištěna prostřednictvím čtyř forem
výchovy – výlučnou péčí jednoho z rodičů, střídavou péčí, společnou péčí, popř.
péčí osobou odlišnou od rodičů. Žádná z uvedených forem není prioritní a rozhodováno musí být vždy v souladu s nejlepším zájmem dítěte.

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 613 členů.

Výlučná péče je stále nejčastější formou
úpravy výchovy nezletilého dítěte. Je
u ní nutné zohlednit
nejlepší zájem dítěte a zároveň upravit
styk druhého rodiče
s dítětem v odpovídajícím rozsahu, aby
byla rovnoměrná péče matky i otce o dítě zajištěna. Soudní úprava je však prováděna jen pokud se
rodiče na styku otce/matky s nezletilým
dítětem nejsou schopni dohodnout. Nejčastěji je styk druhého rodiče upraven tak,
že probíhá jednou za 14 dní od pátku do
neděle. Úprava je individuální, zohledňováno je mnoho okolností, např. věk dítěte,
jeho potřeby, možnosti rodičů, vzdálenost
bydliště atd.
V případě společné či střídavé péče je
zajištěn rovnoměrný podíl obou rodičů na
péči o nezletilé dítě.
Společná péče znamená, že oba rodiče
budou nadále vykonávat péči a výchovu
dítěte společně, většinou bez nutnosti
soudní úpravy poměrů, neboť se na všech
otázkách, včetně vyživovací povinnosti
vzájemně dohodnou. Předpokladem je,
že oba rodiče se společnou péčí výslovně
souhlasí. Praxe vychází z toho, že společná péče je možná především v případě, že
rodiče po rozchodu zůstávají žít ve společné domácnosti, nebo alespoň v nejbližším
okolí.
Střídavá péče je dosud aplikována
u rodin, kde jsou rodiče schopni domluvy. Za zásadní je možné označit: společný
hodnotový žebříček, společné cíle ve vztahu k dětem, podobnou výchovu. Časové

úseky, které děti tráví s jednotlivými rodiči, se mohou střídat od několika dní nebo
i týdnů. Časté je týdenní či dvoutýdenní
střídání. Intervaly rodičů však nemusí být
stejné. Většinou se střídá dítě v různých bydlištích rodičů, jen zřídka však střídá školní
prostředí. Případy, kdy se u dítěte střídají
rodiče, jsou spíše výjimečné. Střídavá péče
tam, kde se na ni rodiče dohodnou, může
skvěle fungovat. Dítě si tak zachová vztah
k oběma rodičům. K dohodě rodičů mohou
pomoci rodinné poradny a mediátoři. Střídavá péče není vhodná u malých dětí, kde
může spíše škodit, a také tam, kde rodiče
nejsou schopni spolu absolutně komunikovat. Hlavním kritériem pro posouzení, jak
o péči rozhodnout, jsou pro soud zájmy dítěte. Bere se v úvahu osobnost dítěte, jeho
citová orientace, zázemí, výchovné schopnosti rodičů, stálost výchovného prostředí
a citové vazby k širší rodině. Posoudit se
musí vždy všechny okolnosti v jednotlivém
případě, přičemž významný důraz se klade
také na přání dítěte.
Soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to v zájmu dítěte. Jedná
se o takové případy, kdy rodiče nemohou či
nechtějí o své dítě pečovat. Pak mohou být
děti svěřeny do péče například prarodičů či
jiných rodinných příslušníků, popř. do pěstounské péče, osvojitelské rodiny či ústavní
péče.
Poradenství a bližší informace k uvedeným formám péče o nezletilé děti vám
poskytnou pracovnice odboru sociálních
věcí – sociálně právní ochrany dětí: Mgr.
Hana Čurdová, tel. 384 401 256; Mgr. Blanka Sedláčková Vinklerová, tel. 384 401 257
a Bc. Alena Stellnerová, tel. 384 401 253.
Hana Čurdová,
sociální pracovnice

Město Dačice nabízí k pronájmu
nebytové prostory
v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích

• místnost č. 114 o ploše 45,44 m2 nacházející se v druhém nadzemním podlaží
• místnost č. 109 o ploše 34,00 m2 nacházející se v druhém nadzemním podlaží
včetně společně užívaných prostor haly, chodby, sociálního zařízení a nezbytně nutných přístupových cest včetně sociálního zařízení a společně užívané chodby.

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

• místnost č. 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 náměstí 2/I, v kanceláři č. 206, nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235, mobil 727 927 527.

PŘIPRAVUJEME:
Oprava hráze rybníka v Prostředním
Vydří
Oprava komunikace v Bílkově
Oprava komunikace Hostkovice–Dolní Němčice
Oprava komunikace k Podcestnému
mlýnu
Oprava kaple v Dolních Němčicích – cílem je obnova venkovních omítek návesní
kaple, odvodnění obvodového zdiva, očištění a ošetření krovu proti dřevokaznému
hmyzu a houbám, bude provedena dílčí
oprava střechy a oprava oken. Stěny a klenba interiéru budou očištěny. Nástěnná malba interiéru bude zrestaurována. Na akci
město získalo dotaci Ministerstvo kultury
ČR ve výši 180.000 Kč.
Nátěr střechy na čp. 2 – jedná se o údržbu stávající plechové krytiny, dojde k podstatnému vylepšení vzhledu exponované
památky v centru MPZ Dačice, na akci požádalo město o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020.
Oprava soklu na čp. 27
Přeložení chodníků v ulici A. Dvořáka
Oprava komunikace okolo čp. 88/II
PROBÍHÁ:
Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje ve Velkém Pěčíně – předmětem zakázky je rekonstrukce mostního objektu včetně
přilehlé komunikace a vybudování chodníků pro pěší. Součástí prací bude i oprava
přejezdu, kterou zajistí SŽDC. Stavbu provádí firma SaM silnice a mosty, a.s. za celkovou
cenu ve výši 8.725.963,69 Kč bez DPH.
Odbahnění a oprava hráze Návesního
rybníka v Malém Pěčíně
Zdvojení vodovodního řadu na Kostelní Vydří – akci provádí Vodovod DSO
Landštejn. Jedná se o první etapu zajištění dostatečného množství a kvality pitné
vody zejména pro lokalitu Červený vrch.
Stavební práce spočívají ve výměně stávajícího nevyhovujícího potrubí a přiložení druhého potrubí. Jedno potrubí bude sloužit
pro zásobování vodojemu – plnění a druhé
pro gravitační zásobování domácností. Součástí prací je i propojení technologie uvnitř
vodojemů. Jako zhotovitel byla na základě
výběrového řízení vybraná firma Swietelsky
stavební s.r.o. Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 2. 10. 2020.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav prováděných městem Dačice.
(red.)
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Závěrečný účet města za rok 2019
Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 17. 6. 2020 schválilo Závěrečný účet města Dačice za rok 2019 a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2019, a to bez výhrad.
Návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2019 projednala
rada města dne 27. 5. 2020 a finanční výbor dne 2. 6. 2020 a doporučily zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dačice za
rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města
bez výhrad.
Příjmy
DPFO – závislá činnost
DPFO – samostatná výdělečná činnost
DPFO – vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob

v Kč
30.548.497,62
774.466,08
2.612.347,35
24.331.018,71

Splátky od OPS a PO
Přijaté splátky půjček
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy – prodej ostatních nemovitostí
Příjmy – prodej ostatního hmotného majetku
Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem

2.104.053,08
170.609,78
23.098.909,64
15.708.827,60
1.199.292,60
135.000,00
17.043.120,20
182.892.913,93

Neinvestiční dotace celkem

29.986.273,60

Investiční dotace celkem

12.610.087,78

Daň z příjmů právnických osob za město

3.746.990,00

převody z vlastních fondů hospodář. činnosti

Daň z přidané hodnoty

54.769.922,17

Přijaté dotace

48.577.464,86

7.800.745,00

Příjmy celkem

231.470.378,79

Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze ZPF

25.606,50

Poplatky za odnětí pozemků – funkce lesa

1.992,00

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4.336.280,95

Výdaje
Zemědělství a lesní hospodářství

Poplatek ze psů

194.874,00

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Poplatek za užívání veřejného prostranství

136.370,39

Doprava

Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity

Vzdělávání

19.125.267,96

Kultura, církve a vzdělávací prostředky

15.749.797,85

40.000,86
3.576.285,00
663.645,80
3.283,93

Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Ochrana životního prostředí

Dílčí daň z technických her

1.586.857,60

Ost. činnost související se sl. pro obyvatele

Daň z nemovitých věcí

6.939.774,13

Sociální péče

Daňové příjmy

142.750.884,09

Civilní připravenost na krizové stavy

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3.715.935,70

Bezpečnost a veřejný pořádek

Příjmy z prodeje zboží

1.050.354,00

Požární ochrana

Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Ostatní odvody příspěvkových organizací

4.065.503,13
164.617,00
4.958.708,10
10.678.042,68
41.654,25
2.455.665,86
9.831,86
4.418.034,28
876.881,89

Státní správa, územní samospráva

67.247.836,87

139.000,00

Finanční operace

8.330.662,04

1.948.446,82

Ostatní činnosti

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

7.099.315,28

Běžné výdaje

Příjmy z úroků

4.068.071,82

321.297,35

Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu movitých věcí

964.510,97
11.291.963,09

81.945,00

Příjmy za nerosty a geo práce

Zrušený odvod z loterií a VHP

49.222,00

Vodní hospodářství

497.800,00

Daň z hazardních her

v Kč

82.181,00

Příjmy za řidičské oprávnění
Správní poplatky

5.981.103,48

5.683,00
332.587,07

Doprava

72.495,75
154.568.767,40
5.435.099,68

Vodní hospodářství

3.694.872,25

Příjmy z podílů na zisku a dividend

2.866.448,94

Vzdělávání

21.501.070,53

Přijaté sankční platby od jiných subjektů

1.339.188,32

Kultura, církve a sdělovací prostředky

4.816.176,77

Ostatní přijaté vratky transferů

8.351,00

Tělovýchova a zájmová činnost

1.338.697,80

Příjmy z prodeje krátkodobého majetku

9.805,00

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

14.637.114,04

Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

45.500,00
210.685,00
1.614.688,19

Neidentifikované příjmy

1.055,00

Ostatní nedaňové příjmy

115.906,11
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Ochrana životního prostředí
Požární ochrana
Státní správa, územní samospráva

20.257,46
1.077.318,88
12.041.286,94

Kapitálové výdaje

64.561.894,35

VÝDAJE CELKEM

219.130.661,75

www.dacice.cz
Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2019
PŘÍJMY
Daňové příjmy

v Kč
142.750.884,09

Nedaňové příjmy

23.098.909,64

Kapitálové příjmy

17.043.120,20

Přijaté dotace
Příjmy celkem
vÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozdíl
Příjmy celkem

48.577.464,86
231.470.378,79
v Kč
154.568.767,40
64.561.894,35
219.130.661,75
v Kč
231.470.378,79

Výdaje celkem

219.130.661,75

Rozdíl = přebytek rozpočtu

12.339.717,04

FINANCOVÁNÍ

v Kč

Splátky jistin přijatých úvěrů a půjček

-2.334.000,00

Změna stavu účtů – zvýšení prostředků

-10.629.781,59

Operace, které nejsou Příjmy/Výdaji
FINANCOVÁNÍ CELKEM

624.064,55
-12.339.717,04

Rozpočtové hospodaření města za r. 2019 vyplývá z výkazu
o plnění rozpočtu (Fin 2 – 12 M) a zachycuje čerpání příjmů a výdajů
rozpočtu dle rozpočtové skladby jako základního třídícího standardu pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Skončilo přebytkem
ve výši 12.339.717,04 Kč.
V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění město požádalo Krajský úřad Jihočeského kraje,
aby provedl přezkoumání hospodaření města za rok 2019. Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a současně bylo konstatováno, že nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Barbora Anderlová, vedoucí finančního odboru

Rozkvetlé Dačice 2020
Po celé prázdniny, až do posledního srpnového dne, je
možné přihlásit se do soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu.
Na výherce v každé kategorii čekají poukázky na odběr zahradnického zboží a potřeb v hodnotě: 1. místo 1.500 Kč, 2. místo 1.000 Kč
a 3. místo 500 Kč.
Přihlášku a max. 3 fotografie květinové výzdoby zašlete na
e-mail: kultura@dacice.cz nebo doručte na Infocentrum Dačice.
V případě, že nemáte možnost pořídit fotografie sami, stačí zavolat na tel. č. 384 401 275 nebo 384 401 289, rádi za vámi s fotoaparátem přijedeme. Úplné znění pravidel je k dispozici na
www.dacice.cz/mesto/rozkvetle-dacice-2020.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Revize není kontrola
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

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 a to na webové 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 spočívající 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.
vaše ECČB
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Příspěvky z rozpočtu města

Obce a investice

Příspěvky z rozpočtu města na rok 2020 a na grantový program „Volnočasové
aktivity dětí mládeže na rok 2020 a 2021“ jsou rozděleny.

Všichni jsme to v minulých týdnech
a měsících zažili. Zavřené školy, zavřené restaurace, zavřené nebo omezeně funkční úřady a především továrny a další výrobny, nefungující malé
a střední podniky, živnostníci téměř
bez práce, a s tím spojené výdaje na
ochranné pomůcky a základní zajištění pro ty, kteří najednou byli bez práce
a často i bez prostředků.

Rada města na své 38. schůzi 19. 2. 2020 schválila rozdělení peněžních příspěvků z rozpočtu města a zastupitelstvo město na 10. schůzi 22. 4. 2020 schválilo rozdělení peněžních
příspěvků na grantový program „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021“
subjektům působícím v oblasti péče o mládež, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb,
podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových
aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob,
jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a město Dačice nebo jiný územně samosprávný celek, takto:
Poř.
č.

Název organizace

IČO

1.

Český kynologický svaz ZKO Dačice – 126

60817208

6.000

2.

Asociace víceúčelových základních organizací
technických sportů a činností České republiky
CENTROPEN Dačice, p.s.

71213902

0

3.

Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
místní organizace Dačice

75004208

15.000

4.

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

65053079

5.000

5.

Katolický dům Dačice z.s.

46641793

22.000

6.

Spolek rodičů a přátel MŠ “Lávky“

70525374

4.000

7.

Rybáři Hradišťko z.s.

04887735

7.000

8.

Tvořílek, z.s.

03583911

10.000

9.

Občanský spolek při ZŠ Dačice, B. Němcové

22685847

22.000

10.

Dačický ZVONEČEK z.s.

22812628

34.000

11.

Občanský spolek při ZŠ Dačice, Komenského

42410134

47.000

12.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dačice

42408792

30.000

13.

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní
myslivecký spolek Jindřichův Hradec

67777236

12.000

14.

Nadační fond při Gymnáziu Dačice

25182412

7.000

15.

Richard Šeda

75285517

15.000

16.

Divadelní spolek TYL DAČICE

70516464

40.000

17.

Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích

26655179

20.000

18.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bílkov

60819545

10.000

19.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Malý Pěčín

60820217

9.000

20.

Jockey Club Malý Pěčín

26609878

10.000

Součet
Poř.
č.

325.000 Kč
Název organizace

IČO

Schválený grant
na rok 2020

1.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice

42408792

2.

Český svaz včelařů, z.s., ZO Dačice

60818069

16.538

3.

Katolický dům Dačice z.s.

46641793

132 .750

4.

TJ Centropen Dačice, z.s.

42408385

619.750

60.000

5.

Tělocvičná jednota Sokol Dačice

70927910

144.500

6.

Kruh přátel dačického dětského sboru, z.s.

26638240

99.500

7.

Občanský spolek při ZUŠ Dačice

26543648

95.918

8.

DM studio - mažoretky Dačice, z.s.

27052303

126.000

9.

Divadelní spolek TYL DAČICE

70516464

29.250

10.

Klub milovníků koní JCMP

72049499

78.000

11.

Junák - český skaut, přístav Dačice, z.s.

60817046

33. 075

Součet
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Schválený příspěvek na rok 2020

1.435.281 Kč

Když nevyrábíte ani neprodáváte, když
neprodáváte, nemáte příjmy, když nemáte příjmy, neplatíte daně, není z čeho.
Když neplatíte daně, snižují se příjmy státu
a potažmo i obcí. Je to uzavřený kruh a není
jednoduchého ho rozetnout. Důsledkem
nutně bude, že daňové příjmy státu, a tím
pádem i obcí a krajů, se v roce 2020 propadnou možná až o 15 procent. Tedy v příjmech obcí a krajů bude chybět zhruba každá sedmá koruna.
Naši vládní představitelé několikrát prohlásili, že je nutné se z krize, která přijde,
proinvestovat. Ministryně financí tedy přes
předpokládaný propad příjmů apeluje na
obce a kraje, aby vytvářely pracovní příležitosti, nezastavovaly naplánované investice
a v maximální možné míře je realizovaly.
Zároveň však vláda bohužel nepochopitelně prosadila zásadní krok, který je s apelem
ministryně financí v naprostém rozporu.
Velmi zjednodušeně řečeno vláda nepochopitelně prosadila kompenzační zákon
v podobě, který způsobí ještě další propad
příjmů obcí a krajů a ten by tak mohl dosáhnout 20 procentního i vyššího propadu.
To by znamenalo pro obce z hlediska jejich
i běžného fungování zásadní problém
a velmi pravděpodobně i vynucené zastavení většiny obecních investic.
Senát proto na začátku června navrhl
posílit příjmy obcí o 1.200 Kč na každého
obyvatele obce nebo města. Vidíme to totiž
jako jedinou možnost, jak zachovat funkčnost obcí a obecních služeb občanům a také realizaci těch nejdůležitějších investic.
Osobně věřím, že návrh Senátu bude
akceptován. Pokud by se tak nestalo, znamenalo by to totiž jediné. Záměr vlády se
z krize proinvestovat by byl ve zcela jasném
rozporu s jejím chováním vůči obcím a krajům.
Miloš Vystrčil, senátor
Úřední dny insolvenčních správců,
v měsíci červenci 2020, budou v následujících dnech: Mgr. Miroslav Ambrož dne
10. 7. 2020 v době od 8:15 do 12:15 h.
Mgr. Monika Urbanová dne 24. 7. 2020
v době od 8:00 do 12:00 h.
Insolvenční správce najdete v budově domu
s pečovatelskou službou na adrese Bratrská
221/I.

www.dacice.cz

Investice a opravy města v 1. polovině roku 2020
Už se stalo tradicí, že vás vždy dvakrát do roka prostřednictvím obrazové přílohy informujeme o tom, co se děje nejenom
v oblasti investic a oprav. Pravdou je, že v prvním pololetí se zpravidla většina akcí města teprve rozjíždí a dokončují se ty
z předchozího roku. Ani letošek není výjimkou, a tak pojďte spolu s námi „ochutnat“ něco z pestré nabídky dačických stavebních prací.

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích
Nové oplocení ZŠ Komenského v Dačicích

Nové prvky na skate hřišti Vápovská
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Výstavba DDM Bratrská Dačice

Přístavba knihovny v Dačicích
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Zřízení kluziště Dačice

Zateplení domu č.p. 162, Tř. 9. května

Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje - Velký Pěčín

Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé
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Stavební úpravy budovy SDH Lipolec

Oprava Návesního rybníka Malý Pěčín

Odbahnění Návesního rybníka v Hradišťku
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Odbahnění biologického rybníka v Malém Pěčíně

www.dacice.cz

Příspěvek k zaniklé středověké osadě Veleš
Práce archeologů se neodehrává pouze v terénu. V rámci revize archeologického fondu je snadné nalézt soubor, který stojí
alespoň za drobný komentář. Některé soubory, které byly získány od amatérských hledačů či zcela náhodně, často postrádají
nálezové okolnosti. Tyto informace mají nemalou vypovídající hodnotu a bývají mnohdy cennější, nežli artefakt samotný.
Touto krátkou úvahou nechci hanit dobrou vůli nálezců, naopak si všech, kteří
chápou, že archeologické nálezy jakékoli
podstaty napomáhají v bádání o minulosti našeho regionu a o člověku samotném,
velmi vážím a je pro mne nesmírnou potěchou, že nález odevzdají do rukou odborníků. Soubory s nedostatečnými či zcela
absentujícími nálezovými okolnostmi jsou
problémem archeologických sbírek většiny muzeí. Ne vždy se v muzeích nachází
osoba tzv. z oboru, aby se nálezce doptala
na důležité nálezové okolnosti a která by
soubor zpracovala a zařadila do dobového kontextu. Takovýto soubor se pak stává
pro archeologa výzvou a lze s trochou nadsázky říci, že archeologie je sama o sobě
archeologií. Jedním z takových souborů je
i soubor získaný náhodným povrchovým
sběrem od neznámého nálezce na poloze
s místním názvem Velíše, která se nachází
mezi obcemi Malý Pěčín a Hříšice. Jedná se
o rovinatou polohu, v jejíž blízkosti protéká
Lačnovský potok. Lokalita svou polohou
mezi obcemi Malý Pěčín, Velký Pěčín a Hříšice vyplňuje prázdný prostor.
Zaniklá Veleš či Velíš není jedinou zaniklou středověkou vesnicí v okolí Dačic. Jmenujme příkladem Dvořiště u Velkého Pěčína, Bělou u Dačic, Zahrádky u Kostelního
Vydří, Velenkovice u Borku (Nekuda 2005,
138, obr. 11). Zprávy vážící se k zaniklé vsi
jsou kusé, nicméně lze z nich sestavit pomyslnou časovou osu existenčního horizontu
osady. Ves je poprvé upomínána k roku
1353 ve spojitosti s vladykou Bohunkem
z Volfířova, který zde vlastnil dvůr. V mladších písemnostech figurují již dva poplužní
dvory. Roku 1399 nechává tehdejší majitel
bílkovského panství Heřman z Hradce zapsat své dceři Elišce a jejímu manželu Janovi z Kravař a Moravského Krumlova své

državy, tedy i zmiňovanou Veleš (srov. Tiray
1925, 42; Bistřický 2002, 56). Další zmínka
z roku 1449 upomíná Velíš již jako pustou.
Zanikla patrně obdobně jako řada dalších
vsí z okolí v návaznosti na husitské války (Tiray 1925, 132-133). Zpustlá ves Veliš i s dvory je opětovně zmiňována v listině Zdeňka
ze Šternberka z roku 1459, kdy prodává
coby poručník nezletilých sirotků Heřmana
a Jindřicha zboží bílkovské Volfgangovi Krajířovi z Krajku (srov. Beringer-Janoušek 1893,
8; Křížek 1941, 23-26). Příslušné poplužní
dvory byly patrně v provozu i po jejím zániku, a to až k roku 1466 (srov. Nekuda 1961,
75; Hosák – Šrámek 1980, 672).
Zajištěný soubor s označením „Velíše
– sběr“ je tvořen 19 kusy fragmentů užitkové keramiky a 1 kusu keramiky kamnářské. V rámci analýzy daného keramického
materiálu byly určeny 4 fragmenty okrajů
nádob (2x ovalený, dále podseknutý a vodorovně vyložený), 2 fragmenty den hrnců,
2 fragmenty funkčních doplňků charakteru
ucha nádoby. Zbylých 11 fragmentů pochází z těl nádob. Hmota je zpravidla jemnozrnná, v některých případech dosahuje
střední zrnitosti. V 19 případech se jedná
o kvalitně redukčně pálenou hrnčinu. Při
redukovaném ohni se nádoby vypalují
v uzavřené peci, povrch keramických nádob je tak zbarven do modrošedých tónů.
Redukčním výpalem se snižuje nasákavost
nádob. Pouze 1 fragment byl pálen oxidačně (za přístupu vzduchu) a je z vnitřní strany
poléván netransparentní glazurou nažloutlé barvy, která uzavřela póry keramické
hmoty a nádoba se rovněž stala nepropustnou. Fragmenty svým charakterem nejsou
součástí pouze jedné nádoby, ale minimálně 5. Tvarové zastoupení nádob kuchyňské
a stolní keramiky představují střední soudkovité hrnce, hrnky či drobné pohárky. Ke-

ramické fragmenty bohužel nenesou žádné výzdobné prvky. Nádoby byly vytáčeny
na rychle rotujícím nožním hrnčířském kruhu neboli šprusláku, který se v 2. polovině
14. století stane nedílnou součástí hrnčířských dílen. O vyspělé technologii výroby
svědčí nejen stejnoměrné stěny nádob
s vyhlazeným povrchem, ale také stopy na
dnech nádob, kdy po odříznutí strunou
vznikne tzv. škeble. Keramický soubor svým
charakterem lze rámcově zařadit do období od 2. poloviny 14. století až do století
15. Nalezený keramický materiál tedy svou
podstatou koresponduje s existenčním horizontem zaniklé středověké osady. Fragment komorového kachle, rovněž redukčního výpalu, představuje část kruhového
vyhřívacího otvoru s ploše oble přehnutým
okrajem. Vzestup komorových kachlů je
sice datován do 15. století, ovšem doklad
kamnářské keramiky ve venkovském sociálním prostředí není v tomto období obvyklý a poukazuje tak na přítomnost sociálně
exponovanější vrstvu obyvatelstva. S nástupem kachlových kamen, do kterých se
přikládalo z jiné místnosti než z místnosti
vytápěné, odchází éra dýmných jizeb, které
se proměňují v čisté světnice. V případě zaniklé Velíše je lze pravděpodobně ztotožnit
s obytnými prostory v rámci vrchnostenského dvora.
V bádání o zaniklých středověkých vsích
se nelze obejít bez komparace pramenů
hmotné kultury s dobovými písemnými
prameny, jejich kritickým vyhodnocením
a zasazením do dobového kontextu. Věřím,
že v dobách budoucích dojde k pokroku
archeologického poznání našeho regionu.
Vše záleží na stavu poznání a také ochotě
nálezců odevzdávat nálezy do pověřených
rukou.
Martin Rychlík, ředitel MMaG

Exponát měsíce července – Feldflasche
Feldflasche, Costrel, ploska nebo čutora. Takto je označována polní láhev. Flašnéři (aneb flaškariové či flašnýři) je vyráběli
z keramiky, z barevných kovů (měď, cín, popř. jejich slitiny v podobě bronzu), železného plechu či ze dřeva.
Právě dřevěné přenosné nádoby na
tekutiny patří vedle keramických k nejstarším. Dřevěné čutory jsou známy,
například jako součást hrobové výbavy, již z mladšího evropského pravěku
a raného středověku. Dřevěná polní
láhev z našeho depozitáře pochází sice
až z 19. století, ale rozhodně stojí za povšimnutí.
Dřevěná polní láhev (inv. č. 10 726)
kruhového tvaru o průměru 16 cm, výšce 24 cm a síle výduti 6,5 cm je opatřena kupolovitou zátkou s knoflíkem ve

tvaru seříznutého kužele. Zátka samotná je zdobena čočkovitými
vrypy. Na krčku se nachází dva otvory na provlečení úchytného
pásku. Samotné tělo je z obou stran při obvodu zdobeno pásem
vyřezávaných šikmic uvozených soustřednými kruhy. Trojicí soustředných kruhů je zdoben také střed těla. Zajímavostí je ovšem
nápis, dnes již nečitelný, a datum, které upomíná na rok 1866. Za
každým exponátem lze nalézt příběh. Tato láhev patřila dačickému
občanu Josefu Kesnerovi, otci Karla Kesnera – bývalého kavárníka,
letitého radního a starosty města Dačice v letech 1931–1938. Rok
1866 odkazuje na bitvu u Hradce Králové (známa též jako bitva
u Sadové), kde se 3. července střetla pruská a rakouská vojska a kde
vlastník této čutory hrdinně bojoval za Habsburskou monarchii.
Martin Rychlík, ředitel MMaG
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Knihovna Matěje Mikšíčka bude mít o prázdninách
otevřeno beze změn – nezavíráme!
Pracovnice knihovny přejí všem krásné léto a těší se na další setkávání v opravené knihovně.
Mezi čtyři nejčtenější románové tituly za první pololetí tohoto
roku patří: Chytrá žena pro manžela přes plot skočí od Aleny Jakoubkové, Slepá mapa Aleny Mornštajnové, Manželé od vedle od
Shari Lapena a Manželské lži od Kimberley Belle.
Na webu knihovny www.mkdac.cz si můžete vyfiltrovat NOVÉ
KNIHY za libovolné období a v libovolném formátu – pouze knihy
(papírové), případně společně s e-knihami nebo jenom e-knihy.
Vedle knih půjčuje knihovna i dvě čtečky e-knih. KINDLE PAPERWHITE obsahuje cca 400 titulů nechráněných autorskými právy,
takže hlavně českou i světovou klasiku. Na čtečku C-TECH LEXIS
lze nahrávat, a tudíž si i číst i e-knihy z našeho katalogu. Moderní
čtečky knih mají nesporné výhody. Pomocí speciální technologie
displeje navozují velmi podobný dojem jako při čtení skutečné knihy. Čtečka má také výborné využití zejména na cestách. Pokud jezdíte pravidelně na dovolenou, čtečka pro vás bude skvělou volbou.
Jen si představte ten rozdíl, jestli do kufru přibalíte těžké papírové
knihy, nebo jednu čtečku, která váží jen několik dekagramů. Do tohoto malého zázraku můžete jednoduše uložit celou knihovnu a tu
mít neustále v kapse.
Na dětském oddělení knihovny si mohou děti ověřit a vyzkoušet,
co ví o Pavlu Šrutovi – další spisovatel a básník v cyklu: Co víš o…?
Až do konce příštího roku pokračuje čtenářská soutěž Lovci perel
a v minigalerii na schodech si můžete prohlédnout komiksy Kláry
Smolíkové a Honzy Smolíka z knížky Viktorka a vesmírná dobrodružství.
Ohlédnutí za přístavbou knihovny
O rozšíření prostor knihovny, především oddělení pro dospělé,
se mluvilo několik let. Blýskat na přístavbu se začalo po roce 2015,

kdy se rozkoukalo nové zastupitelstvo, knihovně se blížila významná výročí a postupně vznikaly strategické materiály města, které
poukazovaly na to, že infrastruktura pro kulturu ve městě se vyčerpává a je nedostatečná. V roce 2017 zadal investor město Dačice
zpracování projektu a jeho dokumentace firmě Delta projekt, s.r.o.
V roce 2018 se nepodařilo zajistit dodavatele stavby a vlastně až
na třetí pokus, na jaře roku 2019 vybralo město ze dvou zájemců
o realizaci, firmu Drymat.cz s.r.o. z Chrudimi. Dne 1. června 2019 byla
budova po vystěhování přízemí a přestěhování se do náhradních
prostor na Palackého náměstí předána vybrané firmě. Kolaudační
souhlas s užíváním stavby byl vydán 20. února 2020 a v pondělí
2. března jsme se začaly stěhovat zpátky do Kláštýrku. Koronakrize nám zavřela knihovnu do 7. května. Vězte ale, že jsme se
nenudily – přebrání a očištění celého fondu, i když se v prvním
patře knihovny dělaly při přístavbě pouze dílčí úpravy, prach byl
na všem a ve všem a všude. Všechno srovnat, uklidit, stihly jsme
i revizi knihovního fondu, původně plánovanou na září, za níž jsem
osobně velmi ráda a děkuji všem kolegyním za spolupráci. Knihovna má nyní 400 m2 plochy pro uživatele a město do přístavby investovalo téměř 4 miliony korun. I když stále ještě neplníme normy
a standardy (600–800 m2), jsme za stávající podmínky velmi rády
a děkujeme všem, kteří se o to přičinili. Také děkujeme panu učiteli Novákovi za příjemný hudební zážitek při prezentaci přístavby
knihovny ve čtvrtek 11. června a všem návštěvníkům prezentace.
I počasí bylo na naší straně a prostory knihovny prošly zatěžkávací
zkouškou v pohodě. Krásné léto všem.
Zdeňka Chadimová, ředitelka
Knihovny Matěje Mikšíčka

Na cizí peníze se nesahá!
Naše dosavadní každodenní životy v demokratické
době ochromil virus. Koronavirus! Ze dne na den změnil vše,
na co jsme byli zvyklí. Zvládli jsme to. Mezitím se nám tu rozmohl takový nešvar. Centrální dohled státu.
Co potřebují lidé k životu, aby mohli v klidu žít a pracovat? Svobodu volby, možnost pracovat, starat se o vztahy a rodinu. Tím, že
lidé pracují, nestarají se jen o sebe, ale přes odváděné daně také
o vzdělání, zdravotní péči, bezpečnost a řadu dalších důležitých věcí.
Potřebujeme rozšířit kapacity škol a školek? Potřebujeme zlepšit
spojení s blízkými městy kvůli dopravě za prací, či k lékaři? Potřebujeme rekonstrukce veřejného nemovitého majetku? Potřebujeme obchvat města? Potřebujeme opravit městské komunikace?
Potřebujeme novou sportovní halu nebo hřiště? Chceme podpořit
naše sportovní a kulturní spolky? Cokoli potřebujeme, víme o tom
první, protože je to naše město, naše potřeba.
Úkolem radnice je město spravovat s péčí řádného hospodáře. Týká se to správného posuzování priorit, týká se to efektivní
správy veřejných financí, týká se to jakéhokoli manažerského rozhodování ve věci spokojenosti občanů. A jaká je realita? Vedení
státu chtělo část peněz městům, obcím a krajům vzít. Je důležité
a správné pomoci všem, které zasáhla koronavirová krize, ale z peněz státu a nikoli financí měst a obcí.
Poté, co nebyly roušky, dezinfekce a často i relevantní informace, si obce a lidé zasloužili poděkování. A s čím přijde stát? Obce
a města, připravte se, teď to bude na vás! Dlouho to vypadalo tak,
že si vláda peníze vezme z pokladen měst a obcí. Řešení „chytrého“ pastýře vůči „hloupým“ ovcím? Jenže obce nejsou ovce! Samosprávy se začaly bránit a ubránily. Příběh s dobrým koncem
a mravním poučením pro život. Na cizí peníze se nesahá!
Jan Bartošek
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Pronájem startovacího bytu
Město Dačice nabízí pronájem startovacího bytu č. 7,
ul. Bratrská, č. p. 175/I v Dačicích veřejnosti.
Byt spadá do energetické třídy D.
Ukázka bytu: ve středu 22. 7. 2020, v době od 15:00 do 15:30 h
pokoj 1

21,10 m2

WC

1,30 m2

předsíň

5,80 m

lodžie

2,50 m2

koupelna

3,40 m2

sklep

1,60 m2

Celkem

35,70 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. 9. do 30. 11. 2020 s možností prodloužení. Celková doba nájmu může činit nejvýše 3 roky.
Nabídka musí obsahovat:
• žádost o startovací byt a přílohy
• potvrzení o bezdlužnosti
• potvrzení o zaplacení kauce (kauce ve výši 2.500 Kč se hradí
na pokladně MěÚ Dačice)
Konečný termín pro podání žádosti: 24. 7. 2020 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I) v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7, Dačice 175/I“.
Více informací na úřední desce. Informace podají a prohlídku
zajistí pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Palackého
nám. 2/I v kanceláři č. 206 nebo na tel. 384 401 234, 384 401 235.
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Robotika na naší škole podpořena grantem THK
Robotické a technicky zaměřené kroužky na naší škole mají
mnohaletou tradici a prostupují oběma
stupni a všemi třídami. Sledujeme nejnovější robotické stavebnice pro děti na našem trhu a snažíme se je zajistit pro růst
našich malých techniků.
Také proto se i v letošním školním roce
naše škola zapojila do grantového programu THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
Přestože do všeho zasáhla kvůli koronaviru ekonomická krize, firma THK nás
svým grantem podpořila ve výši 30.000 Kč.
S největší pokorou a úctou děkujeme

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s., velice si takové podpory vážíme.
Přejeme vám v budoucích letech vše
dobré.
Poděkování za ochranné obličejové štíty
Děkujeme neziskové organizaci PETMAT
z.ú., firmě EKO MB a městu Dačice za zajištění ochranných obličejových štítů pro žáky
i učitele naší školy. Štíty žáky i učitele dobře
chrání a usnadňují jim jejich vzájemný kontakt. Ještě jednou děkujeme.
Distanční výuka
Na naší škole dále pokračuje distanční
výuka, ovšem již částečná. Žáci prvního
stupně se na konci května mohli vrátit do
školy. Znovu tak usedli do lavic, byť je školní

režim uzpůsoben koronavirové situaci. Žáci
tak jsou nanejvýš v 15členných skupinách
a někdy také tráví čas mimo třídu – třeba ve
školní zahradě.
Pro žáky 2. stupně již klasická výuka probíhat nebude, učitelé se však s nimi setkávají v rámci třídnických hodin. Nadále je vedena dálková výuka, kdy probíhají i online
hodiny pomoci Microsoft Teams.
Ukončení soutěže Velikonoční datlování
2020
Soutěž Velikonoční datlování byla ukončena, ale z důvodů koronavirové situace
bude provedeno vyhodnocení a předání
cen až v září. Zúčastněným žákům děkuji.
Jitka Krejčí

Co je nového na Základní škole Komenského
Konec školního roku
Zahájili jsme a už zase končíme. Děti z prvního stupně nastoupily k 25. květnu, s rouškami a štíty. Nástup zvládly výborně a systém, který jsme nastavili, funguje skvěle. Školní skupiny pracují
každý den od 8:00 do 14:30 hodin. Školní skupinu vede zpravidla
třídní učitelka, která s dětmi pracuje dopoledne v režimu výuky,
a na oběd a odpolední část si děti přebírá druhý pedagogický pracovník. V pondělí 25. 5. 2020 čekali vyučující na děti před školou,
vysvětlili jim vstupy a později ve třídách nový způsob práce. Ještě
jednou moc děkujeme za štíty. Ty nám hlavně v počátku nesmírně
zjednodušily komunikaci s dětmi. Společnost PETMAT je vytiskla
a město Dačice uhradilo. PETMAT z. ú. je nezisková organizace, která se zabývá výzkumem využití recyklátu PET v architektuře a designu. Od PET lahví a staveb z nich se dostala až k vývoji recyklovaného filamentu a způsobům jeho využití ve 3D tisku. Materiál se mimo
jiné velmi hodí k výrobě štítů proti šíření kapének. Svým projektem
společnost pomohla tomu, aby děti mohly jít bez obav do školy,
a také v nich nastartovala zvědavost, jak vlastně vznikl onen štít, co
je to 3D tisk, jak se čelenka vyrábí a že PET lahev se jim může dostat
zpět do ruky, pokud budou správně třídit. Ideální je, že ve škole 3D
tiskárnu máme – tak to hned v září vyzkoušíme. Zahájení výuky na
naší škole jste mohli sledovat i v přímém vstupu v České televizi.

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně realizujeme v rámci svých
organizačních (personálních) možností. Individuální konzultace
probíhají v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok
2019/2020. Přítomnost v základní škole je pro žáky umožněna z důvodů vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků,
odevzdání učebnic, předání vysvědčení za 2. pololetí. Veškeré informace předávají třídní učitelky prostřednictvím e-mailové komunikace aplikace Škola On Line.

Ředitelské volno ukončí vzdělávání v naší škole žákům 2. stupně
24. června a žákům 1. stupně 26. června. Přejeme jim krásné prázdniny – důkladně odpočívat – v září totiž začneme zostra, máme co
dohánět.
Jediný, kdo začne standardně, budou prvňáčci. S rodiči už se
paní učitelky sešly, třídní schůzku máme za sebou. A s dětmi se setkáme v pondělí 29. června, protože o ten zápis je prostě nemůžeme připravit! Rezervace už se plní a my se moc těšíme, že je letos
poprvé všechny uvidíme ve škole.
U školy se intenzivně pracuje, na základě Koncepce školní zahrady Komenského realizujeme zahradnické úpravy před budovou
školy a TS Dačice realizují stavební úpravy v pravé části školní zahrady.
Prostřednictvím MěÚ Dačice, ODI byl podán projekt do „MAS
Česká Kanada – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III na Učebnu polytechniky. Učebna poskytne možnost rozšíření moderních
forem výuky a zvýší zájem žáků o výuku informatiky, fyziky, matematiky, cizích jazyků na I. i II. stupni základní školy a v kroužcích
logiky, robotiky. Při modernizaci stávající počítačové učebny je
uvažováno s celkovou rekonstrukcí el. rozvodů, novou podlahovou krytinou, minerálním podhledem, s provozním LED osvětlením, novou výmalbou a specializovaným nábytkem určeným pro
umístění robotů a jiných programovatelných stavebnic, výpočetní
techniky (např. programovatelný mini robot, dron). Výborně doplní
kvalitní vybavení naší školy. Odboru ODI Městského úřadu Dačice
patří velký dík za obrovské nasazení v opravdu šibeničním termínu.
Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali 11. 6. seminář na téma
„Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole“. Lektorkou byla
Mgr. Lenka Ondráčková z brněnské EDUPRAXE. Seminář byl zajímavý a přínosný.
Je nám líto, že musíme odložit, možná zrušit některé naše tradiční akce. Procházku pohádkou zatím odložíme na září – uvidíme
podle situace a počasí. Neproběhl Den dětí pro naše školní děti,
o rok jsme odložili Školní akademii. Neproběhne tradiční rozloučení s rodiči a deváťáky ve školní jídelně. Ale máme pro vás pozvánku
na sobotu 29. 8. 2020. Společně rozbalíme balíček, který dostala
škola ke svým 125. narozeninám. Tak ve 14:00 h před školou.
Letošní poslední jedničku s hvězdičkou dávám našim zaměstnancům – skvělá práce, flexibilita, ochota, kreativita, trpělivost, neustálé vzdělávání, progres v ovládání IT,... A právě moji kolegové a kolegyně také posílají jedničky – posílají je našim báječným rodičům
a dětem, kteří opravdu doma odvedli obrovský kus práce.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY A ZASLOUŽENOU DOVOLENOU NÁM VŠEM.
Eva Macků, ředitelka
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Maturitní zkoušky 2020
Ústní maturitní zkoušky studentů 4. ročníku a oktávy probíhaly
od středy do pátku 10.–12. června za účasti předsedů maturitních
komisí PhDr. Ivany Pečtové a Mgr. Martina Vondráška z Gymnázia
Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.

Celkově skládalo maturitní zkoušky letos čtyřicet tři studentů.
Dvaadvacet z nich prospělo s vyznamenáním, z toho polovina se
samými výbornými. Neuspěl pouze jeden žák, a to v didaktickém
testu z matematiky. Naproti tomu dvacet procent všech žáků, kteří
maturovali z anglického jazyka, dosáhlo v didaktickém testu z tohoto předmětu stoprocentní úspěšnosti. Pro předávání maturitních vysvědčení byl naplánován slavnostní ceremoniál na Státním
zámku Dačice.
Petra Mašátová

Otevření Gymnázia Dačice
Tak jsme to v letošním školním roce přece jen ještě stihli. Ve druhé polovině června se naše gymnázium znovu otevřelo studentům.
Abychom vyhověli všem hygienickým požadavkům, snížili jsme
kapacitu školy. Každá třída navštěvovala školu dva až tři dny v týdnu na pět vyučovacích hodin, během kterých podle zvláštního
rozvrhu probíhaly konzultace zaměřené na opakování a shrnutí
učiva především v klíčových předmětech – český jazyk, cizí jazyky
a matematika. Výuka probíhala ve skupinách v maximálním počtu
patnácti žáků, kteří se k docházce do školy přihlásili dobrovolně.
Nutno podotknout, že jich byla nadpoloviční většina.
Děkujeme všem za disciplinovanost při respektování hygienických nařízení a těšíme se na příští školní rok, kdy škola opět ožije
každodenní docházkou všech žáků.
Petra Mašátová
Novou laboratoř biologie a chemie získá naše škola o prázdninách
V říjnu loňského roku podala naše škola žádost o podporu ze
7. výzvy MAS Česká Kanada – IROP – Infrastruktura středních škol
a vyšších odborných škol. Předmětem žádosti je vybudování moderní laboratoře biologie a chemie včetně vybavení kabinetu odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám
pro praktické i teoretické vyučování. Žádost byla podána se souhlasem města Dačice, které je majitelem budovy gymnázia. Město vyčlenilo ve svém rozpočtu 850.000 Kč na stavební úpravy, bez
kterých by nemohla nová laboratoř a kabinet vzniknout. V červnu
letošního roku byl vydán právní akt, který potvrdil přidělení dotace
v celkové výši 1.989.650 Kč na vybavení nové laboratoře a kabinetu
biologie a chemie. Díky tomu může město Dačice již 1. července
zahájit stavební práce na gymnáziu. V průběhu měsíce srpna budou nové prostory vybaveny z grantových prostředků a od září se
můžeme těšit na výuku v zbrusu nové moderní laboratoři.
Milan Točík

O dalších událostech Gymnázium Dačice informuje na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv i na sociálních sítích
www.instagram.com/gymnaziumdacice/, www.facebook.com/gymn.dacice/.

¨
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DAČICKÁ

KOSTKA

XXIII ročník
.

2.–12. července2020 na nádvoří Státního zámku Dačice
hudba

čt

2. 7.

divadlo pro děti

zaháje
ní fes
tivalu

20:00 h

Lenka

a Petr

Malásek

so

20:00 h

www.besedadacice.cz

Jakub

Děkan
BAND

250 (300) Kč
divadlo

Basiková
s kapelou

st

8. 7.

divadelní komedie

100 (150) Kč

divadlo

so

20:00 h

11. 7.

Pravda
divadelní komedie
divadlo SEM-TAM-FÓR
150 (200) Kč

ne

5. 7.

pohádka

hudba

čt

20:00 h

9. 7.

10:00 h

12. 7.

Jak bylo,
když nebylo
pohádka na motivy
večerníčku O Človíčkovi

Hodina
duchů
Divadlo Arthur
200 (250) Kč
hudba + letní kino

pá

10. 7.

Petr Lüftner
Přes prsty
komedie ČR, 101 min.
120 (150) Kč

hudba

20:00 h

ne

12. 7.

Jaroslav
Uhlíř
a kapela
350 (400) Kč

50 (80) Kč

5. 7.

20:00 h

Redl
s kapelou
ne

ne

20:00 h

CziDivadlo Praha

250 (300) Kč
divadlo pro děti

divadelní komedie

O princezně,
Luciášovi
a makových
buchtách

Vlasta

Rošáda
DS Ohnivá koule Production
Nová Říše

200 (250) Kč

divadlo pro děti

50 (80) Kč

20:00 h

Bára

Divadlo Scéna

10:00 h

21:00 h

7. 7.

divadelní komedie

150 (200) Kč

4. 7.

Pokáč

Za dačickou kostku cukru

3. 7.

Vinnetou

100 (130) Kč
hudba

pá

21:00 h

Divadlo pohádek

200 (250) Kč

út

divadlo

muzikálová pohádka

„Ve dvou tour“

hudba

3. 7.

Princové
jsou na
draka

Nová

20:00 h

pá

17:00 h

zakončení
festivalu

Pořádá město Dačice. Změna programu vyhrazena. Vstup na nádvoří bude umožněn půl hodiny před představením.
Občerstvení zajištěno. Uvedené částky jsou ceny vstupného v předprodeji, v závorce pak ceny vstupného na místě.
Slevy pro ZTP a na SeniorPas 10 %; pro děti do 10 let je cena večerních představení 50 Kč.
Permanentní vstupenka na všechny akce k zakoupení do 26. 6. za 1000 Kč.
Vstupenky zakoupíte na Infocentru Dačice nebo v rezervačním systému na http://rezervace.dacice.cz.
truhlářství

F-HANET s.r.o.
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Jak to jde v Dačickém Domečku
Pomalu jsme se zabydleli v našem novém objektu v Bratrské ulici a už jsme vyrazili na letní tábor. Přestože jsme dlouho
nevěděli, jestli se tábory uskuteční a za jakých podmínek, jejich přípravu jsme nepodcenili a i během stěhování jsme jejich přípravě věnovali pozornost jako každý jiný rok. Hned 1. července přijely děti ve věku 6–10 let na naši táborovou základnu v Dolním Radíkově, aby si užily prázdniny, potkaly kamarády, které třeba celý rok neviděly a oddychly si od svých rodičů, kterých
si za poslední měsíce užily dost a dost. Po nich přijedou ti starší, jejichž zájem o letní tábor byl letos enormní a z kapacitních
důvodů jsme nedokázali uspokojit všechny. To nás velmi mrzí, ale bohužel, ani my nejsme nafukovací.

V druhé polovině července nás čekají tábory příměstské, které jsou také kapacitně
obsazené. Zájem nás těší o to víc, že letošní
situace byla náročná. Ale děti ani rodiče se
nezalekli, za což jim děkujeme a doufáme,
že si jejich přízeň udržíme nejen v táborové činnosti, ale také v oblasti zájmových
kroužků, které nabízíme po celý školní rok.
S rozšířením prostor se nám naskytla
příležitost pro otevření nových kroužků.
Podařilo se nám zlákat do našich řad externisty, kteří nabídnou možnost zájmových
činností z různých oblastí. Jen namátkou
vyjmenuji orientální tance, letecké modelářství, stolní tenis, logohrátky, stolní hry,
vaření, háčkování, dívčí klub, ABC první
pomoci, turistika… To je však jen zlomek

nabízených kroužků. Celou nabídku najdete na stránkách www.ddmjh.cz. Zde se také
25. 8. 2020 spustí on-line přihlašování do
našich zájmových kroužků.
Pokud počítáte s tím, že vaše dítě bude
některý z našich kroužků navštěvovat, doporučujeme vám již nyní zřídit si klientský
účet na našich stránkách, abyste později
neměli problém s přihlašováním a neřešili
vše pod časovým tlakem. Některé kroužky
bývají velmi rychle zaplněny a v případě,
že budete muset řešit, že vám nejde založit
klientský účet, může se stát, že kroužek již
bude obsazen.
Za uplynulý školní rok bychom chtěli
poděkovat všem našim externistům, kteří
vedli kroužky. Činnost jako taková proběh-

la bez problémů, pouze od poloviny března
jsme byli nuceni z důvodu pandemie naši
činnost přerušit.
Dík patří také všem, kteří po uvolnění
zákazů opět kroužky otevřeli. Pokud se některý z kroužků neotevřel, bylo to z toho
důvodu, že naši externisté byli buď sami
ohroženou skupinou, měli ve své blízkosti
někoho, kdo spadal do této skupiny, popřípadě pracovali v exponovaném prostředí
(sociální a zdravotní služby). Myslíme si, že
tyto důvody byly pochopitelné a všem dětem, kterým se kroužek znovu neotevřel, se
omlouváme.
Budeme se na vás těšit příští školní rok
a všechno si vynahradíme.
Dačický Domeček

Novinky ze ZŠ praktické a speciální v Dačicích
Poděkování žákům školy a jejich rodičům
Děkujeme rodičům našich žáků za spolupráci při distančním vzdělávání. Děti chválíme za vzorné plnění domácích úkolů.
Fungování školní družiny na dálku

V době uzavření škol nezahálely ani paní
vychovatelky. Pilně připravovaly tematické pracovní listy pro děti, jako např. Den
matek, Den otců, Mezinárodní den dětí,
atd. Žáky vyzývaly, aby namalovali nebo
vyrobili čarodějnice, poslali obrázek nebo
fotku, jak tráví volný čas v této době a připojili vzkaz svému kamarádovi, kamarádce,
učiteli… Všechny tyto obrázky, výrobky
a vzkazy byly umístěny na školní nástěnky,
webové stránky www.zsdacice.net a facebook školy.
Příprava na znovuotevření školy
V době uzavření školy učitelé každý týden připravovali a posílali žákům materiály
k domácímu samostudiu. S přípravou materiálů a pracovních listů učitelům pomáhaly i pedagogické asistentky, které nezahálely ani s výrobou didaktických pomůcek
pro naše žáky. Některé pomůcky se velmi
povedly, a proto bychom se s vámi chtěli
podělit alespoň o jejich fotografie.
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Sportovní okénko
Branou Podyjí

Dne 13. 6. 2020 proběhl již
31. ročník turistického pochodu
Branou Podyjí. I když byl termín
posunut, neodradilo to 124 účastníků, kteří se za teplého slunečného dne vydali na trasy.
Z tohoto počtu bylo 69 dospělých a 55 dětí. Největší skupinu
tvořily gymnastky, kterých i s doprovodem bylo kolem 40. Na dětskou trasu vyrazilo 27 dětí s rodiči. Cyklistů bylo 15, ostatní šli pěšky
vzdálenosti od 10 km do 25 km. Počasí se vydařilo a tak všichni v cíli
byli spokojeni, že dokázali svou trasu zvládnout. Odměnou jim byl
drobný suvenýr na památku za zvládnuté kilometry. Poděkování
patří: Zdravému městu Dačice za spolupráci, panu Denkovi, který
u své chaty umožnil na dětské trase opékání buřtů a odd. JUDO
TJ Sokol Dačice za poskytnuté zázemí.
Václav Šuler, TJ Centropen

Informace ze SŠTO Dačice
Škola stále trochu jinak

Přestože na SŠTO
nemůže nadále probíhat výuka ve zcela
standardních podmínkách, žáci ani učitelé
během května rozhodně nezaháleli ani neodpočívali, spíš naopak.
Od 11. do 29. května měli žáci závěrečných ročníků maturitních
i učebních oborů možnost konzultovat nejen se svými učiteli
maturitních i odborných profilových předmětů, ale účastnit se
i odborného výcviku. K účasti na konzultacích z jednotlivých předmětů (CJL, ANJ, OV, MAT, odborné ekonomické a technické předměty, odborný výcvik) se žáci přihlašovali dobrovolně prostřednictvím interaktivního přihlašovacího formuláře v aplikaci Office
Teams s týdenním předstihem. Třídní učitelé pak jejich přihlášení
koordinovali s časovými možnostmi jednotlivých vyučujících
i s ohledem na nutnost dodržování nezbytných hygienických
opatření tak, aby vznikl jakýsi „provizorní rozvrh“ na každý týden.
Žáci mohli během třítýdenního období absolvovat (dle vlastní
volby) až 60 hodin konzultací s vyučujícími, přičemž délka jedné
konzultace byla celých 60 minut, ne 45 minut jako při běžné výuce. Potěšující skutečností je, že naprostá většina žáků si možnost
mimořádně intenzivní a výrazně individualizované přípravy na
maturitní a závěrečné zkoušky nenechala ujít. Zájem byl velký a dá
se říci, že přibližně 85 % žáků nabízených možností využilo v maximální možné míře. V této souvislosti je třeba ocenit i nasazení
pedagogů, kteří v květnu nejen přímo konzultovali, ale souběžně
museli pokračovat i v časově náročné distanční online výuce žáků
nižších ročníků.
S vědomím, že jsme za daných podmínek udělali pro naše žáky
vše, co bylo možné, nezbývá než věřit, že se jejich snaha i úsilí učitelů zúročí a odrazí v dobrých výsledcích našich absolventů.
Milena Dvořáková

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

Dačická 14 na výbornou
Dne 6. 6. 2020 proběhl již 27. ročník běžeckého závodu
Dačická 14. Závod se běžel pouze v hlavní kategori. Muži – trasa
13,6 km a běh žen byl na 9,2 km.

Had 143 závodníků se hned po startu roztáhl po celé hrázi
rybníka Peráčku
Tentokrát bez dětských kategorií. Účast na tomto závodě překonala všechna očekávání. Na start se postavilo 143 závodníků (110
mužů a 33 žen), což znamenalo účastnický rekord (doposud 105
závodníků v hlavním závodě). Padl nejen účastnický rekord, ale byl
překonán rekord na trati žen. O to se postarala závodnice Maršánová Lucie z týmu Rančířov Mizuno. Dosáhla času 34,42 min. Nejlepší
čas z roku 2017 – 39,17 min. byl tedy o více jak 5 minut překonán.
V kategorii můžů zvítězil Šacl Jiří z Olympu Praha s časem 46,56 min.
Zde rekord z roku 2000 – 41,20 min., který drží bulharský závodník
Ivan Čotov, odolal. I tak měl náš závod velkou sportovní úroveň. Poděkování patří rybářům z místní organizace za poskytnutí zázemí.
Václav Šuler, TJ Centropen

Zámecký park
(před kavárnou na louce)
od 21. do 24. srpna

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

Hodinářův učeň
Afrikou na pionýru
Na střeše
Poslední aristokratka

Číslo: 7/2020, ročník devátý
Datum vydání: 26. 6. 2020
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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Kino Beseda
15. července, středa, 10:00 h
DOLITTLE, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 110 Kč
15. července, středa, 20:00 h
MEKY, dokumentární, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
17. července, pátek, 20:00 h
3BOBULE, český film, 2D
česky, vstupné 130 Kč

Léto na náměstí

Městské muzeum a galerie

14. srpna, pátek
René Souček – od 18:00 h
Velmi pohodové duo písničkáře a skvělého
hráče na kytaru a ukulele René Součka a hráče
na perkuse Marka Hlosty
Žamboši – od 20:00 h
Pregresivní akusticko-folkrocková kapela,
3x cena Anděl v kategorii folk
Vstup volný, občerstvení zajištěno
Kancnýřův sad, Dačice

do 31. července 2020
Krásné a léčivé
Léčivé rostliny na Dačicku ve fotografii Adriany May. Výstavní chodba MMaG Dačic.

15. srpna, sobota
Prázdninové hraní Pod Lipkami
V režii Pavla Nováka
Kancnýřův sad, Dačice

21. července, úterý, 14:00 h
FRČÍME, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 130/110 Kč
24. července, pátek, 20:00 h
V SÍTI, dokumentární film, 2D
česky, vstupné 120 Kč

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace k programu MMaG Dačice rovněž naleznete
na webových stránkách:
www.muzeumdacice.cz a facebookovém profilu: www.facebook.com/muzeumdacice.cz.

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

31. července, pátek, 20:00 h
HAVEL, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč

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

Klub Béčko

otevřeno opět od září 2020
sledujte FB @beckodacice
a www.besedadacice.cz

Turistická oblast Česká Kanada připravila
novinky na nadcházející sezonu
V pátek 19. června 2020 proběhla tisková konference Destinačního managementu Česká Kanada, z.s., jehož jsou Dačice členem. Konference se konala v prostorách nově otevřené
Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla v Jindřichově
Hradci a Destinační management Česká Kanada, z.s. zde
představil několik novinek, na které se mohou turisté těšit
v nadcházející sezoně.
První novinkou jsou turistické noviny České
Kanady, které jsou k dispozici na informačních
centrech, u partnerů a provozovatelů ostatních
služeb cestovního ruchu. V elektronické podobě
jsou ke stažení na www.ckanada.cz. Návštěvníci
v nich mohou čerpat skvělé tipy na výlety, inspiraci pro plánování
dovolené a volného času v České Kanadě.
Dále vznikl produkt „Na kole Českou Kanadou“. Na www.ckanada.cz je připraveno pro návštěvníky turistické oblasti několik cílů,
ke kterým si sami naplánují trasu na interaktivní mapě a mohou se
vydat za přírodními a kulturními klenoty České Kanady. Připravují
se zde i trasy, které budou rozděleny podle náročnosti a budou zde
vytipována i místa k odpočinku nebo pořízení selfie.
Pro rodiny s dětmi byl vytvořen produkt Dětská Kanada. Hravý průvodce provede děti i rodiče po České Kanadě. Děti v něm
naleznou skvělé tipy na výlety, omalovánky i zajímavé informace
o České Kanadě. Na vybraných atraktivitách budou sbírat razítka,
za která získají zajímavé odměny. Průvodce bude dostupný na
všech informačních centrech turistické oblasti – Jindřichův Hradec,
Dačice, Slavonice a Nová Bystřice.
Zdeňka Králíková, výkonný výbor DM Česká Kanada
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3. července až 27. září 2020
f.amae – obrazy Barbary Klauszové
Vernisáž proběhne 3. 7. v 18:00 h. Galerijní
chodba na Starém zámku.

POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ AKCI
Nadačního fondu Šťastná hvězda
a města Dačice

Každý má svou hvězdu – dnešní svítí pro Jendu
sobota 8. srpna 2020 od 11:00 h do nočních hodin
letní scéna zámeckého parku v Dačicích
Můžete se těšit na hlavního patrona nadace a držitele mnohých
hudebních ocenění PETRA KOLÁŘE, hudební skupiny Duo Aramis (známé z TV Šlágr),
Nukleár a ABBA STARS, vystoupení pro děti
v podání Čiperků a Lumpíny, vystoupení
Ondřeje Provazníka (s písněmi Karla Gotta)
a Youtuberky MÍNY Elischerové, Adéla Zouharová a Tom Sean.
Nebude chybět malování na obličej, mini
ZOO z Jockey Clubu Malý Pěčín, vystoupení
mažoretek DM Studia Dačice a trialová exhibice RideWheel, autogramiády vystupujících a mnohé další.
Výtěžek z celé akce bude věnován na pořízení rehabilitačních pomůcek a invalidního vozíku Honzovi.
Buďte u toho s námi. Děkujeme.
Vstupné
190 Kč v předprodeji (240 Kč na místě), děti do 10 let: 100 Kč, senioři: 100 Kč, děti do 3 let: zdarma.
Předprodej vstupenek
Webový portál SMS Ticket, Informační centrum Dačice (Palackého nám. 1/I).
To nejlepší občerstvení je samozřejmostí, počasí je zamluveno,
zbývá udělat si čas pro dobrou věc a nevšední zážitek – je to na
každém z nás.

--- inzerce ---

28. července, úterý, 14:00 h
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD,
animovaný, 2D
český dabing, vstupné 120/100 Kč

17. až 22. srpna
Dačická řežba
XII. ročník řezbářského sympozia
Kancnýřův sad, Dačice

28. června až 30. srpna 2020
Jak se žije s večerníčkem
Interaktivní výstava pro všechny, které zajímá, jak se rodí večerníčky. Slavnostní zahájení
proběhne v neděli 28. 6. ve 14:00 h. Výstavní
prostory MMaG Dačice, I. patro.

