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Jak to vidím aneb rozvíjíme Dačice
Je to jako doma. Pokud chcete, aby se Váš život dál posouval a vyvíjel, tak investujete do svého domova. Město je na tom
podobně, nestačí jenom udržovat to, co už existuje, ale je potřeba také dbát o rozvoj Dačic.
V letošním roce jsme si dali za cíl investovat do rozvoje města 80 milionů korun,
a i když jsme byli díky pandemii koronaviru a s tím souvisejícími opatřeními státu
nuceni plánovaný rozpočet snížit, zůstává
pořád dost investic na to, abychom se zase
o něco posunuli.
V těchto dnech se čtenářům opět otevřela knihovna, a to včetně nové přístavby (myslím, že se povedla a nejenom čtenáři nový prostor určitě
ocení). Instalací vybavení jsme dokončili přístavbu staré školy,
a i když ji žáci uvidí až na začátku nového školního roku, tak jim
určitě udělají radost nové, moderně vybavené odborné učebny.
Dokončený je také nový dům dětí a mládeže a z vlastní zkušenosti
mohu říct, že se tato stavba v Bratrské ulici povedla. Dětské kroužky se po letech provizorií dočkají prostoru, který nám mohou mnohá města v kraji závidět.
Z drobnějších, i když také důležitých staveb jsme dokončili například rekonstrukci hasičárny v Lipolci. A další akce se právě rozbíhají. Za všechny bych zmínil výstavbu kluziště, zateplení bytového
domu u starého hřbitova nebo parkoviště v ulici Berky z Dubé, jehož výstavba začne v červnu. Byli jsme úspěšní i při žádání o dotace, a tak díky jim můžeme pokračovat v řešení bezbariérovosti nové
školy už druhým výtahem, tentokrát na nižším stupni. Dotaci jsme
dostali také na osvětlení přechodů na Havlíčkově náměstí, díky němuž se zvýší bezpečnost chodců. Požádali jsme o peníze na opravu
rybníků Horní a Dolní luční nad Borkem. Na podzim upravíme dvůr

u bytových domů v ulici B. Němcové (v tom budeme pokračovat
i u dalších domů). Rekonstruujeme kotelnu ve školce v Bratrské
ulici. Kromě toho všeho například sdružení Vodovod Landštejn
pracuje na zdvojení přívodu vody z vodojemu v Kostelním Vydří
do Dačic. Na podzim připravujeme už tolik let slibované odbahnění rybníka Peráček, a to včetně výstavby nového bezpečnostního
přelivu a opravy protékající hráze. Samozřejmě pracujeme i na dalších projektech, jako je třeba rekonstrukce ulic ve čtvrti k Hradišťku,
vybudování infrastruktury pro novou čtvrť v této části města, nebo
vodovod a kanalizace pro Dolní Němčice, Hostkovice a Lipolec.
To vše je možné díky podpoře, kterou těmto projektům věnují
zastupitelé, a díky usilovné práci pracovníků městského úřadu, a to
bez ohledu na to, jestli vykonávají státní správu nebo samosprávu.
Za to všem patří obrovský dík.
Na všechny projekty jsou také potřeba peníze, a tak s velkým
znepokojením sleduji, že jich bude o něco méně nejenom díky
zhoršené ekonomické situaci (což je přirozené), ale také díky tomu,
že vláda chce řešit kompenzační bonusy pro podnikatele na úkor
obcí, a tím nás připravit o část příjmů, které bychom jinak mohli
investovat a pomoci tak naší ekonomice. A to prosím bez toho, aby
to s obcemi projednala. V případě Dačic to znamená předpokládanou ztrátu ve výši 6.350.874 Kč. Mám silný pocit, že úvaha vlády
je jednoduchá - obce dobře hospodařily a mají našetřeno, zatímco
stát má jenom dluhy, a tak ať obce zaplatí to, co my vymyslíme. Bohužel, praxe, že stát, místo aby s obcemi spolupracoval, tak zakazuje, nařizuje a hospodaří s penězi, které obcím patří, je stále častější.
Karel Macků, starosta

Slovo místostarostky
Letošní měsíc duben a květen byly úplně jiné, než jak jsme si asi všichni původně představovali a dostali jsme se do situace,
kterou jsme nikdo ve svých životech nezažili. Celosvětová pandemie nám všem zasáhla do životů a nám nezbývalo nic jiného,
než se přizpůsobit a dodržovat nastavená nařízení.
Velké části společnosti se nejvíce dotklo zavření všech
škol a nastavení okamžité on-line výuky.
Pro děti, pro rodiče,
ani pro vyučující
není tento způsob
výuky jednoduchý.
Je nutné mít vnitřní
disciplínu, dodržovat pokyny vyučujících
a také mít počítač, přístup na internet, mobilní telefon, tiskárnu a do toho všeho zajistit chod domácnosti. V některých rodinách
bude problém s nezvládnutou výukou a čas
teprve ukáže důsledky výuky na dálku.

Všichni jsme pocítili nápor v obchodech při nakupování potravin, léků a věcí
každodenní potřeby. Ukázalo se, jak moc
rodičům školních dětí chybí školní jídelny,
družina a zájmové kroužky. Rodiče byli nuceni všechny tyto aktivity převzít na sebe.
Situace je také velice náročná pro všechny
učitele, především ze základních a středních škol. Museli úplně změnit styl výuky
a dle mých zkušeností se většina kantorů se
situaci dokázala přizpůsobit a výuka určitým způsobem funguje. Samozřejmě jsme
všichni zažili krizové situace a některým
rodinám je i poskytována odborná pomoc,
jak situaci zvládnout. Velký obdiv patří
učitelům a rodičům především na prvním

stupni základních škol, kde osobní kontakt
velice chybí, a tak se všichni museli dětem
hodně individuálně věnovat. A to opravdu
není často jednoduché a bere to hodně
času a energie.
Těžkou situaci mají také naši senioři, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou a musí
být na sebe hodně opatrní. Za Zdravé město Dačice jsme byli rádi, že se nám podařilo
v květnu zorganizovat farmářské a řemeslné trhy, ale bohužel jsme v tomto termínu
museli zrušit třetí ročník fairtradové snídaně a cykloturistickou akci Branou Podyjí.
Právě při těchto akcích jsme měli naplánováno zapojení našich starších spoluobčanů,
hlavně při organizaci a moc mě mrzí, že
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nám to nevyšlo. I na trzích jsme tentokrát
museli odvolat pana harmonikáře Dědinu
ze Studené, zrušit posezení a konzumaci
jídla a pití. Na druhou stranu jsme byli velice rádi, že jsme mohli trhy zorganizovat
a i přes nižší účast prodejců i návštěvníků se
určitě velmi povedly.
Dále se nám po domluvě s TJ Centropen
povedlo přesunout turistický pochod Branou Podyjí na sobotu 13. června, ale v menší formě, než bylo původně plánováno
a také bez finanční účasti Nadace Jihočeské
cyklostezky. Plánované zahájení cyklosturistické sezóny v Jihočeském kraji v Dačicích
se přesouvá na rok 2021. Další změna termínu byla nutná u další cyklistické akce „Na

kole dětem“, která byla přesunuta z neděle 31. května na neděli 14. června, akce se
bude konat v komorní podobě a pouze pro
cyklisty, kteří se zúčastní jednotlivých etap.
Stejnou situaci jako my zde v České republice zažívají i občané a představitelé
našich partnerských měst ze Švýcarska
a Rakouska. Měli jsme naplánováno společné setkání z blízkého rakouského Gross-Sieghartsu, kde byly v lednu komunální volby
a byl zvolen nový starosta Ulrich Achleitner
(ÖVP).
Rádi bychom ho uvítali zde v Dačicích
a zároveň se rozloučili s bývalým starostou
Geraldem Matzingerem (SPÖ), který už ze
zdravotních důvodů ani nekandidoval. Ži-

vot v našich partnerských městech je nyní
podobný životu v Dačicích, ale nastavená
restriktivní opatření se již pomalu uvolňují,
a tak věřím, že se brzy budeme moci setkat
aspoň se zástupci našeho rakouského partnerského města a sdělit si poznatky, především ze současného mimořádného stavu.
Všem nám přeji navrácení naší společnosti do normálního stavu, přeji si, abychom se mohli společně scházet, zajít si do
hospody, popovídat si s lidmi na ulici beze
strachu z nákazy a jakéhokoliv omezení
a aby naše společnost mohla zase fungovat.
Kateřina Marková,
místostarostka

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

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 11. zasedání 17. 6. 2020
v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda; hlavním bodem programu bude schválení závěrečného účtu města za rok 2019.
Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání konaném 22. 4. 2020 mimo jiné
• schválilo poskytnutí dotace na rok 2020
společnosti Sdílení o.p.s. Telč ve výši
80.000 Kč na zajištění mobilní hospicové
péče,
• schválilo poskytnutí dotace na rok 2020
zapsanému ústavu Otevřená OKNA
J. Hradec ve výši 200.000 Kč na provoz
chráněného bydlení a 200.000 Kč na provoz sociálně terapeutické dílny Dačické
Okénko,
• schválilo poskytnutí grantů na volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2020
a 2021 spolkům; deseti spolkům bude vyplaceno téměř 1,5 mil. Kč,
• schválilo podání podnětu ve smyslu
§ 16b zákona o místních poplatcích
správci poplatku k úplnému prominutí
místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2020 všem poplatníkům
z moci úřední z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2,
• schválilo rozpočtové opatření č. 10/2020
v těchto objemech: příjmy -2.550.000,00
Kč, výdaje -2.550.000,00 Kč, financování
0,00 Kč,
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města v celkové výši
23.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace
MPZ Dačice.
Rada města na své 44. schůzi konané
29. 4. 2020 mimo jiné:
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové“ a přidělení veřejné zakázky společnosti TREBILIFT, s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve
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výši 1.327.145 Kč bez DPH a s termínem
dokončení realizace akce do 84 dnů od
předání staveniště,
schválila podání žádosti o poskytnutí
dotace v rámci programu Ministerstva životního prostředí v rámci 140. výzvy MŽP
ve věci Operačního programu Životního
prostředí 2014–2020, prioritní osa 4, investiční priorita 1, SC 4.3 Posílit přirozené
funkce krajiny na spolufinancování akce
s názvem Oprava hrází „Dolního lučního“
na p. č. 536/2 a „Horního lučního“ na p. č.
536/3, k. ú. Borek u Dačic,
potvrdila Mgr. Bohumila Havlíka na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy Dačice, Boženy Němcové na
dalších 6 let, tj. na období od 1. 8. 2020
do 1. 8. 2026,
schválila rozpočtové opatření č. 11/2020
v těchto objemech: příjmy 1.219.887,43
Kč, výdaje 2.688.420,23 Kč, financování
1.468.532,80 Kč,
vzala na vědomí výsledek hospodaření města za I. čtvrtletí roku 2020: přebytek rozpočtu ve výši 19.179.879,47
Kč, financování celkem ve výši
-19.179.879,47 Kč, z toho: splátky jistin
přijatých úvěrů a půjček -583.500,00
Kč, změnu stavu prostředků na účtech
-17.497.198,60 Kč, operace, které nejsou
Příjmy/Výdaje -1.099.180,87 Kč,
schválila v kompetenci valné hromady řádnou účetní uzávěrku společnosti
Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2019,
hospodářský výsledek za rok 2019, tj. zisk
ve výši 198.975,16 Kč bude převeden na
účet 427 – Fond výstavby a údržby majetku, a schválila v kompetenci valné hromady rozpočet společnosti Technické
služby Dačice s. r. o. na rok 2020,
schválila v kompetenci valné hromady zprávu o hospodaření společnosti
Městské lesy Dačice s.r.o. za rok 2019,
celkové náklady za rok 2019 byly ve
výši 30.756.198,02 Kč a výnosy ve výši
31.131.022,78 Kč, hospodářský výsledek
po zdanění a tvorbě rezervy na pěstební

činnost, která je ve výši 450.000 Kč, byl
374.824,76 Kč, a schválila v kompetenci
valné hromady převod hospodářského
výsledku ve výši 374.824,76 Kč na kalamitní fond,
• jmenovala Ing. Marii Buzkovou vedoucí
odboru stavební úřad na dobu neurčitou
s platností od 1. 5. 2020,
• schválila zadané úkoly k řešení ověřených priorit z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 ze dne 10. února 2020,
• schválila Roční plán zlepšování Zdravého
města Dačice a MA21 na rok 2020 a vzala
na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého
města Dačice a MA21 za rok 2019.
Rada města na své 45. schůzi konané
13. 5. 2020 mimo jiné:
• schválila prodloužení splatnosti nájmu za
2Q roku 2020 do 30. 4. 2021 pro jednoho
nájemce,
• schválila vyhlášení Grantového programu zajištění individuální dopravy seniorů v roce 2020 a 2021 v Dačicích, složení
hodnotitelské komise a hodnotící kritéria,
• schválila uzavření Smlouvy o dílo na zajištění péče o zvláště chráněné území PP
Toužínské stráně a PP a EVL Moravská Dyje
extenzivní oplůtkovou pastvou ovcí a koz,
• vzala se souhlasem na vědomí zahájení
provozu Mateřské školy Dačice po ukončení nouzového stavu, a to od 25. 5. 2020
s tím, že budou dodrženy hygienické
podmínky stanovené v manuálu MŠMT
pro mateřské školy,
• vzala na vědomí položkovou změnu rozpočtu č. 11/2020, kterou byly vytvořeny
výdajové rezervy pro řešení koronavirové krize,
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2020
v těchto objemech: příjmy 1.613.721,00
Kč, výdaje 967.595,00 Kč, financování –
646.126,00 Kč,
• schválila darovací smlouvu spol. ČEVAK
a.s. ve prospěch transparentního účtu
města Dačice zřízeného v rámci veřejné
sbírky vyhlášené městem Dačice na boj
s nemocí COVID-19.
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Pojďte s námi soutěžit aneb Pošli pohled z íčka
Léto je na dosah, prázdniny se blíží. Momentální pandemická situace znemožňuje mnoha lidem strávit obvyklou dovolenou
v zahraničí. Naštěstí se nám už ale otevřela možnost rozjet se za poznáním a krásami naší vlasti a my doufáme, že léto bude
krásné a všichni si ho ve zdraví a pohodě užijeme.
Abychom i my trochu podpořili domácí cestovní ruch a své
kolegy na turistických informačních centrech napříč republikou, máme tady pro vás letošní letní soutěž.
Navštěvujete při svých cestách infocentra, posíláte rádi klasické
pohlednice a baví vás soutěžit? V tom případě nám POŠLETE POHLED Z ÍČKA.
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.
Pohledy zasílejte od 1. června do 15. září 2020 na adresu: Infocentrum Dačice, Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice. Úplné znění
pravidel soutěže najdete na městském webu www.dacice.cz/
mesto/posli-pohled-z-icka/.
Ze zaslaných pohledů vylosujeme a zveřejníme 27. září 2020, na
Světový den cestovního ruchu, tři výherce, kteří od nás získají hodnotné ceny.
V roce 2019, kdy jsme pro vás připravili „Letní soutěž s první kostkou cukru“, jste nám poslali skvělých 134 pohlednic. Už nyní se těšíme na vaše letošní pozdravy a přejeme všem krásné a pohodové
léto.
Vaše Infocentrum Dačice

Startuje devátý ročník Rozkvetlých Dačic
Rada města vyhlásila další ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkónů, teras, lodžií, předzahrádek či okolí
domu. Soutěž bude probíhat od 1. června do 31. srpna. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány nejpozději do 30. září 2020.
Úplné znění pravidel je k dispozici na
městském webu nebo na Infocentru Dačice, a to společně s přihláškou.
Zasílané fotografie budou zveřejněny na
webových stránkách města, jména výherců
budou po skončení soutěže uvedena v informačních médiích města Dačice.

"

V případě, že zájemce o soutěž nemá
sám možnost pořídit a odeslat fotografie,
stačí zavolat na na tel. č. 384 401 275 nebo
384 401 289, rádi za vámi s fotoaparátem
přijedeme.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Přihláška do soutěže Rozkvetlé Dačice 2020

"

Jméno a příjmení soutěžícího: ……………………………………………………………
Na výherce v každé kategorii čekají poukázky na odběr zahradnického zboží a potřeb v hodnotě 500 Kč, 1.000 Kč a 1.500 Kč.
Soutěžíme v kategoriích:
• rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
• rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
• úprava předzahrádky/okolí domu
Ze soutěžních pravidel: soutěží obyvatelé Dačic a místních částí, květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně přístupných
míst, soutěžící doručí vyplněnou přihlášku
na Infocentrum Dačice, nebo ji zašle elektronicky na kultura@dacice.cz. V průběhu
soutěže je možné poslat max. 3 fotografie
květinové výzdoby. Hodnotí se barevnost,
nápaditost a estetické hledisko.

Adresa: ………………………………………………………...……………………………
Telefon: …………………………………. E-mail: ……………………………………..…

kategorie (zaškrtnout):
Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
Úprava předzahrádky/okolí domu

Svým podpisem dávám městu Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO
00246476, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce za účelem organizování této soutěže a k případnému uveřejnění mého jména
a příjmení v tisku a internetových stránkách města Dačice ve spojitosti s touto soutěží. Souhlas uděluji na dobu trvání soutěže a na dobu 1 roku od jejího ukončení
a jsem oprávněn/a ho kdykoli odvolat.
V Dačicích dne …………………………….

podpis …………………………………
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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 661 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 dokončení stavby do 10. 8. 2020.
Osvětlení přechodů v ul. Hradecká –
rada města schválila uzavření smlouvy
o dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., s celkovou cenou 420.802,61
Kč bez DPH a s termínem dokončení do
31. 10. 2020. Na akci byla schválena dotace
z IROP prostřednictvím MAS Česká Kanada
ve výši 424.160,43 Kč.
Revitalizace dvora bytových domů
čp. 209 a 211 v ul. B. Němcové – cílem je
zorganizovat prostor mezi bytovými domy
tak, aby vyhovoval potřebám obyvatel.
Revitalizace navazuje na zateplení domů,
které proběhlo v roce 2018. Na začátku
května byla podepsaná smlouva na realizaci díla s Technickými službami s.r.o. za cenu
926.889,16 Kč vč. DPH, termín dokončení:
červenec 2020.
REALIZUJEME:
Zateplení bytového domu čp. 162
(Tř. 9. května) – na základě výběrového řízení schválila rada města uzavření smlouvy
o dílo se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, za celkovou nabídkovou cenu ve
výši 1.594.772 Kč bez DPH. Práce jsou v plném proudu, termín dokončení je stanoven
na červenec 2020.
Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu (kluziště) – jedná se
o realizaci sportoviště s umělým povrchem,
v létě bude sloužit jako hřiště, v zimních
měsících bude prostor využívaný pro kluziště. Součástí areálu bude technické zázemí
včetně garáže pro rolbu a místo pro obsluhu a veřejnost. Na základě výběrového
řízení byla uzavřena smlouva s dodavatelem BaP holding a. s., za nabídkovou cenu
1.934.084 Kč bez DPH. Termín realizace květen–listopad 2020.
DOKONČILI JSME:
Dodávka vybavení pro učebny nové
přístavby ZŠ Komenského
Výběrové řízení na dodavatele výtahu
pro 1. stupeň ZŠ B. Němcové – realizace
akce červenec–září 2020, dotace z IROP.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Město Dačice vyhlásilo veřejnou sbírku
V souladu se schváleným dokumentem První pomoc pro Dačice, a v rámci naplňování jeho jednotlivých bodů vedoucích ke zmírnění ekonomických dopadů koronavirové epidemie na obyvatele Dačic, vyhlásilo město veřejnou sbírku.
Ne každý má možnost stát
se dobrovolníkem v tom
smyslu, že bude šít roušky
nebo pomáhat s nákupy,
a přesto chce pomoci – právě pro finanční pomoc je zřízen transparentní účet.
Výtěžek sbírky bude použit především
na zajištění dezinfekce a dalších ochranných pomůcek pro organizace působící
v Dačicích v oblasti zdravotnictví a sociální
péče (Dačické okénko, Domov pro seniory,
Dům s pečovatelskou službou, školy a mateřská škola).
Transparentní účet pro účely sbírky byl
zřízen u České spořitelny, a.s.
• název účtu: Transparentní účet Město
Dačice
• číslo účtu: 020183-0603143369/0800

Upozornění:
Účet této veřejné sbírky je zřízen jako
transparentní, a proto jsou všechny
údaje o dárcích do veřejné sbírky veřejně
dostupné (na internetových stránkách
banky www.csas.cz), zejména jde o jméno
a příjmení odesílatele, číslo účtu odesílatele, výši příspěvku a zprávu pro příjemce. V souvislosti se zasláním peněžního
příspěvku do této sbírky na transparentní
účet dochází ke zpracovávání osobních
údajů městem Dačice, a to hlavně na
základě titulu plnění právních povinností
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
Veškeré další informace o ochraně
osobních údajů jsou pro Vás k dispozici na
www.dacice.cz/mestsky-urad/gdpr/.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Kam směřují dačické odpady?
Odpověď na tuto relativně jednoduchou otázku není vůbec snadná. V roce 2019
např. došlo ke snížení celkového množství odpadů předaných do městského systému pro nakládání s komunálním odpadem (2 937,9243 t → 2 879,3961 t), ale
přesto nelze vnímat vývoj odpadového hospodářství našeho města v uvedeném
roce jako příznivý.
Na zmiňovaném snížení se totiž nepodílí,
jak bychom potřebovali, množství netříděného odpadu (toto se naopak mírně zvýšilo), ale především množství odpadů námi
odděleně vytříděných. Stále se nám tedy
nedaří nastartovat postupné, pravidelné
a určitě žádoucí snižování množství „netříděného“ odpadu, ačkoliv třeba již delší
dobu máme možnost zapojit se do domácího sběru bioodpadu, papíru či směsných
plastů, a to prostřednictvím sběrných nádob zapůjčených pro individuální potřebu
našich domácností.
Jen zlepšení parametrů separovaného
sběru odpadů ze strany města (např. vynulování docházkové vzdálenosti k příslušným sběrným nádobám) tedy nemusí
automaticky vést k potřebnému výsledku,
kterým zvýšené množství vytříděných odpadů, resp. snížené množství odpadů končících na skládce, bezesporu je.
Ministerstvo životního prostředí navrhuje v novém, v těchto dnech již legislativně
projednávaném, zákoně o odpadech navýšení skládkovacího poplatku ze současných
500 Kč až na částku 1.850 Kč za tunu odpadu
uloženého na skládku. Postupné navyšování tohoto poplatku může být, dle představy ministerstva, částečně kompenzováno
využitím tzv. recyklační slevy, pokud na ni
samozřejmě dosáhneme. Proto je pro nás
důležité snižovat množství odpadů končících na borecké skládce, proto je pro nás

i stejně důležité zvyšovat množství odpadů
vytříděných.
A jaká je pointa toho všeho?
Město Dačice dotovalo i v roce 2019
oblast svého odpadového hospodářství
částkou cca 148 Kč v přepočtu na jednoho
poplatníka, a to při současných cenových
podmínkách, které se pravděpodobně již
brzy, a pro nás nepříznivě, změní. Snad se
podaří změnit i dačické odpady. Stále to
máme a vždy to budeme mít ve vlastních
rukou... A tak vlastně není až tak důležité,
jaké byly ty naše odpady v loňském roce.
Mnohem důležitější bude, kam je dokážeme našim společným úsilím nasměřovat
v letech příštích. Určitě všichni tušíme, že
bychom měli něco udělat. Neuděláme-li
potřebné, nemůžeme nic svádět na jiné.
Můžeme to tak maximálně vyčítat sami
sobě. Třídit odpady se asi opravdu vyplatí...
A nejlepší vždy budou odpady, které nám
vůbec nevzniknou...
Jaroslav Horák, odbor
životního prostředí
Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože v měsíci červnu
2020 bude dne 12. 6. 2020 v době od 8:30 do
12:15 h. Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové bude dne 26. 6. 2020
v době od 8:30 do 12:15 h.
Insolvenční správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou
službou.
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Úprava péče a výživy nezletilého dítěte

Právě opravujeme

Zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů. Pokud to není z mnoha
různých důvodů možné, je prováděna úprava péče o nezletilé dítě, přičemž dohoda uzavřená mezi rodiči má přednost před soudní úpravou, když shoda rodičů na
péči o dítě je pro dítě zásadní. Vždy je třeba mít na zřeteli zájem a také přání 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 607 členů.

V případech, kdy dohodu mezi rodiči nelze uzavřít, přichází na řadu soud, který vydává rozhodnutí o péči o nezletilého.
Péče o dítě je ze zákona zajištěna prostřednictvím čtyř forem výchovy:
• svěření do výhradní péče jednoho
z rodičů,
• svěření do střídavé péče, kdy dítě pobývá
střídavě v péči matky a otce,
• svěření do společné péče obou rodičů,
• svěření do péče jiné osoby, odlišné
od rodičů.
Každý druh uspořádání poměrů má své
klady a zápory, což je odvislé od mnoha faktorů (např. individuálních charakteristik rodičů, vzorců chování v rodině,
sociálního zázemí, doby rozvodových
sporů). Formy výchovy budou blíže popsány v následujícím vydání Dačického
zpravodaje.
S úpravou výchovy souvisí i stanovení výše výživného pro nezletilé dítě. Pro
určení rozsahu výživného jsou rozhodné
odůvodněné potřeby oprávněného (nezletilého dítěte) a jeho majetkové poměry,

jakož i schopnosti, možnosti a majetkové
poměry povinného (otce/matky). Platí, že
životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Výživné je nárokem dítěte a hradí se k rukám matky/otce
– tj. přímou platbou, nejlépe proti podpisu;
poštovní poukázkou či na účet. Výživné je
třeba hradit pravidelně, jinak se povinný
vystavuje nebezpečí trestního stíhání či
nařízení výkonu rozhodnutí, např. srážkami
ze mzdy.
Změní-li se poměry, může soud změnit
dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě. Opět zde může být v platnosti
pouze dohoda mimosoudní, přičemž výživné smí být upraveno jen po vzájemné
dohodě uzavřené mezi rodiči.
Pracovnice odboru sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí poskytují rodičům poradenství, které s problematikou úpravy poměrů rodičů k nezletilým
dětem a úpravou výživného souvisí. Směřujeme rodiče k uzavření dohody, abychom
předešli striktnímu rozhodnutí soudu, které
ne vždy vyhovuje oběma rodičům.
Hana Čurdová, sociální pracovnice

Chytrý mobil a matematika
Dnes skoro není nikoho, kdo by nevlastnil mobil. Všichni telefonujeme a domlouváme se prostřednictvím mobilního telefonu. Jsme schopni měnit svůj program nebo své plány nikoliv ze dne na den, ale doslova z hodiny na hodinu, nebo
dokonce z minuty na minutu.
A co teprve Ti, co vlastní ten chytrý tele- možné se bez elektronické komunikace a
fon. Ti totiž nejen telefonují, ale i komuni- sociálních sítí obejít, nakonec já jsem také
kují a informují se na různých tzv. sociálních hlínu na záhon sehnal díky přátelům na
sítích. Mohou si také aktivovat různé funk- Facebooku, tak zbývá jediné. Zbývá spoléce a aplikace, které jim umožní se stát ještě hat se na ty, co znám osobně a hlavně spovíce součástí virtuálního světa, který leckdy léhat se na sebe. Trénovat kritické myšlení
umožňuje zapomenout na všechny starosti a přemýšlet, zda opravdu je třeba sdělovat
některé věci celému světu. Mimochodem,
či povinnosti.
Zároveň je tomu i tak, že když něco po- nejlepším tréninkem kritického myšlení je
třebujeme vědět, tak se to zpravidla ihned výuka matematiky. Prosím tedy, nezatradíky chytrému mobilu dozvíme, když něco cujme matematiku, je gymnastikou mozku,
potřebujeme zařídit, tak to zpravidla ihned je sestrou logického myšlení a ochráncem
díky chytrému mobilu zařídíme a když něco normálnosti, a byť se to nezdá, tím pádem
potřebujeme sdělit světu, tak to zpravidla i důležitou součástí naší obrany před lháři
díky chytrému mobilu ihned celému světu a podvodníky.
Miloš Vystrčil, senátor
sdělíme. A tak máme všichni možnost vědět o spoustě zážitků těch druhých. Někdo
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
se na sociálních sítích přetvařuje, někdo na
Zdravotnická záchranná služba
nich bojuje za pravdu a spravedlnost a něDačice – Kunžak
kdo naopak dělá vše proto, aby skutečnost,
Děkuje
touto
cestou všem dobrovolco nejvíce zamlžil a zkreslil. Žádný skutečným i příležitostným švadlenkám – sponý rozhodčí na sociálních sítích neexistuje.
lek žen při MŠ Dačice, Karmelské sestry
Pravda, funguje tam jakási uklízečka, nebo
i ostatním šikovným lidem, kteří pro nás
řekněme správce, ale to je tak všechno. Roznašili v rekordně krátké době ústní roušky
hodčí, nebo dokonce spravedlivý soudce,
z vlastních materiálů.
to rozhodně není.
Veškeré podpory si vážíme a děkujeme.
A protože do budoucna asi nebude

PŘIPRAVUJEME:
Realizace parkovacího stání pro invalidy v ulici Antonína Dvořáka
Oprava hráze rybníka v Prostředním
Vydří
Oprava komunikace v Bílkově
Oprava komunikace Hostkovice – Dolní Němčice
Oprava cesty k hřišti v Borku
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 požádalo o dotaci Ministerstvo
kultury ČR.
Nátěr střechy na čp. 2/I – 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.
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. Stavební práce jsou v plném proudu.
Odbahnění rybníka Návesní v Malém
Pěčíně
DOKONČILI JSME:
Oprava povrchu víceúčelového hřiště
na Nivách – v rámci opravy byl proveden
nový nástřik včetně lajnování.
Odbahnění biologického rybníka Malý Pěčín – stavební práce, které byly dokončeny na začátku května, prováděla firma
Technické služby Dačice s.r.o.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav prováděných městem Dačice.
(red.)

Užitečné kontakty
MěÚ Dačice – ústředna

384 401 211

Infocentrum Dačice

384 401 265

Městská policie Dačice

602 486 070
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Na kole dětem – cyklisté vyrazí napříč Českou republikou.
Nenechají děti ve štychu!
Ve dnech 10.–20. června 2020 vyrazí Josef Zimovčák a peloton cyklistů na etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou.
Tradiční bude letos pouze záměr jízdy, což je získání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí.
Při 11. ročníku nebylo třeba obměny a zajímavosti plánovat, přišly samy. Vzhledem k současné situaci COVID 19 si struktura
organizace vyžádala značná opatření.
Peloton v čele s Josefem bude menší, tvořený pouze partnery
a sponzory. Pepu neopustí ani páni profesoři Pafko a Pirk. Bohužel
nelze s otevřenou náručí vítat přidávající se cyklisty.
Aby zůstal duch pomoci naplněn, každý může sednout na kolo
sám, nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu, nejlépe blízko svého bydliště a poslat finanční částku ve výši ujetých kilometrů na
účet NF Na kole dětem. Z poslaných fotek uděláme report, jako
bychom byli společně.
Za deset let se podařilo získat pro děti více než dvanáct milionů
korun, což není málo, ale ani dost.
Trasa letošního ročníku vede i přes Dačice, a to v neděli
14. června, někdy krátce po poledni přivítá Zdravé město Dačice a
MA21 v rámci kampaně „Den bez aut“ cyklisty v čele s Josefem Zimovčákem na nádvoří Kulturního domu Beseda. Za město Dačice
převzal záštitu starosta Karel Macků a rada města schválila příspěvek Nadačnímu fondu Na kole dětem ve výši 5.000 Kč.
Transparentní účet: www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/sbirka-na-kole-detem-nf-josefa-zimovcaka-czk.
Seznam etap: www.nakoledetem.cz/cyklotour-2020.
Jelikož letošní ročník je velice komorní, organizátoři celého projektu se rozhodli, zopakovat si stejnou trasu i v příštím roce 2021,
a to už všichni věříme, že vše bude tak, jak má být.
Motto Josefa Zimovčáka: „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví,
musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“.
Kateřina Marková
„Všichni se jistě těšili na setkání po roce. Já jsem měl letos připravenou jízdu bez pádu (celý rok jsem na to trénoval). Současná
situace může přinést bohužel i zklamání. Nedejte si vzít radost
z pohybu a přátelství. Myslete na nemocné děti, že si svou situaci
také nevybraly dobrovolně a musí ji zvládnout. Tak jim to pojďme
ulehčit, jak to jen bude možné,“ říká Josef Zimovčák.

Dovolená 2020?
Rokem 2020 se v životě lidském mění mnohé. Koronavir.
Obrátil nám život naruby. Zavřel nás na
dva měsíce doma, omezil osobní styky
mimo nejbližší rodinu na nezbytné minimum, razantně zpomalil ekonomiku. Zamával pracovním trhem a pravděpodobně
do budoucna transformoval i řadu zaměstnaneckých procesů a postupů, včetně zaměstnavateli i zaměstnanci preferovaných
forem práce. Do jaké míry, to všechno ukáže čas a další vývoj v několika následujících
měsících. Všichni čekáme, jak rychlý bude
výzkum ohledně očkovací vakcíny či léku.
Na to ale nelze čekat. Život, jeho radosti,
fungování a ekonomika se musí co nejrychleji vrátit do normálu. Zatím to vypadá, že
se České republice podařilo vyrovnat se
s virem v porovnání s jinými státy poměrně
velmi úspěšně. Čísla infikovaných rapidně
nestoupají, počty obětí naštěstí nešly do
tisíců jako jinde. Naštěstí! A věřím, že to tak
zůstane!
Náš kraj nepatří mezi typicky průmyslové
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kraje, přesto je tu řada významných firem,
které poskytují práci nemalému procentu
lidí. Region, ve kterém žijeme, je ale turisticky nejnavštěvovanější částí České republiky
a cestovní ruch je významným zaměstnavatelem a nositelem zisku pro naše lidi. Roky
stoupají čísla domácích i zahraničních návštěvníků, kteří ročně přijedou za památkami a přírodou jižních Čech. V loňském roce
to bylo téměř 1,8 milionu lidí, z toho bezmála 700 tisíc zahraničních turistů, a dohromady u nás strávili zhruba 4,5 milionu nocí.
Jsou to pouze základní čísla, turistických
statistik je celá řada dalších, velmi zajímavých. Zmiňuji je především proto, že letos
tomu bude určitě jinak. Například nemůžeme počítat s obdobně vysokým počtem
zahraničních turistů, z nichž navíc vloni
byla více než polovina z Asie. Koronavir postihl turistický ruch na celém světě a stejně
jako země na jihu Evropy a jinde budeme
muset i my přizpůsobit nabídku aktuálním

možnostem a bezpečnostním opatřením.
Máme cestovatelům co nabídnout a nemusí být zrovna ze zahraničí. Nespočet
památek, nádhernou přírodu, malebná
města a vesnice, potůčky a rybníky, božský
klid, neskonalou pohodu, široké sportovní vyžití apod. Lidé jsou už z těch různých
omezení unavení, zdravotníci a další pomáhající profese jsou navíc i fyzicky vyčerpaní. Všichni potřebují obnovit síly, protože
i když se situace podaří zvládnout, a snad
i vir medicínsky zahnat do kouta, musíme
načerpat novou energii a pomoct nastartovat ekonomiku. Berme to jako dobrou
příležitost napnout síly a zkusit dělat věci
jinak. Pomozme sami sobě tím, že volný čas
a dovolenou prožijeme u nás. Každá koruna
utracená doma je nejlepší forma podpory
a udržení pracovních míst. Sami zrelaxovat
a navíc pomoci české ekonomice. Společně
to zvládneme!
Jan Bartošek

www.dacice.cz

Informace z Nemocnice Dačice, a.s.
Nemocnice Dačice, a.s. se postupně vrací k běžnému provozu před pandemií.

Na lůžkovém oddělení LDN Nemocnice
Dačice, a.s. funguje provoz na 30 lůžkách
pro pacienty v 1. patře hlavní budovy na
rekonstruovaném oddělení nemocnice.
Pokoje mají své sociální zázemí a jsou
zde instalovány nové elektricky polohovatelné postele a nové noční stolky. Na
pokojích a ve všech prostorách oddělení
je nové úsporné osvětlení a sestry a lékaři mají nově zrekonstruovanou sesternu
a vyšetřovnu. Na oddělení je také veliká
rehabilitační místnost s potřebným vybavením ke cvičení fyzioterapeutů s pacienty.
V současnosti vzhledem k pandemii máme
ještě zakázány návštěvy na oddělení, ale
funguje zde připojení na internet, a pacienti tak mohou být alespoň ve spojení se
svými rodinami a přáteli. Zatím na oddělení
platí přísná pravidla ochrany pacientů před
Covidem-19, zaměstnanci pracují v ochranných osobních pracovních prostředcích.
Jsou přijímáni pacienti z jiných nemocnic
s negativními testy na Covid-19 a po projití
triáží v našem zařízení. Po dobu hospitalizace je pacientům 3x denně měřena teplota
a sledován jejich zdravotní stav. Většina pacientů je po ortopedických operacích přijata k rehabilitaci, která probíhá bez omezení. Prostory ve 2. patře hlavní budovy jsou
připraveny jako záloha pro klienty Domovů
seniorů v karanténě dle dohody s Krizovým
štábem Jihočeského kraje.
Na našich ambulancích se také vracíme
k provozu před Covidem, samozřejmě za

stanovených podmínek ochrany našich
zaměstnanců. Žádáme pacienty o předběžné objednávání telefonicky na jednotlivé
ambulance a následné dodržení nošení
ochranných roušek – ústenek. Na jednotlivých pracovištích jsou k dispozici dezinfekční prostředky pro pacienty a zaměstnance a je třeba v čekárnách a společných
provozech dodržovat odstupy od dalších
osob na 2 metry. Na každém pracovišti je
zaměstnanci prováděna tzv. triáž formou
dotazování na zdravotní stav pacienta, jeho
kontakty a případné karantény. Prosíme
všechny pacienty o sdělování pravdivých
údajů a součinnost s dotazujícím se zaměstnancem. Je to důležité pro ochranu
všech. Kontakty s osobami Covid pozitivními nebo osobami v karanténě hlaste
předem zdravotníkům, umožníte tak jejich
ochranu a Vaše ošetření bez dalšího šíření
infekčního onemocnění. Stejně funguje
i Lékařská pohotovostní služba, na dveřích
čekárny jsou informační letáky a pacienti
jsou personálem po triáži vpouštěni jednotlivě.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
pracovníkům Mateřské školy v Dačicích
a Městskému úřadu Dačice za průběžné
bezplatné dodávání ušitých látkových roušek pro naše pacienty a jejich rodinné příslušníky. Některé z nás našily roušky pro své
spolupracovníky a jejich rodiny, ale pomoc
od obou jmenovaných institucí byla veliká
a stále zásoby využíváme. Roušky poskytujeme pacientům, které propouštíme domů,
přijdou na vyšetření a roušku nemají, nebo
sdělí, že by roušku potřebovali. Děkujeme mnohokrát za krásný projev solidarity
a schopnosti rychle reagovat na potřeby
ostatních. Víme, že ještě není vyhráno, ale
roušky nepřijdou na zmar a všechny využijeme.
Miroslava Člupková, ředitelka nemocnice

Pronájem bytu č. 7, ul. Komenského
Město Dačice nabízí pronájem volného bytu č. 7, ul. Komenského 189/V v Dačicích,
2 + 1, 77,9 m2. Byt spadá do energetické třídy C.
Konečný termín pro podání žádosti: 12. 6. 2020 do 13:00 h.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu
v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I, v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 7, Dačice 189/V“.

Pronájem bytu č. 4, ul. Bratrská
Město Dačice nabízí pronájem volného bytu č. 4, ul. Bratrská 303/I v Dačicích,
2 + 1, 106,97m2. Byt spadá do energetické třídy F.
Konečný termín pro podání žádosti: 12. 6. 2020 do 13:00 h.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu
v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I, v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 4, Dačice 303/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.

Zprávy
z Gymnázia Dačice
Maturitní a přijímací zkoušky v červnu
2020
Dlouho nebylo jasné, zda se v letošním
školním roce maturitní zkoušky vůbec
uskuteční. Když padlo konečné rozhodnutí
o jejich konání, začali školy i studenti opět
s přípravami, a to jak studijními, tak hygienickými.
Od pondělí 11. května se dačické gymnázium otevřelo pro přípravu na maturitní
zkoušky, která se konala formou individuálních konzultací studentů maturitních
ročníků s vyučujícími. Studenti 4. ročníku
a oktávy využili příležitosti oslovit své učitele a v posledních třech květnových týdnech se společně pravidelně setkávali ve
skupinách maximálně po patnácti, aby se
chystali na zkoušku dospělosti.
V pondělí 1. června začínají maturitní
zkoušky společnou částí v podobě didaktických testů z matematiky a anglického
jazyka. O den později navazuje test z jazyka
českého. Písemná práce z českého i cizího
jazyka byla letos studentům odpuštěna.
Maturity na Gymnáziu Dačice pokračují ústními zkouškami ze společných i profilových
předmětů od 10. do 12. června.
Ve druhém červnovém týdnu se rovněž
uskuteční jednotné přijímací zkoušky. Také
ty poznamenala koronavirová opatření.
Zatímco v předchozích letech vykonávali
zájemci o studium zkoušku ve dvou termínech, přičemž se jim pro přijetí započítával
lepší výsledek, v letošním školním roce byl
stanoven termín pouze jeden. Konkrétně
pondělí 8. června, kdy se konají přijímací
zkoušky do čtyřletého studijního oboru,
a úterý 9. června, což je termín pro přijímací zkoušky do osmiletého studijního oboru
gymnázia.
V průběhu května obdrželi všichni žáci
5. a 9. tříd základních škol, kteří podali přihlášku ke studiu na našem gymnáziu, pozvánku k přijímacím zkouškám. A až do
jejich zahájení se mohou připravovat prostřednictvím výukové aplikace, instruktážních videí i testových zadání z minulých
let, jež jsou dostupné na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Všem uchazečům o studium, a především všem našim letošním maturantům
přejeme úspěšné završení dlouhodobé přípravy a složení zkoušek, které jim otevírají
další životní cestu.
Petra Mašátová
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/.

7

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 6/2020

www.dacice.cz

Exponát měsíce června – sokolský kroj
Nemalou část muzejních sbírek tvoří také historické textilie. Kromě horáckého kroje, jeho doplňků a jiných tkanin se v depozitáři vyjímá také kroj sokolský.
Počátky sokolského kroje spadají
k roku 1863, kdy zakladatelé tělocvičné jednoty Miroslav Tyrš a Jindřich
Fügner přišli s ideou jednotného
stejnokroje. Inspirací jim byla čamara, pánský kabát, který se stal pomyslným symbolem příslušnosti k slovanstvu a projevu vlastenectví. Sokol
se vztahoval k myšlence národní obrody, a proto i jeho kroj nemohl opomenout vlastenecké prvky.
Dnes při slavnostních událostech
nosí sokolové kroje, které se drží verze z 30. let minulého století. Sokolský
kroj se skládá z jezdeckých kalhot
s vysokými holínkami, červené košile se stojáčkem, sakem s ozdobným
zapínáním a čapkou ozdobenou sokolím pérem. Zajímavostí je původ
červené košile. Tu navrhnul Jindřich
Fügner po vzoru italského revolucionáře a vlastence Giuseppe Garibaldiho. Sako bylo ušito z tuhého lodenu. Cvičilo se v kalhotách a červené košili šité z tenké látky.
V Dačicích má tělocvičná jednota Sokol dlouhou historii. Byla založena roku 1871 a patřila k prvním na západní Moravě. Stanovy
byly schváleny místodržitelstvím v Brně 25. března toho roku. Prvním starostou dačického Sokola byl Antonín Fischer, jeho náměstkem se stal Alois Liška (Sedláčková 2009, 130). Ač zpočátku shromažďovala jednota téměř šedesát členů, nesetkala se bohužel ve
svém okolí s přízní a pochopením. Jednota nevlastnila vlastní budovu, a proto se cvičilo například v zahradní místnosti bratra Hájka,
později i ve stodole či jinde. Ve snaze přestřihnout nit sokolského

vlastenectví se objevovaly snahy přeměnit jednotu na hasičský
spolek pod německým vedením. Tato nepřízeň vůči sokolům vyvrcholila až dobrovolným rozpuštěním organizace v roce 1879. Opětovného založení se dočkala až roku 1892 (Smutný 2002, 252). Dva
roky po obnovení činnosti došlo k vysvěcení nového spolkového
praporu. K mužskému odboru byl roku 1908 založen také odbor
ženský (Sedláčková 2009, 130).
Dačičtí sokolové se po ukončení I. světové války stali načas také
strážci zákona, kdy při vzniku republiky zajišťovali policejní dozor
ve městě (Smutný 2002, 306). Roku 1923 se také dočkali své vlastní
Sokolovny. Účastnili se nejenom sletů a pravidelných cvičení, ale
také divadelních a společenských činností. V polovině 20. let začala
sokolská jednota v sále městské spořitelny provozovat kino (Stehlík 2000, 18). Pod sokolskou vlajkou vznikaly v Dačicích také první
sportovní oddíly, jako oddíl tenisu, ledního hokeje, odbíjené či kopané (Smutný 2002, 308).
O vlasteneckém zápalu sokolských bratrů svědčí i jejich zapojení
do protifašistického odboje. Činnost Tělovýchovné jednoty Sokol
v Dačicích byla 12. dubna 1941 zastavena a její majetek zabaven.
V listopadu byli čelní představitelé dačické organizace zatčeni
gestapem (Sedláčková 2009, 139). Po ukončení válečné vřavy byla
sokolská jednota znovuobnovena. Poválečná éra ale trvala velmi
krátce. K 1. 1. 1949 došlo ke zrušení sokolských žup. Některé sportovní oddíly pod značkou dačického Sokola působily až do roku
1953, kdy vznikají Dobrovolné sportovní organizace (Smutný 2002,
380).
Červenou košili a tmavé kalhoty zastrčené v holínkách vyměnili
při cvičení sokolští bratři za moderní sportovní oblečení. Sokolský
stejnokroj je dnes oblékán výhradně ke slavnostním účelům. Věřím, že pro každého bratra je ctí si obléci sváteční kroj a nasadit
čapku se symbolickým sokolím pérem.
Rychlík Martin,
ředitel MMaG Dačice

Informace ze SŠTO Dačice

Škola trochu jinak pokračuje
Od konce dubna začalo postupné uvolňování karanténních opatření a do společnosti se pomalu vrací život. V pondělí
11. května tedy skončilo distanční studium
žákům, kteří se chystají k maturitní nebo
závěrečné zkoušce naplánované na červen.
V následujících týdnech si žáci závěrečných ročníků v rámci konzultací zopakují a připomenou učivo, aby byli připraveni
úspěšně zvládnout maturitní a závěrečné
zkoušky.
I do tříd naší školy se vrátili studenti
oborů Mechanik seřizovač, Ekonomika
a podnikání, Podnikání, Obráběč kovů
a Elektrikář. Podle individuálního rozpisu dochází na konzultace z profilových
předmětů, aby byli připraveni ke zkouškám, maturitním i učňovským. Rozvrh
konzultací si žáci vytváří sami, rozhodují
o tom, co potřebují zopakovat a procvičit.
Pro přihlašování ke konzultacím využívají
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elektronický formulář umístěný v systému Teams a Bakaláři. Na každý týden si
dopředu vybírají z nabízených konzultací, jak všeobecně vzdělávacích předmětů
(anglický jazyk, český jazyk, matematika),
tak odborných předmětů (technologie,
strojírenství, technická dokumentace,
ekonomika, propagace firmy, informační
technologie a komunikace, účetnictví).
K dispozici jsou žákům samozřejmě i nově
vybudované dílny v Centru praktického
vyučování. Zde se žáci připravují na zdárné

absolvování zkoušek z odborného výcviku.
Úsek praktického vyučování mohou žáci
využívat denně od 8:00 do 11:00 hodin. Ve
škole tráví maximálně 4 hodiny denně.
Vyučování za dodržování všech hygienických opatření je náročné pro ně i učitele.
Většina studentů však přistoupila k tomuto
systému výuky velmi zodpovědně a dochází každý den do školy na konzultace. Pečlivě
se připravují na náročné zkoušky. Přejeme
jim mnoho úspěchů a držíme palce.
Monika Pokorná

Zubní pohotovost
6. 6.

sobota

Kunkela Josef

Růžová 41/II, J. Hradec

384 363 491

7. 6.

neděle

Lacinová Dagmar

Antonínská 85, Dačice

384 423 150

13. 6.

sobota

Lovětínský Čestmír

Příhodova 176, Dačice,

384 423 107

14. 6.

neděle

Marková Jaroslava

Strojírenská 160, Dačice

384 456 215

20. 6.

sobota

Matlasová Jana

Sportovní 445, Kunžak,

724 540 909

21. 6.

neděle

Matoušková Soňa

Studenská 286, Strmilov

384 392 311

27. 6.

sobota

Med Karel

Denisova 352, J. Hradec II

731 765 664

28. 6.

neděle

Musilová Hana

Na Příkopech 75, Dačice

384 420 638

www.dacice.cz

Co se dělo v Knihovně Matěje Mikšíčka po dobu
jejího uzavření od 2. března do 7. května 2020?
Dění v zavřené knihovně mělo několik
etap:
Stěhování – knihovna poskytovala služby na Palackého náměstí do pátku 28. února. Z náhradního provozu jsme se začaly
stěhovat v pondělí 2. března. Pomáhali
žáci SOUZaS, informatici z MěÚ s počítači,
a hlavně Technické služby Dačice. Všem
moc děkujeme. Na druhý týden března
jsme byly domluvené s gymnáziem na stěhování knížek. Studenti přišli poprvé v úterý a s vyhlášením nouzového stavu i naposled. Zachránili nás kantoři gymnázia, kteří
nám pomohli vynosit hromady a hromady
knih ze skladu.
Opravy a úpravy – vedle přebírání fondu jsme dokončovali opravy a úpravy v budově – malování prostor v dětském oddělení knihovny, výměna zátěžového koberce,
natírání dveří, úklid v celé budově, od sklepa po půdu. Následovala nová počítačová
síť, instalace programů do nových počítačů, instalace wi-fi. Úklid zahrady a dvorku,
na kterém byly velké nánosy bláta ještě po
firmě, která realizovala přístavbu. K poslednímu dubnovému dni nám předali z města
inventární kartu budovy, hodnota přístavby činila téměř 4 miliony Kč a celková hodnota budovy nyní činí osm milionů korun.
Revize a aktualizace knihovního fondu – veřejné knihovny s velikostí fondu do
100 tisíc svazků mají podle Knihovního zákona provést jednou za pět let revizi knih.
Tím, že knihovna byla z vládního nařízení
zavřená, rozhodly jsme se revizi původně naplánovanou na září, udělat při zavření knihovny. Navíc, když to vypadalo,

Pozvánka na představení
přístavby knihovny
Knihovna Matěje Mikšíčka přivítala
své milé čtenáře po dlouhém uzavření
v pondělí 11. května. Tento den ji
navštívilo 124 čtenářů, kteří vrátili
hodně přečtených knih a půjčili si
celkem 557 nových knih. Všichni chodí
s rouškami a používají dezinfekci na
ruce a většinou jsou rádi, že knihovna
opět funguje.
Přesně měsíc
po znovuotevření, tzn. ve čtvrtek 11. června
zveme čtenáře i nečtenáře a všechny, kteří
se chtějí do knihovny podívat, k PODVEČERNÍMU POSEZENÍ V LETNÍ ČÍTÁRNĚ
KNIHOVNY. Začátek je v 18:00 hodin.
Překvapení nejsou vyloučena.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka knihovny

že knihovny otevřou až v poslední vlně,
jsme se do revize pustily. Několikrát jsme
vzaly každou knížku do ruky, odrevidovaly,
zkontrolovaly, kdy byla naposledy půjčená,
zda patří nebo nepatří do zlatého fondu
literatury, a zařadily nebo vyřadily. A rovnaly
a rovnaly. Revizi jsme měly hotovou z jedné
třetiny, když přišlo povolení knihovny
otevřít. Naštěstí jsme se dohodly se zřizovatelem a revizi dokončily. V knihovně pracuje malý tým, a pokud někdo dlouhodobě
vypadne, je toho pro ostatní dost. Děkuji
kolegyním za nasazení a odvedenou práci. Signování skladu a slučování signatur
nám ještě zbývá, ale to budeme dělat za provozu a věřím, že knihovna letos již zavřená
nebude. Pokud ovšem nepřijde druhá vlna …

Nové webové stránky – virtuální brána
do knihovny je v dnešní době nesmírně důležitá. Elektronizace všeho, distanční výuka
a řada nových jevů v souvislosti s pandemií
koronaviru nás jenom utvrdila v nutnosti
funkčních online služeb i v knihovnách. Vedle možnosti půjčovat si e-knihy, či sledovat svoje čtenářské konto, znamenají dobré stránky především nepřetržitý přístup
k fondu – zda titul máme a v jaké podobě
(papírová kniha nebo e-kniha), jaké novinky jsou k dispozici, je zde řada informací
o regionálních osobnostech ad. Web knihovny najdete na www.mkdac.cz a budeme
rádi za zpětnou vazbu, protože web je živý,
neustále se proměňující organismus.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Barevné kouzlení v MŠ Za Lávkami
I v tomto složitém období se v naší školce pořád něco děje. Moderní prostory MŠ
nás lákaly k zútulnění interiéru, o kterém jsme uvažovali již delší dobu, a toto období nám umožnilo se na to více zaměřit.

Proto jsme oslovili pana ředitele ZUŠ
Dačice o spolupráci. Na pomoc nám přišla paní učitelka Petra Kadlecová se svými
skvělými výtvarnými nápady. Výtvarnice

přenesla své návrhy na zdi chodeb,
přilehlých schodišť, vrchní část atria.
Do společného projektu se zapojily
i učitelky z mateřské školy. Nakoupily
se všechny potřebné materiály, jako
válečky, barvy, štětce a s chutí jsme
se pustili do malování. Prostory se barevně propojily barvami jednotlivých
tříd – modrá, zelená, červená a žlutá.
Pokud máte zájem o nahlédnutí do
zákulisí naší tvorby, podívejte se na
www.msdacice.cz, MŠ Za Lávkami,
v rubrice Děje se u nás. Jelikož plánujeme ještě výzdobu tříd, domluvili
jsme se se ZUŠ na další spolupráci. Tímto
bychom chtěli poděkovat ZUŠ Dačice za
pomoc při uskutečnění projektu.
Kolektiv MŠ Za Lávkami
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Co je nového na Základní škole Komenského
Tak už se nám děti vrací
Díky informačním veletočům naší vlády –
opravdu nezakrníme. Jen občas nevíme,
na co se chystat dřív. Nicméně deváťáky už
máme zpět. Nastoupili přesně podle pokynů 11. května, dvě skupiny po patnácti.
Veškerá bezpečnostní opatření k nástupu
zvládli s přehledem. Dvakrát týdně docházejí do školy na dvouhodinu matematiky
a českého jazyka. Společně teď doufáme,
že až je probereme z prázdninového režimu, tak u přijímacích zkoušek uspějí a dostanou se na své vysněné školy. 8. června
jim budeme držet pěsti.
Nyní se připravujeme na návrat žáčků
prvního stupně. Veškeré informace k nástupu jsou na webových stránkách www.
zsdacice.eu a všichni rodiče obdrželi informační e-maily. Pokud jsou nějaké nejasnosti, domlouváme je operativně, situace
se opravdu mění každým okamžikem. Podle dosavadních informací nám do školy
25. května nastoupí cca 200 dětí (305 je plný
počet na prvním stupni). V každé skupině,
které korespondují s třídami, je v ideálním
případě na dopoledne třídní učitelka a na
odpoledne paní asistentka či vychovatelka.
Provoz školy bude pro děti zajištěn od 8:00

do 14:30 h na obou pracovištích naší školy. Vzhledem k magickému číslu 15 žáků ve
třídě a 1 dítě do lavice, máme trošku potíže
s prostorem. Obsadíme tedy nějaké učebny
2. stupně, ale pokud bude v praxi uvedena
poslední myšlenka našeho pana ministra:
od června i druhý stupeň, tak to nedáme,
personálně ani prostorem – to prostě za
stanovených podmínek nepůjde. I tak to
bude opravdu náročné, ale jak své kolegy
a kolegyně znám, zvládneme to s dětmi
se ctí. Všechny děti a vyučující dostanou
ochranné štíty. Děti si je budou nechávat ve
škole. Obě školní jídelny budou fungovat,
takže hlady taky nebudeme. Už se všichni
opravdu těšíme na relativně normální provoz škol.
Souběžně s tím budou vyučující zajištovat nadále distanční vzdělávání. Dálkové
vzdělávání jsme začali již poslední týden
v březnu – některé kolegyně používají
s dětmi ŠKOLU V PYŽAMU – ta je skvělá pro
1. stupeň a druhý stupeň si plánuje rozvrh
v TEAMS – MS 365, GOOGLE CLASROOM.
Obě strany udělaly obrovský pokrok v použití IT – chválíme.
Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali
několik vzdělávacích seminářů: komunika-

ci, badatelskou výuku, výuku venku, podpůrná opatření pro děti s poruchami, a spolupráci asistenta pedagoga a pedagoga.
A ve středu 20. května jdeme do kina – uděláme si osvětu filmem V síti (verze od 12 let).
Velký dík patří našim paním uklízečkám,
které zvládly přechod na výrazně intenzivnější práci s dezinfekcí na jedničku. A další
velkou jedničku pro mé kolegyně v ředitelně
– paní ekonomku a paní zástupkyni. Děkuji.
Dneska těch jedniček rozdám více, asi mi
chybí to známkování. Další jedničku panu
starostovi a paní Jantačové – děkujeme za
zajištění všech ochranných pomůcek doby
koronavirové pro naše žáčky i zaměstnance.
Jedničku dačickým hasičům za zalití trávníku kolem školy - v té první fázi by to bez
vaší pomoci opravdu uschlo. A ještě jednu
jedničku panu Geistovi do Waldviertler
Sparkasse Bank AG, daroval nám kolostav,
víte, ony nám ty autobusy asi budou jezdit
jako o prázdninách, tak si děti budou mít
kam zamknout kola.
Jménem všech zaměstnanců naší školy přejeme nadále všem hodně sil v téhle
době pokoronavirové. Se stálou vírou ve
světlé zítřky přejeme krásné dny.
Eva Macků, ředitelka

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Zápis do 1. ročníku
Stejně jako spousta jiných věcí ani zápis do 1. ročníku letos neprobíhal standardním způsobem. Rodiče měli možnost zapisovat
své děti po celý měsíc duben a zápis probíhal korespondenčním
způsobem a bez přítomnosti dětí.
V průběhu dubna jsme přijali 57 žádostí o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání. 1. září tedy budeme otevírat dvě solidně naplněné třídy, i když do školních lavic neusedne všech 57 dětí,
protože některým z nich bude po posouzení jejich školní zralosti
školským poradenským zařízením povolen odklad povinné školní
docházky.
Znovuotevírání školy
Prvním krokem k znovuotevření školy byl 11. května návrat žáků
9. ročníku. Od tohoto dne je možné přímo ve škole připravovat
žáky 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školu. Možnost
nepovinného návratu do školy využilo 25 z 34 deváťáků. Žáci byli
rozděleni do dvou skupin a jejich příprava na zkoušky probíhá dvakrát týdně po čtyřech vyučovacích hodinách (2 hodiny matematiky
a 2 hodiny českého jazyka). Současně ale i pro deváťáky pokračuje
distanční výuka.
Od 25. května je pak umožněn návrat do školy i žákům 1. stupně.
Vzdělávání je umožněno za dodržení přísných hygienických opatření ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Docházka do školy
není pro žáky 1. stupně do 30. června povinná. Žáci, kteří se vrátili
do školy, se navíc mají vzdělávat prakticky ve stejném rozsahu jako
ti, kteří zůstali doma a pokračují ve vzdělávání na dálku.
Distanční výuka
Na naší škole dále pokračuje distanční výuka. Jsou využívány různé způsoby a metody výuky. Žákům jsou zasílány otázky, pracovní
listy na doplňování, spojování, žáci vypracovávají i vlastní texty dle
zadání. Se zápisy s probíranou látkou dostávají i vysvětlení – ať již
ve formě textu podpořeného grafickými značkami, či namluvený
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komentář. V pochopení látky jim pomáhají i učebnice, prezentace
či odkazy na další dostupné materiály.
Nyní se na naší škole rozběhla i další forma výuky – online výuka
hlavních předmětů, tedy českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Všichni žáci 2. stupně a pátých tříd byli zaregistrováni v Microsoft Teams, kde se v domluvený čas jako třída setkávají s vyučujícím
a mohou s ním pomocí mikrofonu přímo komunikovat. Microsoft
Teams navíc umožňuje zobrazit potřebné dokumenty či umožňuje
zapnutí „tabule“, na niž je možné přímo během online hodiny psát.
Tato nová forma distanční výuky umožňuje lepší kontakt mezi žáky
a učiteli a pomáhá tak překonat období, kdy klasická přímá výuka
ještě stále není možná.
Bohumil Havlík, ředitel

Zprávy z DPS Dačice
Na Prvního máje se rozhodli pedagogové hudebního
oboru Základní umělecké školy Dačice zpříjemnit období
karantény našim seniorům
a vzdát hold všem, kdo o ně
pečují. Nádherný koncert se
uskutečnil na parkovišti za Domem s pečovatelskou službou. Podporu projevil také náš pan starosta, Ing. Karel Macků, který vysoce ocenil práci a nasazení všech
zaměstnanců. Uživatelům pak popřál hodně zdraví a optimismu.
V úterý 5. 5. nám motorkáři z pražského klubu Harley-Davidson
dovezli 10 l desinfekce, 50 kusů roušek a poděkovali za naši práci.
Byli to fajn chlapíci, kteří se tímto způsobem zúčastnili akce Pražské
pomoci a Indiánů. Děkujeme.
Marie Cimbůrková a Květa Leitkepová, sociální pracovnice

www.dacice.cz

Jak to jde v Dačickém Domečku
Velmi nás potěšilo, když 12. 5. 2020 předal zhotovitel stavby náš nový vysněný dům dětí. Je to krása, nádhera a radost v jednom. Konečně jsme dostali důstojné prostory pro trávení volného času našich dětí. Věříme, že nové prostředí přiláká ještě více
dětí do zájmových kroužků. Nicméně ještě není vše hotové, nyní nás čeká ještě kolaudace a teprve potom se můžeme dát do
práce a stěhovat a zařizovat. Pevně věříme, že vše proběhne v pořádku a bez zbytečných průtahů. Pro veřejnost samozřejmě
uspořádáme den otevřených dveří a rádi se pochlubíme moderním prostředím nového Domečku.

Od 11. 5. 2020 jsme opět zahájili provoz některých zájmových
kroužků. Jde o ty kroužky, o které děti projevily zájem, a my jsme

Branou Podyjí
Dne 13. 6. 2020 pořádá TJ Centropen
Dačice již 31. ročník turistického pochodu BRANOU PODYJÍ. Máme pro vás
připraveny pěší trasy v rozmezí 7 km až
35 km.

Pro cyklisty jsou nachystány výlety od
30 km až do 50 km. Jedná se o trasy, které
vedou pro pěší i pro cyklisty oblastí České
Kanady, Podyjím a okolím Dačic.
Tyto trasy lze upravit i na kratší, pokud si
na ně nebudete troufat, nebo budete brát
menší děti. Podrobné propozice budou
k dispozici od začátku měsíce června na
infocentru v Dačicích. Pro další informace můžete volat na telefon 728 656 780,
p. Šuler. Pro každého účastníka je připraven
drobný suvenýr. Těší se na vás oddíl SPV při
TJ Centropen Dačice.
Václav Šuler, TJ Centropen Dačice

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

byli schopni zajistit jejich provoz z hlediska přísných hygienických
pravidel. S radostí musíme konstatovat, že děti přišly nadšené a natěšené na všechny naše kroužky. Velice nás to potěšilo a utvrdilo
v tom, že naše práce má smysl.
Přestože do doby, kdy vzniká tento článek, ještě nevíme, zda a za
jakých podmínek proběhnou letní pobytové a příměstské tábory,
příprava na ně je v plném proudu. Hned jak vláda vydá stanovisko
a nastíní podmínky pro jejich konání, obeznámíme o nich všechny
přihlášené zájemce. Věříme, že pravidla budou akceptovatelná pro
nás i pro děti a tábory si jako vždy užijeme.
Souběžně s letními tábory již chystáme novou školní sezónu
2020/2021 a mimo „staré“ a zaběhlé kroužky připravujeme i několik novinek. O všech vás budeme informovat v dalším vydání
zpravodaje a na našich stránkách www.ddmjh.cz. Ještě stále se
mohou hlásit zájemci o vedení zájmových kroužků, kteří mají nějakého zajímavého koníčka a chtějí se o něj podělit s dětmi.
Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na vás v nových prostorách DDM v Bratrské ulici.
Dačický DOMEČEK

Novinky ze ZŠ praktické a speciální v Dačicích
Poděkování žákům školy a jejich rodičům
Máme za sebou již mnoho týdnů výuky
na dálku. Rádi bychom poděkovali dětem
za pilné a svědomité plnění domácích úkolů a rodičům za spolupráci, čas a trpělivost.
Pálení čarodějnic
I když naši žáci letos ve škole přijdou
o výrobu a pálení čarodějnic, doma je nakreslili, vyrobili a čarodějnice přilétly až
k nám do školy. Některé z čarodějnic se
nám podařilo pochytat a nafotit. Více fotek
(nejen čarodějnic) můžete vidět na nových
stránkách školy www.zsdacice.net nebo na
facebookovém profilu školy – ZŠ, Dačice,
Neulingerova 108.

Blahopřání
V květnu oslavili kulaté narozeniny dva občané Malého Pěčína.
Sedmdesáté pan Milan Mašek a neuvěřitelné devadesáté paní Marie
Nováková. Oběma oslavencům popřáli zástupci Občanské komise za
celou obec hlavně hodně zdraví, pohodu v této nelehké době, Boží
ochranu a ještě mnoho let štěstí v kruhu nejbližších. Blahopřejeme.
Kronikářka Ludmila Norbertová

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

Číslo: 6/2020, ročník devátý
Datum vydání: 26. 5. 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
3. června, středa, 19:00 h
V SÍTI, dokumentární film, 2D
česky, vstupné 120 Kč
5. června, pátek, 18:00 h
FRČÍME, rodinný/animovaný, 3D
český dabing, vstupné 130/110 Kč
10. června, středa, 19:00 h
ZAPOMENUTÝ PRINC, dobrodružný, 2D
český dabing, vstupné 100 Kč
12. června, pátek, 19:00 h
BOURÁK, český film, 2D
česky, vstupné 120/100 Kč

Peníze za zrušené
březnové a dubnové
projekce Kina Dačice,
Vám budou vráceny
oproti
zakoupené
vstupence na Infocentru Dačice.
Poslední termín, do kdy tak lze učinit,
je 30. 6. 2020. Po tomto datu váš nárok na
vrácení peněz zaniká.

Městské muzeum a galerie
do 25. června 2020
Vlastimil Sítař: Mažoretky stokrát jinak
Dačické, telčské a jemnické mažoretky
v dokumentární fotografii Vlastimila Sítaře.
Výstavní prostory MMaG Dačice, I. patro
do 31. července 2020
Krásné a léčivé
Léčivé rostliny na Dačicku ve fotografii Adriany May. Výstavní chodba MMaG Dačic
28. června až 30. srpna 2020
Jak se žije s večerníčkem
Výstavní prostory MMaG Dačice, I. patro
do 30. června 2020
Výstava obrazů skupiny FOR ART
Galerijní chodba na Starém zámku
11. června 2020, čtvrtek
Muzejní čtvrtek: ¡Buen camino! aneb pěší
pouť do Santiaga de Compostela
Přednáška Františka Talíře o své životní cestě
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.

Noc kostelů ve Velké Lhotě
12. 6. 2020
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Velká Lhota u Dačic, horní kostel Evangelického tolerančního areálu
18:00 – 21:00 h „Komenský není pomník“,
program k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského; výstava starých učebnic a knih.

Katolický dům
a RC Křižovatka
9. června, úterý, 17:00 h
Domácí pečivo
Přednáška s Mgr. Martinou Kasalovou
Pro děti otevřená hernička.
Novinka:
každé pondělí od 18:30 do 19:30 h
Cvičení s Hankou Kopečkovou
Pro zdravý a bezbolestný pohyb v každém
věku, známé pozice zdravě pro silné a pružné
tělo, info: kopeckova.hana@email.cz.
Pravidelné aktivity:
Dopoledníček – pondělky a čtvrtky, 8:30 až
11:30 h – klubík pro rodiče s dětmi v herně
Otevřená herna pro rodiče s dětmi – každou středu od 16:00 až 18:00 h
Setkávání nad Biblí – každé úterý 16:00 až
17:00 h (bez věkového omezení)
Cvičení pro zdraví – každou středu 17:30 až
18:30 h (bez věkového omezení)
Stolní tenis pro veřejnost – každou neděli
od 9:30 do 11:30 h (info: trenér p. Havlík)
Badminton, lezecká stěna, dětská herna pro veřejnost – po domluvě na tel.
722 743 748
Více informací na www.katolicky-dum.cz

Infocentrum Dačice

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

Sezónní otevírací doba: platí od 1. 6. 2020
pondělí až pátek 8:00 - 17:00 h

Nabízí: prodej suvenýrů, cukru, turistických známek, turistických vizitek, pohledy
+ známka s motivem první kostky cukru, kopírování a nebo scanování, laminace, předprodej vstupenek, apod.

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení volného místa
pracovník – pracovnice odboru životního prostředí

Státní zámek Dačice
18:00 h – mše svatá v kapli státního zámku vedená P. Jaroslavem
Pezlarem
Kostel sv. Vavřince
19:00 h – kostel bude otevřen a budou zde vystaveny barokní obrazy
z bývalého františkánského kláštera, komentář k vystaveným obrazům povede P. Jaroslav Pezlar
Celý program bude ukončen společnou modlitbou a rozjímáním.
Věž kostela sv. Vavřince
Věž bude přístupná po celou dobu otevření kostela.
Akce pořádá Římskokatolická farnost Dačice za podpory města Dačice.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči: Kazatelská
stanice Dačice (Palackého náměstí 58)
18:30 – 20:00 h volná prohlídka sborové místnosti včetně promítání
krátkého filmu „Stopami tichých v zemi“.
Akci pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči,
Kazatelská stanice Dačice.
www.nockostelu.cz
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Zájemci se mohou přihlásit do 19. 6. 2020 formou písemné žádosti doručené na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Žádost musí obsahovat přihlášku, životopis, výpis z rejstříku
trestů ne starší 3 měsíců a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Druh práce: odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
Požadujeme: vzdělání VŠ se zaměřením na zemědělství, lesnictví, ochranu životního prostředí, přírodní vědy nebo stavebnictví; schopnost jednání s lidmi/profesionální vystupování; řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme: zaměstnanecké benefity – příspěvek na stravování,
sociální fond, sick days, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené; přátelský pracovní kolektiv
Zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplňků (dle započítané praxe v oboru
až do výše 31.240 Kč + osobní příplatek + mimořádné odměny)
Nástup: dle dohody
Úplné znění výběrového řízení najdete
na úřední desce a na www.dacice.cz.

