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Jak to vidím aneb První pomoc pro Dačice
Každá generace si prožívá období, kdy se děje něco, co mění svět, který zná. Ti nejstarší si prožili druhou světovou válku, od
jejíhož konce si letos připomínáme sedmdesát pět let, mladší zažili vpád vojsk Varšavské smlouvy na území Československa
a všichni společně dnes zažíváme pandemii koronaviru. I když se jedná o události, které se odehrály v různou dobu a jsou
různé i svojí povahou, tak mají jedno společné. Dotkly se totiž všech obyvatel Dačic.
Konec války pro Dačice nastal 9. května
kolem deváté hodiny ranní, kdy se v Dačicích objevily první jednotky Rudé armády
pod velením generála Povědkina. Válka se
však projevovala i v následujících měsících
a letech. Ještě 23. května zahynulo při výbuchu sbírané munice šest dačických občanů.
V květnu se přes Dačice valily proudy německých uprchlíků, ale už také začal dačický národní výbor pracovat na poválečné obnově města. Ten se mimo jiné
snažil zajistit Dačicím návrat sídla okresu. Z tohoto důvodu 14. května odjela delegace do Telče a druhý den už jednali zástupci Dačic
v Praze s místopředsedou vlády Klementem Gottwaldem, který delegaci ujistil o návratu okresního úřadu do Dačic. To se také podařilo
a až do nešťastné celostátní správní reformy v roce 1960 bylo naše
město opět okresním městem.
V roce 1960 přestaly být Dačice po půldruhém století centrem
okresu a byly podřízeny okresu Jindřichův Hradec. Současně se
ocitly v Jihočeském kraji, čímž byl definitivně popřen zemský princip. Konec války se dotkl skutečně všech obyvatel Dačic, a to jak
v dobrém, tak i ve zlém. Jenom díky sounáležitosti, kterou Dačičáci
projevují právě v takovýchto chvílích, se podařilo udržet a rozvíjet
život ve městě.
V současné době prožíváme pandemii koronaviru, a i když se
současná situace nedá srovnávat s druhou světovou válkou, tak
Dačičáci opět projevují onu pověstnou sounáležitost a opět se snažíme pomoci jeden druhému. Na radnici jsme zpracovali program,
který jsme nazvali První pomoc pro Dačice. Prostřednictvím tohoto
programu se snažíme zmírnit dopady vládních restrikcí přijatých
v souvislosti s pandemií koronaviru.
První pomoc pro Dačice obsahuje několik opatření. Prvním je doporučení pro zastupitelstvo, aby podalo správci poplatku podnět

k úplnému prominutí poplatku za popelnice pro rok 2020. Firmy
omezují, nebo přerušují výrobu, což má za následek snížení příjmů
zaměstnanců, kteří jsou ponecháváni doma za částečnou mzdu,
nebo jsou přímo propuštěni a evidují se na úřadu práce, stejně tak
někteří živnostníci museli omezit své podnikání a prominutí poplatku je jedna z mála možností jak všem pomoci. Pokud bude prominutí schváleno, tak to bude znamenat výpadek příjmů města ve
výši 4.350 tis. Kč. Výpadek bude nahrazen odložením a rozložením
některých investic města, které byly plánovány na letošní rok.
Dalším opatřením je prodloužení splatnosti nájemného za druhé
čtvrtletí tohoto roku do 30. 4. 2021 pro živnostníky, kteří podnikají v prostorách města. Odložili jsme i každoroční zvýšení nájmů
za byty pro ty, kteří zůstali doma, nebo přišli o práci v souvislosti
s pandemií koronaviru.
Vyzvali jsme Dačičáky, aby podpořili své živnostníky zakoupením poukazů na služby, které budou moci být čerpány poté, co
skončí vládní opatření. Založili jsme na webových stránkách města
databázi těchto živnostníků.
Současně jsme zřídili transparentní účet, na který je možné veřejně přispívat na úhradu materiálu a pomůcek sloužících pro boj
s koronavirem. Tam, kde nám to zákon umožní, chceme zadávat
zakázky především místním firmám. To vše jsou kroky, které mají
alespoň trochu přispět k tomu, abychom společně zvládli pandemii koronaviru.
Pořád platí, že pokud chceme obstát ve zkouškách, které před
nás ta která doba staví, a vyjít z nich silnější nežli dříve, pak musíme
udělat vše, co je v našich silách pro upevnění vzájemných vztahů
a pro podporu všech v Dačicích. U nás stále platí „Pánbůh vysoko, vrchnost daleko, musíme si pomoci především sami“. A to, že
v Dačicích to tak funguje, je především díky Vám, kteří pomáháte
a nesedíte se založenýma rukama. Děkuji Vám za to.
Karel Macků, starosta

Výzva k podpoře místních živnostníků
Vážení spoluobčané, obracíme se na vás s výzvou, abyste všemožnými způsoby podpořili místní živnostníky a firmy.

PRVNÍ POMOC
PRO ŽIVNOSTNÍKY
Vaše pomoc může mít různé podoby: nákup jídla s sebou v místních restauracích; nákup voucherů na služby s tím, že je bude možné čerpat, až pomine nařízení o zákazu jejich poskytování; při výběru dodavatelů upřednostňovat dačické firmy, řemeslníky apod.

Konkrétní nabídku poskytovatelů služeb včetně kontaktů a odkazů najdete na městském webu v záložce www.dacice.cz/mesto/
1pomoc.
Rada města přijala dokument „První pomoc pro Dačice“ a tato
výzva je jedním z kroků, kterými se snaží radnice zmírnit ekonomické dopady koronavirové epidemie na obyvatele Dačic a místní
živnostníky.
Tímto doporučením se bude řídit město i jím založené nebo zřízené organizace.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Slovo místostarosty
Pandemie COVID-19 postihla více či méně každého z nás. Opatření, která jsou platná již několik týdnů, značně omezují náš
každodenní život. V případě chodu města tomu není jinak. Ovšem i přes všechna tato omezení se snažíme na odboru správy
majetku realizovat většinu plánovaných oprav.
Vzhledem k uzavření mnoha firem
a provozoven se dá téměř se stoprocentní
jistotou říct, že dojde k poklesu daňových
příjmů, tedy město Dačice, potažmo odbor správy majetku, bude mít ve výsledku k dispozici menší finanční prostředky.
Z tohoto důvodu je nutné hledat úspory.
Najít úsporu v běžných výdajích je téměř nemožné. Jedná se o stálé platby za
elektřinu, plyn, úklid města, zimní údržbu,
údržbu zeleně a mnoho dalších činností.
V této oblasti se nám podařilo, i přes zachování všech činností, najít
úspory ve výši cca 350.000 Kč.
Jak jsem již uved,l naší snahou je realizovat maximum plánovaných oprav, nicméně i v této oblasti se musíme přizpůsobit součas-

né situaci a některé opravy přesunout do příštího roku. Jedná se
o opravu lesní cesty za místní částí Chlumec a výstavbu parkovacích
stání v ul. Jiráskova, ne-realizací těchto akcí dosáhneme úspory
2.000.000 Kč.
Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků v letošním roce se více zaměřujeme na projektovou přípravu, tedy
zpracování projektových dokumentací na opravy, které bychom
chtěli realizovat v dalších letech. V současné době se začíná pracovat na projektové dokumentaci na rekonstrukci chodníku vedoucího z Dačic k novému hřbitovu.
Současná situace není jednoduchá pro nikoho z nás. Proto bych
vás chtěl požádat o dodržování jednotlivých nařízení, protože jen
tak se všichni ve zdraví co nejdříve navrátíme do běžného života
tak, jak ho známe.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 41. schůzi konané
30. 3. 2020:
• vzala na vědomí záměr společnosti REALIA Dačice s. r. o., která na základě kupní
smlouvy ze dne 27. 6. 2019 mezi společností a městem Dačice nabyla vlastnického práva k pozemkům p. č. 2271/210,
2271/195, 2271/196 a 2271/211 vše v k. ú.
Dačice, tyto pozemky použít k zajištění
úvěru za účelem: „financování výstavby
projektu „Retail Park Dačice (cca 3 100 m2
obchodních ploch, k. ú. Dačice, p. č.
2271/120, 2271/195, 2271/196, 2271/210,
2271/211) v Dačicích za účelem dlouhodobého pronájmu“ a projednala záměr
zatížit pozemky p. č. 2271/210, 2271/195,
2271/196 a 2271/211 v k. ú. Dačice a ve
smyslu § 2138 občanského zákoníku
a čl. 5. 4. Kupní smlouvy s odkládacími
podmínkami uzavřené dne 27. 6. 2019.
Rada města na své 42. schůzi konané
1. 4. 2020 mimo jiné:
• schválila žádosti tří nájemců o prodloužení splatnosti nájmu za 2Q roku 2020 do
30. 4. 2021,
• vzala se souhlasem na vědomí rozdělení
státní finanční podpory v celkové výši
800.000,00 Kč z Programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2020,
• schválila odložení realizace vybraných
investičních akcí nejdříve do roku 2021,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Bezbariérový výtah II pro ZŠ
B. Němcové“ včetně předpokládaného
harmonogramu veřejné zakázky malého
rozsahu,
• schválila rozpočtové opatření č. 8/2020
v těchto objemech: příjmy 87.000,00 Kč,
výdaje -202.158,00 Kč, financování
-289.158,00 Kč,
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• schválila udělení plné moci společnosti
GPL-INVEST s. r. o., k zastupování města
Dačice ve věcech týkajících se veřejné
zakázky na „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury (kanalizace)
ve vlastnictví města Dačice“,
• schválila uzavření nájemní smlouvy k užívání movité věci – 1 ks multifunkčního
zařízení Minolta C227 – s firmou TEXI Dačice s. r. o.,
• schválila uzavření Smlouvy o dodání
software a poskytnutí licence a dalších
služeb s firmou VERA, spol. s r. o.,
• doporučila zastupitelstvu města podat
podnět správci poplatku k úplnému prominutí úředního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020, a to z moci
úřední dle § 16b zákona o místních poplatcích.
Rada města na své 43. schůzi konané
15. 4. 2020 mimo jiné:
• schválila prodloužení splatnosti nájmu za
2Q roku 2020 do 30. 4. 2021 pro jednoho
nájemce,
• souhlasila s konáním veřejné sbírky na
zmírnění dopadů epidemie koronaviru
v Dačicích, která bude prováděna formou shromažďování finančních prostředků na zvláštním transparentním
bankovním účtu, sbírka bude konána na
dobu určitou do 30. 11. 2020,
• schválila řešení úprav zahrady ZŠ Komenského dle studie s názvem „Studie zahrady ZŠ Komenského“,
• vzala se souhlasem na vědomí návrh ředitelky Mateřské školy Dačice na konání
zápisu do Mateřské školy Dačice na školní
rok 2020/2021 a kritéria pro přijetí k před-

•
•

•
•

•

•
•
•

školnímu vzdělávání včetně informace
o školském obvodu MŠ Dačice,
vzala se souhlasem na vědomí omezení
a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin,
schválila rozpočtové opatření č. 9/2020
v těchto objemech: příjmy 1.081.600,00
Kč, výdaje 1.162.170,00 Kč, financování
80.570,00 Kč,
schválila uzavření Dodatku ke Smlouvě
o účtu – transparentní účet mezi městem
Dačice a Českou spořitelnou, a. s.,
schválila uzavření Smlouvy o dílo v rámci
akce „Obnova návesní kaple Panny Marie
v Dolních Němčicích“ se zhotovitelem
Stavební huť Slavonice, spol. s r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 259.700
Kč bez DPH a termínem realizace od
1. 5. 2020 do 1. 10. 2020,
schválila Řád veřejného pohřebiště města Dačice na pozemcích parc. č. 2670,
2671, 1241, 1242, 1243/2 v k. ú. Dačice, pozemku parc. č. 1547 v k. ú. Chlumec u Dačic, na pozemku parc. č. 11 v k. ú. Bílkov
a na pozemku parc. č. 2 v k. ú. Lipolec,
vzala na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019,
vzala na vědomí zápis ze 7. schůze Komise sociální Dačice, která se konala dne
30. 3. 2020,
schválila dar v podobě osobních ochranných prostředků v celkové hodnotě
5.014 Kč ve prospěch Centra sociálních
služeb Jindřichův Hradec.

Užitečné kontakty
MěÚ Dačice – ústředna

384 401 211

Infocentrum Dačice

384 401 265

Městská policie Dačice

602 486 070

www.dacice.cz

Ohlédnutí za životem Vladimíra Fuky (25. 5. 1920 – 22. 11. 1996)
Letos, 25. května, tomu bude přesně 100 let, kdy se narodila jedna z nejvýznamnějších osobností dačické hudební scény
- hudební skladatel, aranžér, dirigent, sbormistr a učitel Vladimír Fuka.
Vladimír pocházel z řemeslnické rodiny. Pamětníci
zajisté vzpomenou na jeho
otce, vyhlášeného štukatéra
a kamnáře. Rodiče spatřili ve
svém synovi hudební talent
a jeho nadání podporovali.
V šesti letech se začal učit hře
na housle u místního regenschoriho a ředitele hudební
školy, Františka Obsta. K houslím zanedlouho přidal hru na
klavír a klapkový trombon.
První skladby začal skládat již
ve čtrnácti letech.
Po maturitní zkoušce, kterou roku 1939 absolvoval na
Učitelském ústavu ve Znojmě, nastoupil na brněnskou konzervatoř. Pohnutá doba mu bohužel nedopřála studia dokončit. Během
válečných let byl nasazen v Německu, kde účinkoval ve Farkašově orchestru v Nordhausenu. V Německu také vznikla jeho známá
polka Dva šátečky. Po svém návratu, roku 1945, nastoupil jako učitel do obce Písečné nad Dyjí. Během vojny hrál v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Od roku 1948 učil ve Slavonicích,
kde poznal svou osudovou lásku. Ludmila Fuková, rozená Bednaříková, doprovázela Vladimíra životem nejenom jako milují manželka, ale i jako zpěvačka v jeho kapelách. Dačická krev se nezapře.
Roku 1955 se navrací do rodných Dačic a přijímá místo učitele na
tamní střední škole a později i na škole základní.
Během svého hudebního působení spolupracoval s mnoha významnými umělci ze světa dechové hudby. Namátkou zmiňme Jaromíra Vejvodu, Josefa Poncara, Karla Valdaufa, Františka a Václava
Maňasovi, Ladislava Kubeše či Adolfa Kubatu. Spolupracoval rovněž s brněnským divadlem, Gramofonovými závody a televizí, kde
účinkoval v pořadech o lidové dechové hudbě, jako byl například

pořad Vlachovka či To je ta muzika. Patriotismus a láska k rodnému městu se promítala i v jeho hudebním působení. Založil kapelu Dačičanka, rovněž stál u zrodu tradice Festivalu mládežnických
dechových hudeb v Dačicích (dnes známo jako Fest Band). Pro
Dechový orchestr města Dačice, Městský pěvecký sbor v Dačicích
a spousty dalších hudebních těles z Dačic a okolí připravoval aranžmá skladeb.

Z Fukovy rozsáhlé tvorby zmiňme alespoň pár nejznámějších
skladeb: Slavonická polka, Dačická polka, Hospůdka pod Landštejnem, Krajem zní trumpety, Budvarka, Ne, prosím Tě, ne, Bítovská
romance, Rodná hrouda, Jaro na Vysočině, Už se zase hrají staré
písničky, Jihočeským krajem, Když kvete vřes, Stříbrný valčík, Podkovička, Děvče okatý, Vyznání Telči, Košíček, Šlejferna, Študácká.
Vladimír Fuka nás opustil 22. 11. 1996. Jeho písně ale budou žít dál.
Mnozí z vás si PANA UČITELE stále živě pamatují. Zavzpomínejme
na našeho významného skladatele dechové hudby při poslechu
některé z jeho nestárnoucích písní.
Martin Rychlík, ředitel MMaG

Městské muzeum a galerie

Blahopřání do Velkého Pěčína
V březnu jsme měli v obci dvě jubilantky: paní Jiřina Bendová oslavila
90 let a paní Jaroslava Karpíšková oslavila 75 let. Ráda bych jim v této nelehké
době popřála za občanskou komisi aspoň touto cestou hodně štěstí, zdraví
a lásky od svých blízkých.
Jaroslava Hroudová, kronikářka

26. května až 25. června 2020
Vlastimil Sítař: Mažoretky stokrát jinak
Dačické, telčské a jemnické mažoretky ve
fotografii Vlasty Sítaře. Výstavní prostory
MMaG Dačice, I. patro.
26. května až 31. července 2020
Krásné a léčivé
Léčivé rostliny na Dačicku ve fotografii Adriany May. Výstavní chodba MMaG Dačice.
do 30. června 2020
Výstava obrazů skupiny FOR ART
Galerijní chodba na Starém zámku
Aktuální informace k programu MMaG
Dačice rovněž naleznete na webových
stránkách: www.muzeumdacice.cz a facebookovém profilu: www.facebook.com/
muzeumdacice.cz.
Vládní plán na postupnou normalizaci života
v České republice dovoluje od 25. května 2020
znovuotevření muzea, galerie a výstavní síně.

Zubní pohotovost
1. 5.

svátek

Bouchal Ivo

Vrchlického 5, Třeboň

384 723 036

2. 5.

sobota

Cuřín Jiří

Třeboňská 215, Chlum u Třeboně

384 797 235

3. 5.

neděle

Hron Vladimír

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 523

8. 5.

svátek

Hulička Radek

Jablonského 446, Třeboň

384 397 185

9. 5.

sobota

Dřevo Milan

Tyršova 4, Lomnice nad Lužnicí

380 130 130

10. 5.

neděle

Čechová Milena

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 569

16. 5.

sobota

Drachovská Ivana

Vrchlického 5, Třeboň

384 721 035

17. 5.

neděle

Chaloupka Adam

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

23. 5.

sobota

Jantač Zdeněk

Počátecká 312, Studená

721 044 024

24. 5.

neděle

Johová Miluše

Stará cesta 505, J. Hradec

384 363 570

30. 5.

sobota

Kotalík Viktor

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

31. 5.

neděle

Kubásek Ivan

Otín 58, J. Hradec

384 320 005
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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 651 členů.
REALIZUJEME:
Dodávka vybavení pro učebny přístavby ZŠ Komenského – realizace akce
duben–květen 2020
Revitalizace dvora bytových domů
čp. 209 a 211 v ul. B. Němcové – realizace
akce duben–červenec 2020
Zateplení BD čp. 162 (Tř. 9. května) –
realizace akce duben–červenec 2020
Výběrové řízení na dodavatele výtahu
pro 1. stupeň ZŠ B. Němcové – akce proběhne v případě schválení dotace z IROP
červenec–září 2020
Zpracování projektové dokumentace
– výstavba běžecké dráhy a skoku dalekého
v areálu ZŠ B. Němcové
Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci komunikací v lokalitě
k Hradišťku
Zpracování projektové dokumentace
na osvětlení cesty podél vlakových kolejí
Zpracování projektové dokumentace
na výstavbu sauny ve Sportovní hale
Dačice
Zpracování projektové dokumentace
na výstavbu ZTV v lokalitě Za Školou,
II. etapa
DOKONČILI JSME:
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích – realizace probíhala od února
2019, byla přistavena budova o třech nadzemních podlažích a vestavěny podkrovní
učebny pod stávající střechu budovy. Nové
prostory přivítají žáky v září 2020.
Stavební úpravy budovy SDH v Lipolci – realizace probíhala od listopadu 2019,
stavbu prováděly Technické služby Dačice,
s.r.o.
PLÁNUJEME:
Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích (kluziště) – realizace akce v květnu–listopadu 2020
Výstavba Parkoviště v ul. Berky
z Dubé – realizace akce červen–říjen 2020
Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská
– realizace akce červenec–srpen 2020
Osvětlení přechodů v ul. Hradecká
– akce se bude realizovat ve druhé polovině
roku
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Pěstounská péče na přechodnou dobu
Institut pěstounské péče na přechodnou dobu existuje v právním řádu již od
roku 2006, ale v praxi se mu dostalo zvláštní pozornosti až s přijetím výrazné
novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2012, která
vstoupila v platnost počínaje dnem 1. 1. 2013. Změnou této právní úpravy došlo
k upřesnění možnosti využití a stanovení jasných podmínek pro aplikaci pěstounské péče na přechodnou dobu.
Pěstounská péče na přechodnou dobu
nebo také profesionální pěstounská péče
je specifickou formou pěstounské péče určenou pro děti, jejichž rodina není dočasně
schopná o ně pečovat, ale je pravděpodobné, že se její poměry upraví a rodina převezme dítě zpět do své péče. Délka pobytu
v pěstounské péči na přechodnou dobu by
neměla přesáhnout jeden rok.
V období pobytu dítěte v profesionální pěstounské rodině by nemělo dojít
k navázání citových vazeb mezi pěstouny
a dítětem, jako je tomu v dlouhodobé pěstounské péči. V případě neúspěšné sanace rodiny je předpokládán přechod dítěte
z pěstounské péče na přechodnou dobu do
dlouhodobé pěstounské péče. Jediným rozhodujícím kritériem pro výběr profesionální
pěstounské péče by měl být nejlepší zájem
a optimální naplňování potřeb dítěte.
Profesionální pěstounská péče umožňuje, aby dítě mohlo vyrůstat v náhradním rodinném prostředí u proškolených pěstounů
i krátkodobě a nemuselo trávit čas v ústavním zařízení. Tato forma by měla být využívána pro všechny děti, které musí dočasně,
resp. přechodně žít mimo vlastní rodinu.
Smysl pěstounské péče na přechodnou
dobu je spatřován především v pomoci dětem a mladým lidem uspokojivě překonat
tíživou životní situaci a v poskytnutí času
a prostoru biologickým rodičům na vyřešení náročné krizové situace. V případě profe-

sionální pěstounské péče se klade důraz na
souhlas biologických rodičů s pobytem dítěte v náhradní rodině, dlouhodobou spolupráci s nimi ve smyslu sanace rodinného
prostředí a zachování možnosti návratu
dítěte zpět k původní rodině.
Zvláštní formou pěstounské péče na přechodnou dobu je tzv. raná pěstounská péče.
Tento termín označuje péči v náhradní pěstounské rodině o novorozence a kojence od
narození do doby jejich osvojení. Vzhledem
k věku dětí má tato forma přechodné pěstounské péče svá specifika. Adaptace dítěte
na pěstouny bývá poměrně rychlá. I proces
předávání do péče budoucích osvojitelů
probíhá relativně snadno. Obecně platí,
čím menší dítě odchází do osvojitelské rodiny, tím je celý proces snazší. Po celou dobu
od svěření dítěte do jeho předání musí
probíhat nepřetržitá osobní péče pěstouny, která zajišťuje dítěti okamžitou odezvu
na jeho potřeby a podporuje jeho zdravý
vývoj. Tato forma péče dává dětem, které čekají na přivolení biologických rodičů
k osvojení a vytipování osvojitelské rodiny,
šanci vyhnout se zcela pobytu v ústavním
zařízení.
Raná pěstounská péče na přechodnou
dobu má eliminovat rané trauma z pobytu
v ústavním zařízení v prvních měsících života dítěte.
Blanka Sedláčková Vinklerová,
odbor sociálních věcí

Připravujeme se na znovuotevření infocentra
Na základě nařízení vlády je naše infocentrum od pondělí 16. března až do odvolání pro veřejnost uzavřené.
Od té doby poskytujeme informace pouze
prostřednictvím telefonu na čísle 384 401 265
nebo e-mailem na adrese info@dacice.cz,
a stejně jako všechna
další íčka napříč republikou čekáme a těšíme se na den, až nám bude povoleno znovu otevřít a budeme se s našimi návštěvníky setkávat osobně.
To, že máme zavřeno, ale neznamená, že
se u nás nic neděje.
Kromě přípravy nových materiálů a prezentací, aktualizace databází, webu a facebookové stránky infocentra, komunikace
s partnery v rámci cestovního ruchu, správy úřední desky, hlášení atd., jsme se pustili
i do velkého úklidu – viz foto.

Netrpělivě čekáme na konečné rozhodnutí vlády, kdy a za jakých podmínek nám
umožní obnovení provozu.
Zatím jsou v jednání dva termíny, a to
11. květen nebo 8. červen. O znovuotevření
infocentra vás budeme informovat.
za pracovnice Infocentra Dačice
Naděžda Mastná

www.dacice.cz

Beseda v době pandemie

Právě opravujeme

Rozhodla jsem se touto cestou pozdravit naše diváky a fanoušky nejen kulturního domu, ale i kina a Klubu Béčko. Nikdy jsme si tuto situaci neuměli ani představit
a teď máme pocit, že žijeme v nějakém sci-fi filmu s opravdu špatným scénářem
a dramaturgií…

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 594 členů.

Velmi nám chybí přítomnost diváků, potlesk po dobrém divadle, koncertu, úsměvy a setkání s vámi. Je nám nesmírně líto,
že kromě Dačického kejklování neproběhl
žádný program v rámci jarní sezóny… Ale
zdraví je nejvíc, a tak samozřejmě respektujeme všechna opatření a s pokorou čekáme, jak se situace bude vyvíjet a zda si
budeme společně moci užít alespoň letní
program, který je připraven, a my pouze
čekáme na jasný verdikt, zda ano či ne pro
venkovní kulturní akce.
Co se ale děje v Besedě teď, když se vlastně nic neděje? Paradoxně je teď za zdmi Besedy opravdu živo. Jelikož víme, že do sálu
se diváci vrátí až v září, začali jsme se všemi
pracemi, které byly plánované na letní měsíce, už teď.

Rekonstruují se herecké šatny, provádí
se opravy elektroinstalací, výměny svítidel
ve výčepu a na chodbách, výměna svítidel
a elektroinstalací v předsálí včetně nové výmalby, výmalba vstupních prostor a chodby a v květnu vypukne také ona velká rekonstrukce WC, na kterou jsme čekali jako
na smilování. Zároveň se důkladně uklízí
vše, na co při provozu běžně není příliš
času. Opravuje se, seřizuje, čistí a renovuje,
dohání se kancelářské resty, které se stále
odsouvaly „až bude čas“.
Na jednu stranu to uvnitř Besedy žije, na
druhou stranu je tam velmi smutno. Snad
se už brzy začneme zase potkávat, radovat
a bavit se a NORMÁLNĚ dýchat.
Za Beseda tým Romana Bártů,
vedoucí oddělení kulturních aktivit

Náhradní termíny koncertů a divadel
v Kulturním domě Beseda
Protože stále přicházejí dotazy ohledně zrušených představení, která se z důvodu koronavirové epidemie neuskutečnila v původně plánovaných termínech,
předkládáme zde na vědomí nasmlouvané náhradní termíny.
15. října, 19:00 h – Janek Ledecký (koncert)
Jindřichohradecký orchestr + Jitka Zelenková – náhradní termín je v jednání

21. září, 17:00 h – Lotrando a Zubejda
(muzikálová pohádka)
22. září, 19:00 h – Caveman (divadlo)

Stále platí, že pokud vám náhradní termíny nebudou vyhovovat, je možné vrátit zakoupené vstupenky na Infocentru Dačice,
o jeho otevření vás budeme informovat.
Pokud souhlasíte s podzimním termínem, vstupenka zůstává v platnosti.
Věříme, že tyto termíny už nebudeme
muset měnit, a že si představení užijí všichni diváci ve zdraví a pohodě.
Romana Bártů, vedoucí
oddělení kulturních aktivit

Nabídka pro dačické živnostníky
Město nabízí místním živnostníkům a poskytovatelům služeb zápis do nové databáze na www.dacice.cz/mesto/1pomoc.

Pošlete nám na kultura@dacice.cz základní údaje – název firmy, adresu, e-mail,

telefon, odkaz na web a napište stručně, co
nabízíte.
(red.)

Sběrný dvůr a Re-use centrum
Dačice obnovují provoz
Společnost FCC Dačice a.s. oznamuje občanům, že od úterý 14. dubna obnovila
svůj provoz. Při odevzdávání věcí do dvora
respektujte platná nařízení a dbejte pokynů pracovníků sběrného dvora. Děkujeme.

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 biologického rybníka
Malý Pěčín – stavební práce provádí firma
Technické služby Dačice s.r.o. za celkové náklady ve výši 520 tis. Kč bez DPH.
DOKONČILI JSME:
Oprava budovy místní komise ve Velkém Pěčíně – Technické služby Dačice s. r. o.
provedly opravu kuchyňky a chodby v objektu.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav prováděných městem Dačice.
(red.)

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích
vyučování němčiny

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

• Máte obchod, restauraci, dílnu, řemeslo
a nemůžete z důvodu koronavirové epidemie prodávat zboží a poskytovat služby?
• Můžou si u vás zákazníci objednat a zaplatit službu dopředu (poukázka, voucher) a čerpat ji, až to zase bude možné?
• Chcete, aby o vás lidi věděli a mohli vás
i do budoucna co nejsnáze najít a udělat
si u vás objednávku?

PŘIPRAVUJEME:
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 restaurátorem
šetrně očištěna, budou odkryty druhotné
vrstvy, sejmuty přemalby a odstraněny nevhodné tmely. Dutiny budou injektovány,
barevná vrstva bude konsolidována a tmelené defekty budou barevně retušovány.
Na akci město požádalo o dotaci Ministerstvo kultury ČR.
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 komunikace Hostkovice–Dolní Němčice
Oprava komunikace v Bílkově
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Stavební novinky letošního roku
Rok 2020 bude v duchu předešlých let opět ve znamení čilého stavebního ruchu. Níže přinášíme přehled některých významných investic města, které se letos dočkají realizace.
Revitalizace dvora bytových domů čp. 209/V a 211/V v ulici
B. Němcové
Od dubna letošního roku probíhají stavební práce v rámci revitalizace dvora bytových domů čp. 209/V a 211/V sousedících se
ZŠ B. Němcové. V rámci stavby dojde k opravě stávajících nezpevněných ploch, rozčlenění prostranství, výsadbě zeleně a doplnění
mobiliáře. Současně budou osazeny herní prvky pro děti. Cílem
realizace akce, která bude dokončena v červenci, je zajištění plnohodnotného využití a zlepšení celkového vzhledu veřejného prostranství. Realizaci akce zajišťují Technické služby Dačice s. r. o.
Zateplení domu čp. 162/V, Tř. 9. května Dačice
1. 4. 2020 odstartovaly práce na zateplení bytového domu čp.
162 v ul. Třída 9. května. Za účelem snížení energetické náročnosti
budovy dojde k zateplení obvodového pláště budovy, zateplení
půdního prostoru, opravě střešní krytiny a opravě balkonů. Termín
dokončení je stanoven do 31. 7. 2020.
Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích
V areálu sportovního stadionu bude od 1. 5. 2020 probíhat vůbec největší plánovaná investiční akce letošního roku, kterou je
výstavba víceúčelového hřiště, které bude v zimní sezóně sloužit
veřejnost i jako kluziště. Hřiště bude o celkovém rozměru 23 x 46 m.
Technologie chlazení je navržena jako zabudovaná v konstrukci hřiště a bude umožňovat provoz ledové plochy o rozměru 20 x 40 m.
Součástí kluziště bude technické zázemí včetně toalet pro veřejnost a krytého vestibulu. Za účelem večerního provozu kluziště

bude zřízeno umělé osvětlení. Finální povrch hřiště bude tvořen
umělým povrchem, resp. umělohmotnými deskami STILMAT. Uvedený povrch má dobré vlastnosti pro provoz četných sportovních
aktivit a současně oproti umělému trávníku umožňuje bezproblémové zamražení a zřízení ledu. Mimo zimní sezónu bude vyhovovat hřiště svými rozměry sportům, jako jsou fotbal, florbal, volejbal,
nohejbal, tenis a další. Termín uvedení do provozu je stanoven od
prosince 2020.
Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé
V červnu letošního roku bude zahájena výstavba parkoviště
v ulici Berky z Dubé. V rámci stavby dojde ke vzniku 68 parkovacích
míst. Stavba je navržena tak, aby v budoucnu umožňovala rozšíření parkoviště o další parkovací místa. Součástí stavby je zřízení
osvětlení parkoviště a výstavba nového veřejného osvětlení podél
přilehlé vozovky v daném úseku. Během stavby proběhne příprava pro osazení dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola.
S ohledem na hospodaření se srážkovými vodami je povrch parkovacích stání navržen z tzv. TTE roštů. Jedná se o moderní variantu propustného povrchu, který umožňuje plynulý odvod dešťové
vody do podloží. Současně je v rámci stavby navržena výsadba
nové zeleně. Pakliže budou probíhat stavební práce dle plánu, parkoviště bude sloužit svému účelu od ledna příštího roku a nebude
zpoplatněné.
Miroslav Štefl,
odbor dotací a investic

Priority občanů
města Dačice pro rok 2020

Marie Kučerová
– Ikona dačické muzeologie

Na začátku února letošního roku se za účasti devadesáti občanů konal sedmý ročník Fóra Zdravého města Dačice
a MA21.

Dačické muzeum je již mnoho let neodmyslitelně spjato
se jménem Mgr. Marie Kučerové. Neobyčejně všestranně nadaná ředitelka vedla naše malebné muzeum bezmála 35 let
a právem patří na piedestal slávy dačického muzejnictví po
boku PhDr. Františka Křížka a PaedDr. Bohuslava Vaška.

Jeho cílem bylo získat podněty k dalšímu rozvoji
města. Náměty získané z fóra byly na přelomu měsíců února a března opět ověřeny sociologickým průzkumem, který provedla odborná firma MindBridge
Consulting a.s. na reprezentativním vzorku dospělé
populace města Dačice a místních částí (n = 500)
metodou osobních rozhovorů. Tato studie nám tak
efektivně a objektivně zmapovala názory občanů na
nejvýznamnější priority Dačic a místních částí pro letošní rok.
Výsledky ověřovací ankety (řazeny abecedně):
• Jiné téma (spontánně) - Obchvat města
• Opravit komunikace ve městě (povrchy)
• Postavit krytý bazén se sportovní halou (jeden objekt)
• Řešit nedostatek lékařů
• Vracet zeleň do ulic
• Zajistit (nepřetržitou) chirurgickou pohotovost
• Zajistit vyšší teplotu vody na koupališti
• Zakázat vystavování zboží na fasádách na Palackého náměstí
• Znovu zavést autobusové spoje Dačice–Brno–Dačice
• Zvětšit tělocvičnu v SŠTO
Děkujeme všem občanům a příznivcům Zdravého města Dačice
a MA21 za spolupráci při určení priorit města na rok 2020. Kompletní zpráva ze sociologického průzkumu a nově i výsledky ankety
proběhlé prostřednictvím Mobilního rozhlasu jsou zveřejněny na
www.dacice.cz v záložce Zdravé město a MA21, Fórum ZM. Akce
byla realizována ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města Dačice
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Marie Kučerová prožila své mládí v Dolních Němčicích, které
jsou pro ni dodnes srdeční záležitostí. Po úspěšném dokončení
studií na dačickém gymnáziu nastoupila na Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvovala obor historie. Po studiích působila v Muzeu Vysočiny. Od roku 1985 byla ředitelkou
Městského muzea a galerie v Dačicích. Rovněž působí jako aktivní
člen výboru Spolku přátel muzea v Dačicích a je členkou redakční rady Dačického vlastivědného sborníku. Za své působení zde
v Dačicích připravila pro muzejní návštěvníky téměř 320 výstav,
nemalé množství publikací zabývajících se regionální historií
a bezpočet kulturních akcí, díky kterým se naše město stalo vyhledávaným cílem nejednoho návštěvníka. Její zápal pro tuto neobyčejně krásnou práci je nepřehlédnutelný a zanechá spousty dojmů
a vzpomínek i v nás samotných.
Jak tomu již bývá, uplyne doba, kdy povinnosti pracovní budou
nahrazeny povinnostmi rodinnými. Co může být krásnějšího pro
člověka, který své práci věnoval kus svého života a hlavně svého
srdce, když si může s pocitem pečlivě odvedené práce užívat zaslouženého odpočinku v objetí milujících vnoučat.
Paní ředitelka tak předala pomyslné muzejní opratě zase dále.
Vybudovala pevné základy pro další muzejní práci, na kterých lze
dále stavět. Za celý kolektiv bych jí tímto chtěl poděkovat za vše, co
pro muzeum a Dačice za svůj život udělala.
Naše Majka byla, je a vždy bude patřit k nejvýraznějším osobnostem dačického kulturního života. I pro mne zůstane věčnou inspirací,
protože vím, že v této pracovně byla laťka nastavena velmi vysoko.
Martin Rychlík, ředitel MMaG
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V květnu si připomínáme 75. výročí ukončení druhé světové války
Město Dačice, stejně jako ostatní města a obce v České republice, letos zrušilo oslavu výročí a květnové pietní akty z důvodu
mimořádných opatření vedoucích k ochraně před šířením koronaviru. Abychom si ale připomněli události druhé světové války
a život obyvatel Dačic a okolí, rozhodli jsme se na městském webu
zveřejnit zápisy do kronik tak, jak je zaznamenali kronikáři Dačic,
Bílkova, Borku, Dolních Němčic, Chlumce, Hradišťka, Malého Pěčína, Velkého Pěčína a Toužína v letech 1939-1945.

Úryvek ze zápisu v kronice města Dačic:
8. května 1945 – V noci z pondělka na úterý 8. května 1945, celé
úterý a ještě v noci na středu valila se městem ustupující německá
armáda - panický to útěk před Rudou armádou. Z bezpečnostních
důvodů omezil národní výbor hlídky pouze na nejnutnější a městským rozhlasem vyzval všechno občanstvo, aby nevycházelo z domů.
A ukázalo se, jak obezřetně národní výbor jednal, když udržel ve městě
klid a zabránil srážce mezi civilním obyvatelstvem a posádkou v lazaretě, neboť ustupující, ještě dosti silná německá armáda, by se vymstila
na obyvatelstvu a město by pravděpodobně zničila.

Nejpamátnější usnesení Národního výboru bylo učiněno ze soboty
5. na neděli 6. května 1945. Tehdy, kdy ještě byla situace velmi nebezpečná, zavázali se všichni členové Národního výboru bez výjimky, že
dojde-li k represáliím v souvislosti s opatřeními ve městě, všechnu vinu
a důsledky vezmou členové Národního výboru jen na sebe, aby státní
občanstvo bylo uchráněno.
K událostem 5. května nutno ještě poznamenati, že hejtman gestapák Zielke nenalezl u žádného člena národního výboru zbraň. Štěstím
bylo, že nepřikročil k prohlídce místností radnice, neboť ve vedlejší
místnosti, v níž měl hejtman s velitelem lazaretu slovní potyčku, ležela
na podlaze americká automatická puška, kterou včas odstranil člen
NV Josef Augustin.
Osvobození! 9. května 1945 – Poslední rozprášené zbytky bývalé německé armády projely městem ve středu dne
9. května v 7 hodin ráno.
Zanechaly po celé délce silnice Jemnice - Dačice - Jindřichův Hradec spousty materiálu, nářadí, děla, auta,
vozy, výzbroj i náboje. Národní výbor byl ve stálém
telefonickém spojení hlavně s Jihlavou a městy na východě. Z Jemnice dostával přímé zprávy
o postupu Rudé armády. Její pohyb byl hlášen místním rozhlasem občanům. Bylo to dojemné, když rozhlas hlásil: Město Jemnice osvobozeno! Prvý sovětský tank je v dohledu na Vlažínce! Čelo slavné Rudé
armády se rychle blíží k našemu městu! Historický okamžik nadešel
konečně ve středu dne 9. května 1945 v 8. hodině 45 min., kdy ruské
tanky vjely do města a město osvobodily. …
Kopie zápisů do kronik budou přístupné do 30. června na
odkazu www.dacice.cz/mesto/kroniky-1939-1945.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Exponát měsíce května – řemdih
Součástí muzejních sbírek Městského muzea a galerie Dačice jsou také historické zbraně neboli odborně řečeno militaria.
Historické zbraně lze členit do několika skupin, a to na zbraně chladné, mechanické a palné. Skupina chladných zbraní je pak
dále členěna na zbraně poboční (meče, tesáky, dýky, šavle), dřevcové (kopí, oštěp, halapartna, sudlice, šídla aj.) a zbraně úderné. Mezi poslední podskupinu patří bojové sekery, bojová kladiva, palcáty, okované cepy a bijáky.

Rozšíření úderných zbraní bylo reakcí na
nástup kvalitnějších plátových zbrojí v polovině 14. století, které poskytovaly ochranu proti sečným zbraním (meč). Správně
zacílená rána údernou zbraní dokázala
z boje vyřadit i protivníka v plátové zbroji.
K bijákům jsou řazeny rovněž řemdihy.
Označení řemdih se užívalo jak pro okované koule a dvojkónické hlavice s hřeby
nasazené na ratišti (dřevěná násada), tak
pro kouli s hřeby zavěšené na řetězu, kte-

rý je připevněn spojovacím okem k okutí
ratiště. Místo spojovacího řetězu bylo rovněž užíváno koženého řemenu. Dle délky
dřevěného ratiště se také odvíjí, pro jakou
jednotku byla zbraň určena. Pro jízdu se
užívaly řemdihy s krátkou násadou, pro
pěchotu s dlouhou násadou. Tyto úderné
zbraně byly oblíbeny především v průběhu
14. a následně 15. století. V našich končinách se tato zbraň dostala do širšího povědomí v souvislosti s husitskými válkami.
V případě exponátu z našeho muzea
(MMaG Dačice, inv. č. 15 376) se jedná o řemdih s krátkým dřevěným ratištěm, jehož
délka, včetně kovového spojovacího oka,
je 53 cm. Kování násady sloužící k jejímu
zpevnění se nachází po celé její délce. Řetěz
se skládá z 11 ok a je dlouhý 36 cm. Koule,
coby úderný prvek zbraně, je v našem případě dřevěná. Její průměr měří 11 cm a je
doplněna 18 kovanými hřeby.
Využití řemdihu v boji neslo své klady
i zápory. Oproti zbraním pobočním či jed-

nodílným úderným zbraním se síla nárazu
nepřenáší na rukojeť a bojovník je tak chráněn proti bolestivému impulzu při střetu se
zbraní protivníka. Vykrýt úder řemdihem
pomocí štítu je také poměrně náročné. Při
rozpohybování řemdihů s dlouhým ratištěm bylo zajištěno jejich nositelům bezpečné vzdálenosti od protivníka. Na druhou
stranu k ovládání této zbraně bylo zapotřebí určitého umu. Jeho ovládání je mnohem
náročnější než u jednodílných úderných
zbraní a je zde vyšší riziko, že bojovník
zasáhne sám sebe. K úderu je zapotřebí
většího rozmachu, což znamená také více
prostoru a časovou ztrátu. V bojové vřavě
ovšem o životě a smrti rozhoduje pouhý
okamžik.
Řemdihy již dávno opustily bojiště a postupem času se přesunuly do depozitářů
a výstavních vitrín muzeí. Jak je však vidno,
zájem o středověké zbraně a vojenství neutichá.
Martin Rychlík, ředitel MMaG
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Zachraň …
Zatím se zdá, že na rozdíl od jiných zemí celkem úspěšně
koronavirovou epidemii zvládáme. Platíme za to regulacemi, izolací a také výpadky v oblasti výroby i služeb, uzavřením škol, veřejných prostranství apod.
Epidemie kromě ohrožení našeho
zdraví a ztrát životů tedy přináší, a zejména přinese i sociální a ekonomické problémy, a proto by snahou nás všech mělo
být dělat vše pro záchranu služeb, výroby a pracovních míst. Vláda se v tomto
smyslu snaží pomáhat celou řadou vládních opatření. Některá lze považovat za
více a jiná za méně povedená. Pravdou
ale je, že se v této době spravedlnost,
komu pomoci a komu ne, hledá velmi obtížně.
V podstatě náhodou jsem na internetu narazil na akce „zachranpivo.cz“, „zachranhospodu.cz“. Jinými slovy se ukazuje, že si lidé
v mnoha případech začali navzájem pomáhat sami.
A tak mě napadá, zda by nebylo možné, aby třeba na úrovni obcí
a měst, například třeba přímo z iniciativy vedení měst a obcí, nemohly vzniknout jednoduché internetové portály se seznamem
dnes v obci nebo městě uzavřených nebo jinak omezených obchodů a služeb, kterým je možné jednoduše platbou dopředu za
v budoucnu poskytnutou službu či zboží pomoci. Občan, obyvatel
obce, města, by na portálu nalezl informaci, jak si může dopředu
objednat a zaplatit nejen pivo, ale třeba i budoucí jídlo v restauraci,
poukázku na vstup do kina nebo do fitness centra, nebo si dopředu
zaplatit budoucí službu u kadeřnice, kosmetického salónu, nebo si
dopředu zaplatit masáž či nákup zboží v určité hodnotě apod.
Je mi jasné, že vše lze udělat pouze na dobrovolné bázi a že toto
zaplacení (nákup) dopředu všech těch různých poukázek nebo
voucherů na čerpání budoucích služeb nebo následný výběr zboží
nebo vstupenek apod. není bez rizika. Každý, kdo si například koupí poukázku v ceně 400 Kč na budoucí oběd v restauraci trochu
riskuje, že restaurace již v budoucnu svůj slib schopna naplnit nebude. Ale je to o zkušenosti, místní znalosti a dobrovolném výběru
a volbě každého z nás. Důležité je, aby možnost pomoci v této podobě existovala.
Samozřejmě je to jen nápad možnosti podpory, kterou někdo
může zorganizovat a která bez spolupráce a zájmu dotčených živnostníků a dalších podnikatelů a ochoty občanů fungovat nebude.
Příklady, že to jde, již existují.
Miloš Vystrčil, senátor

Výstroj pro SDH Malý Pěčín
Díky městu Dačice, Nadaci AGROFERT – Hasičský fond
a z vlastních zdrojů si Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Malý Pěčín zakoupila čtyři kusy nové zásahové výstroje.

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 5/2020

Respekt a ochota spolupráce
se šíří rychleji než koronavir
Aktuálně svět dospěl k určitému mezníku, a tím je koronavirová pandemie. Svět před a po ní jsou dva diametrálně
odlišné světy. Řídí se jinými pravidly, platí jiná opatření a lidé
na ně museli chtíc nechtíc reagovat. Ideálně s respektem,
protože to bude asi jediná cesta k brzkému návratu k „normálnímu“ životu. Věřím, že to společně zvládneme a budeme se moci vrátit ke svým zvyklostem, a třeba jen ta rouška
zůstane součástí našeho šatníku pro případ, kdyby...
Zodpovědně chránit sebe a své okolí rouškou, pravidelně a pečlivě si mýt ruce, používat dezinfekci, omezit pohyb na nezbytně nutné pochůzky, omezit sociální kontakt i v rámci širší rodiny, to vše
a nemálo jiného jsme zvládli. Teď jde o to vydržet, i když nám to už
možná připadá příliš dlouhé.
Ale život musí jít dál. Samozřejmě zdravotnictví, ochranné
a obranné složky jedou na plné obrátky. Na těch nyní stojí zdraví
a bezpečnost obyvatel. To ekonomika – podnikatelé, zaměstnanci, rodiče, školy – dostali tvrdou ránu. Kde to jen trochu jde, musí
výroba a obchod běžet dál. Výroba pokračuje v těch odvětvích,
kde je to jen trochu možné, jinde se pružně přeorientovala. Musí
fungovat obchod, který je nezbytný. Řada firem obratem využila
on-line prostor. Administrativa, včetně té na úrovni stát–občan,
resp. občan–stát sice jede v omezeném režimu, ale funguje v rámci
možností.
Všichni ale potřebujeme informace. Důležitou roli v tom hrají
samosprávy, vedení krajů, měst a obcí. Pružnost, rychlost, logika,
efektivita, orientace v potřebách prostředí, tzn. regionu, případně
operativní schopnost improvizace a mobilizace vlastních sil a prostředků. To se v případě této koronavirové krize navíc ukázalo jako
naprosto zásadní ve chvílích, kdy tápal stát. A že tápal!
Já bych v této souvislosti moc rád vzkázal svá slova díků k nám
na radnici! Starosta Karel Macků a vedení města pečlivě sleduje
a reaguje na dění a informace, které stát vysílá svým občanům, pro
nás mnohdy tlumočí do srozumitelné řeči. Teď to není o úředních
hodinách a jestli jsou aktuálně omezené...
Radnice musí fungovat téměř nepřetržitě. Sledovat všechna
vyhlášená opatření státu, včetně konkrétních možností pomoci
a podpory, monitorovat potřeby našich lidí a podle toho koordinovat a nasměrovávat pomoc atd. Vím, že starosta takto fungovat
musí, očekává se, že se o své lidi postará, a že se stává, že některé
doby jsou v životě lidském těžší...
Dnes žijeme ve zcela specifické době s mnoha neznámými. Musíme se zorientovat a odpovídajícím způsobem se chovat. Proto ještě jednou děkuji, ale nejen na radnici, ale také vám všem.
Za váš respekt, ohleduplnost, trpělivost, mobilizaci sil a energie
v rámci podpory a pomoci potřebným, za solidaritu. Není to lehké
pro nikoho z nás a až to všechno překonáme, budeme další energii
potřebovat na restart ekonomiky, běžného každodenního života.
Děkuji! Vím, že společně to zvládneme!
Jan Bartošek

Zprávy z DPS
Jedná se o jednovrstvé zásahové obleky FireSnake Oliver, rukavice Tiffany, obuv Zeman a univerzální klíče. Celkové náklady
44.293 Kč, nadační příspěvek Nadace AGROFERT 22.600 Kč.
Díky této výstroji bude mít každý člen zásahové jednotky svůj
zásahový oblek. Vše bylo předáno 18. 3. 2020 v budově občanské
komise v Malém Pěčíně.
Miloš Novák, starosta SH ČMS – SDH Malý Pěčín
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Duben byl měsícem velikonočních
svátků. Přesto, že platí omezení různých
aktivit, tak v domě s pečovatelskou službou v Dačicích jsme si Velikonoce připomeněli, díky vlastnoručně vyrobeným
dárkům od dětí ze ZŠ Neulingerova Dačice, které nám všem udělaly velkou radost. Žákům základní školy tímto velmi
děkujeme.
Marie Cimburková a Květa Leitkepová,
sociální pracovnice

www.dacice.cz

Zápis do MŠ Dačice pro školní rok 2020/2021
S ohledem na mimořádné opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis do MŠ Dačice v období od 4. května 2020 do 15. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Místo pro podávání žádostí:
MŠ Bratrská, Dačice 177/I ,
380 01 Dačice

dikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).
• Kopie rodného listu dítěte

Přehled termínů

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potřebné dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - identifikátor datové schránky (IDDS):
864kqfd
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem reditelka@msdacice.cz
3. poštou na adresu MŠ Bratrská 177/I, 380 01 Dačice
4. osobní podání - v případě osobního podání žádosti zákonným
zástupcem dítěte prosíme o vhození potřebných dokumentů do
schránky MŠ Bratrská Dačice

Podávání Žádostí o přijetí k předšk. vzdělávání

2. – 15. 5. 2020

Zaslání registračního čísla zákonnému zástupci 20. – 22. 5. 2020
Zveřejnění seznamu přijatých dětí
Možnost nahlédnutí do spisu

1. – 15. 6 .2020
27. – 28. 5. 2020

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla
od tří do šesti let.
V MŠ Za Lávkami jsou vytvořeny materiální a personální podmínky pro vzdělávání dětí od dvou let.
Potřebné dokumenty:
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
• Evidenční list dítěte
• Čestné prohlášení o očkování s kopií očkovacího průkazu
(Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontrain-

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na
telefonním čísle 384 422 836, 607 605 062.
Potřebné dokumenty (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list, čestné prohlášení
k očkování) a další informace jsou k dispozici na
webových stránkách školy www.msdacice.cz v oddíle tiskopisů, popř.
k osobnímu vyzvednutí od 27. 4. 2020 v zádveří budovy MŠ Bratrská
177/I, Dačice v době od 7:00 do 16:15 h.
Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Škola trochu jinak
Letošní březen přinesl významné změny a zásahy do života všech obyvatel naší země v souvislosti s opatřeními, která mají
zabránit nekontrolovanému šíření pandemie koronaviru.

Opravdový zlom „v zajetém stereotypu“
nastal pro všechny školy v úterý 10. března. Nařízením Bezpečnostní rady státu
a mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví ČR byla totiž od středy
11. března do odvolání uzavřena všechna
vzdělávací zařízení.
Nastala nová, naprosto nečekaná situace.
Nikdo nevěděl, co nás v nejbližších dnech
čeká.
Naše škola dlouhá léta používá slogan
„Škola trochu jinak“, ten se rázem stal slovním spojením dokonale vystihujícím situaci nejen na naší škole, ale v celém českém
školství.
Téměř okamžitě se začalo vyučovat distančně. Žáci sice nechodí do školy, ale volno určitě nemají, vzdělávají se z domova.
Potřebují k tomu moderní techniku (počítač, tablet, chytrý telefon), příslušné programové vybavení a internetové připojení,
aby mohli být v kontaktu se svými vyučujícími. Ti jsou jim denně k dispozici. SŠTO
Dačice používá pro distanční formu studia
systém Bakaláři, Microsoft Teams a vlastní e-learningový portál. On-line výuka se
rozběhla, jak bylo zmíněno již výše, téměř
vzápětí poté, co byla škola uzavřena. Jsou
před námi totiž důležité cíle, a to maturitní
a závěrečné učňovské zkoušky.

Nový způsob výuky klade vysoké nároky
nejen na žáky, ale i učitele. Prioritou je příprava žáků na maturitní a závěrečné zkoušky a vzdělávání v profilových odborných
předmětech (mateřština, angličtina, matematika a odborné technické i ekonomické
předměty). Vyučující jazyků se koncentrují
na to, aby žákům co nejvíce pomohli při přípravě na úspěšné zvládnutí maturitního didaktického testu a ústní zkoušky. Snaha učitelů odborných předmětů směřuje k tomu,
aby byli žáci i ve zcela nestandardních podmínkách schopni zvládnout úspěšně ústní
maturitu z odborných předmětů a závěrečné učňovské zkoušky.
Moderní komunikační nástroj Microsoft Teams umožňuje soustavné zadávání
úkolů a komunikaci s třídami (týmy) i jednotlivými žáky. Učitelé studium organizují
a koordinují, vytvářejí vlastní studijní materiály, videa, prezentace, někteří žáky vyučují v domluveném čase i on-line. Výuka
se výrazně individualizovala a přizpůsobila
potřebám konkrétních žáků. Učitelé denně
opravují žákovské práce a poskytují žákům
téměř okamžitou zpětnou vazbu o tom,
v čem chybují. Někteří učitelé při výuce využívají i obecně dostupné digitální materiály a výuková videa – např. z portálu České
televize ČT EDU. K rychlé komunikaci mezi
učiteli a žáky slouží samozřejmě i chaty,
diskusní fóra a online nástěnky. Je třeba přiznat, že distanční forma studia klade ovšem
vysoké nároky na osobní kázeň a vůli stu-

dentů, jejich schopnost pracovat pravidelně a dodržovat studijní režim.
Složitější je situace v odborném výcviku, protože se nedá u všech oborů učit na
dálku. Studenti oboru Mechanik seřizovač
dostali možnost zdarma využívat program
Sinumerik 840. Mohou tedy programovat
z domova a pod vedením učitelů odborného výcviku se připravovat na praktickou
maturitní zkoušku. Pro ostatní obory připravují pedagogové z úseku praktického
vyučování souborné práce, které jim po
návratu do školy připomenou veškerá probíraná témata. V Centru praktického vyučování probíhá také v těchto dnech komplexní kontrola a údržba veškerých strojů
a nástrojů.
Škola samozřejmě nezapomíná ani na
studenty, kteří doma nemají k dispozici
technické vybavení potřebné pro on-line
výuku. Pro ně připravujeme tištěné materiály, které si podle potřeby mohou vyzvednout ve škole.
Chtěl bych velice poděkovat studentům
za jejich odpovědný přístup ke studiu ve
ztížených podmínkách, rodičům za to, že
žáky při studiu podporují a vytvářejí jim
doma potřebné zázemí, a všem kolegům
z učitelského sboru za profesionálně odváděnou práci v tomto opravdu nelehkém
období.
Věřím, že všechny překážky překonáme
a brzy se všichni ve škole opět setkáme.
Jan Ferda, zástupce ředitele školy
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Novinky ze ZŠ praktické
a speciální v Dačicích
Šijeme roušky
I zaměstnanci naší školy se rozhodli
pomoci v této těžké době a volné chvíle
tráví šitím roušek. Proto bychom chtěli
alespoň touto formou poděkovat našim
šikovným zaměstnancům, z řad pedagogických i nepedagogických pracovníků
za zapojení se do šití látkových roušek.
Moc si vaší práce vážíme a děkujeme.
Zápis do první třídy
Zápis do první třídy na naši základní školu – ZŠ Dačice, Neulingerova 108, probíhal celý měsíc duben, tj. od 1. do 30. dubna 2020.
Více informací naleznete na stránkách školy www.zsdacice.net.

Zprávy z Dačického okénka
Vážení přátelé a příznivci Otevřených OKEN z. ú. (OO), i naše
sociální služby v Dačicích zasáhla opatření vydaná vládou v souvislosti s koronavirovou nákazou, a tak se všechny provozy OO
v Dačicích snažily předejít všem rizikům mezi klienty i pracovníky.
Chráněná dílna (CHD) Dačické okénko v březnu omezila svoji
činnost. Důvodem jsou nejen vládní nařízení, ale i zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců, kteří jsou zdravotně znevýhodněni. Při
práci v CHD s mentálně postiženými je zcela běžné, že se na kompletaci jednoho výrobku podílí více pracovníků. Nyní nelze zajistit
dostatečnou bezpečnost všech zaměstnanců tím, že by pracovali
více samostatně, neboť jejich pracovní schopnosti jsou omezené.
Je dobré pochopit se navzájem a v této situaci obzvlášť. Firma
Centropen, a.s., která nám dává pracovní zakázky, chápe naše možnosti a vychází nám maximálně vstříc v této nelehké době. Poskytli
nám také dezinfekční přípravky pro obě pracoviště, CHD i CHB. Děkujeme.
Jana Kalvasová, CHD Dačické okénko
Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko (STD) byla nucena provoz pro klienty uzavřít na základě vládního opatření a pracovnice se vrhly na šití roušek, kterými zásobily CHD a CHB. Další
našité roušky putovaly k dalším sociálním službám, zdravotnickým
zařízením i občanům Dačicka. Děvčata, i Vám patří veliké díky.
Zdeňka Nováková, STD Dačické okénko
Chráněné bydlení Dačické okénko (CHB) je pobytová sociální
služba, kde naši klienti s různými zdravotními potížemi mají svůj
domov. Jede tedy za všech okolností v nepřetržitém režimu. Díky
pohotovému vedení Otevřených OKEN v Jindřichově Hradci jsme
obdrželi krizový plán, ještě před vypuknutím vládních nařízení
a byli jsme tak připraveni realizovat jednotlivá omezení, dle jejich
uvedení v platnost. Byly zakázány návštěvy, což naši klienti těžko
nesou, odložili jsme jednání s novými uchazeči o službu, omezili nákupy a vycházky klientům a nasadili velmi přísná hygienická
opatření uvnitř CHB. Vysvětlit, co se děje, našim klientům moc nelze. Veškeré změny a opatření přináší napětí, úzkost a neklid, ale
formou nácviků jsme to zvládli a za to bych moc chtěla poděkovat
týmu asistentů, kteří celou situaci zvládají s klidným a trpělivým
přístupem.
Bohužel musíme oznámit i zrušení II. Benefičního Májového
bálu, který se měl konat 22. 5. 2020 v Kulturním domě Beseda.
Věříme, že společnými silami a každý svou vlastní zodpovědností
celou nelehkou situaci zvládneme, a až pominou rizika, rozjedeme
znovu naše sociální služby ku prospěchu našich klientů a jejich blízkých.
Přejeme vám všem mnoho zdraví, trpělivosti a pozitivní mysli.
Denisa Dohnalová, CHB Dačické okénko
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Zpráva ze ZŠ Dačice, B. Němcové
Od 11. března 2020 došlo na naší škole vzhledem k situaci v celé
zemi ke změnám. Škola byla pro žáky uzavřena, a tím se změnila výuka. Ta nyní probíhá dálkově – učitelé žákům předávají materiály,
zadávají práci a komunikují s nimi pouze elektronicky. Toto probíhá
především přes systém Bakaláři – tedy přes žákovské knížky žáků,
které umožňují odesílání souborů i zadávání a odevzdávání domácích úkolů.
Dané situaci se musel přizpůsobit i zápis žáků do 1. ročníku.
Byl zrušen původní termín 3. dubna a místo něj zápis probíhal od
1. dubna do 30. dubna 2020 – avšak pouze na dálku, bez přítomnosti zapisovaných dětí.
Bohumil Havlík, ředitel

Jak to jde v Dačickém Domečku
Stačilo málo a kolotoč všedních starostí a radostí se zastavil
a středobodem celého dění se stal organismus, který většina z nás
na vlastní oči asi nikdy neuvidí. Ocitli jsme se v jakémsi vakuu a čekáme, co bude. Ani my v Domečku nevíme, co nás čeká, nicméně
nezahálíme. Uzavření škol a přerušení naší činnosti jsme se rozhodli využít na 100 %. V době, kdy vzniká tento článek, ještě nevíme,
kdy a jestli vůbec tento školní rok ještě bude pokračovat činnost
našich kroužků. Ale i přesto jsme se rozhodli, že začneme balit,
protože se chystá velké stěhování do našeho vysněného nového
domu dětí. Práce na něm finišují a my se nemůžeme dočkat. Pevně
věříme, že administrativní procesy proběhnou bez zádrhelů a nový
školní rok přivítáme již v Bratrské ulici. Momentálně to u nás vypadá tak, že skoro všechny věci jsme nandali do krabic, ze stěn jsme
sundali obrázky a výrobky, nádobí nastrkali do beden, zbavujeme
se nepotřebných věcí, třídíme, přebíráme, vyhazujeme… Strávili
jsme zde 3 roky. Za tu dobu jsme si tady zvykli a cítili se jako doma.
Chodili jsme sem rádi a snad každý, kdo k nám zavítal, mi potvrdí,
že na něj dýchla domácí atmosféra. Loučení nebude jednoduché,
ale vidina nového a definitivního hnízdečka nám to ulehčí.
V tuto dobu ještě nevíme, jak a jestli vůbec proběhnou letní
pobytové a příměstské tábory. Pevně věříme, že se situace vyjasní
a tyto naše tradiční letní činnosti budou moci proběhnout. Ani jejich příprava se nezastavila, i když jsme v obtížné situaci, protože
plánujeme, ale nevíme, za jakých podmínek se tábory uskuteční.
Myslíme na „naše“ děti, jak prožívají vynucené volno. Od těch
nejmenších, které navštěvují BABY CLUB se svými maminkami, přes
děti z mateřských školek, předškoláčky, kteří šli k zápisu poštou
nebo e-mailem, přes prvňáčky, kteří si určitě nepředstavovali svůj
první školní rok takhle, přes děti školou povinné až po deváťáky,
kteří se octli v nejisté situaci. Ano, jsme všichni spojeni přes sociální sítě, můžeme si volat, psát, můžeme se vidět na obrazovkách
svých telefonů, tabletů a počítačů. Ale to všechno není ono. O to
víc si budeme vážit toho, že se můžeme potkat, obejmout, posedět
v parku na lavičce, poklábosit o věcech důležitých i podřadných,
pohrát si na pískovišti. Zkrátka si užijeme toho být spolu.
V našem týmu máme pamětnici, paní Lenku Tříletou. Vzpomínala, že za celou dobu, co pracuje pro dům dětí, nezažila situaci,
kdy by činnost kroužků byla přerušena. Též litovala tradičního velikonočního hrkání. Nicméně hledí do budoucna pozitivně, a to až
do té míry, že kromě tradičního kroužku pečení se rozhodla otevřít
dramatický kroužek, kde s dětmi nacvičí divadelní kus. To a ještě
další nové kroužky se snažíme připravit pro příští školní rok.
Berme toto období jako oddychový čas. Dostali jsme možnost
srovnat si životní hodnoty, pobýt s našimi nejbližšími, uvědomit si,
co chceme a nechceme.
Věříme, že teď už to bude jenom lepší a těšíme se na všechny,
kteří k nám přijdou. Ať už na pravidelnou činnost nebo nás navštíví
na nějaké námi pořádané akci.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Dačický DOMEČEK
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Děkujeme, pokračujte

Již druhý měsíc jsou uzavřeny
školy v České republice. Již druhý měsíc je tedy domácí výuka
každodenním chlebem učitelů,
žáků a často také jejich rodičů. Již druhý měsíc žasneme, s jakým
úsilím se všechny zúčastněné strany výchovně-vzdělávacího procesu pustily do práce. Moc si toho úsilí vážíme. Uvědomujeme si,
že to není lehké ani pro žáky, kterým chybí kontakt s vrstevníky, ani
pro rodiče, kteří zabezpečují chod domácnosti, pracují, a navíc se
s mladšími dětmi učí. Náročná je situace i pro učitele. Mnoho z nich
zároveň plní roli pracujících rodičů. Právě proto bychom chtěli velice poděkovat všem učitelům za jejich kreativitu, s níž hledají nové
způsoby výuky, i za snahu, s níž se učí pracovat s novými technologiemi. Chtěli bychom ocenit žáky za samostatnost a odpovědnost,
se kterými ke studiu přistupují. A naše velké díky patří také rodičům za vstřícnou komunikaci, za jejich zájem a starost. Děkujeme.
Nebereme to jako samozřejmost.
Milan Točík, ředitel školy
Domácí příprava na přijímací zkoušky
Jste žáky páté nebo deváté třídy základní školy? Čekají vás přijímací zkoušky na osmileté nebo čtyřleté gymnázium? Chtěli jste
využít přípravný kurz, ale nemůžete? Dobrou zprávou je, že na přijímačky se lze připravit i z domova.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, tzv. Cermat, pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách informace
k organizaci a průběhu přijímací zkoušky. Specifikuje požadavky
na znalosti uchazečů z českého jazyka i matematiky a nabízí desítky ilustračních zadání, ale i zadání testovacích úloh z minulých
let včetně jejich správného řešení. Odkaz na všechny potřebné informace naleznete na prijimacky.cermat.cz.

I v situaci, která nastala, je potřeba myslet na budoucnost. Držíme vám palce při domácí přípravě a těšíme se naviděnou v lepších
časech u nás na gymnáziu.
Petra Mašátová
Nové dresy dačických gymnazistů
Gymnázium Dačice se může pochlubit novými dresy svých
sportovních reprezentantů. Může, ale nechlubí. Veškeré sportovní
soutěže byly totiž na doporučení MŠMT do konce školního roku
2019/2020 zrušeny. Těšíme se tedy, že se v nich naši studenti představí ve volejbalových i florbalových turnajích v příštím školním
roce. Letošní maturanti, kteří společně s vyučujícími tělocviku pózovali v nových dresech pro fotografie, už je bohužel neobléknou.

Za pořízení dresů do značné míry vděčíme našim sponzorům,
zejména dačické pobočce Waldviertel Sparkasse. Děkujeme!
Petra Mašátová

Co je nového na Základní škole Komenského
Chybí nám děti a my chybíme jim
Současná situace je pro nás netradiční, nová zkušenost. Škola osiřela
a je bez dětí, je smutná a prázdná.
Paní učitelky a páni učitelé se přesunuli ke svým domácím počítačům a navzdory tomu, že většina
z nich má doma své malé vlastní děti, zajištují vzdělávání pro ty
„naše“ v nuceném domácím vzdělávání. Smekám před jejich
prací, nasazením a moc děkuji dětem a jejich rodičům za výbornou spolupráci se školou. Výuku budeme i realizovat prioritně
prostřednictvím vystavení výukových materiálů na webu školy
www.zsdacice.eu. Vycházíme z předpokladu, že rodina/dítě nemusí mít doma žádnou techniku, má však zpravidla možnost využít nějakou zobrazovací techniku pro internet (minimálně chytrý
telefon). Vystavené materiály tedy umožnují práci s učebnicí, kterou má dítě doma. Dále má možnost opsat si poznámky do sešitu
+ přečíst zadané pokyny. Zadáváme dětem takovou práci, kterou
budou ideálně schopny realizovat samy, bez pomoci rodiče. Nastavujeme požadavky od těch nejjednodušších, u kterých předpokládáme, že zvládnou všichni. Následně nabízíme rozšíření pro aktivní
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děti. Pokud se objeví jakákoli situace k řešení, e-maily na vyučující
jsou na webu. Třídní učitelky jsou v kontaktu se všemi dětmi/rodiči
a průběžně aktualizují na webu učivo. K online výuce využíváme
na první stupni ŠKOLU V PYŽAMU, na druhém stupni GOOGLE –
CLASSROOM, TEAMS – Microsoft 365. Hodnocení – využíváme
formativní – opravíme, pochválíme – pokud hodnotíme, jde o motivační hodnocení.
Těšíme se, až se nám děti vrátí, a tak rozhodně nezahálíme. Dokončuje se přístavba školy s úpravou celého areálu školy, ve staré
budově jsou opravené lišty, opravené a natřené zábradlí, nový nátěr také dostávají původní dveře. V jižních třídách v pavilonu je již
instalována klimatizace. Pokud se děti do školy vrátí podle plánu
až koncem května, ještě stihneme realizovat mnoho oprav, které
byly původně plánované na prázdniny, minimálně vyměníme lino
v poslední parketové třídě ve škole.
Jménem všech zaměstnanců naší školy přejeme všem hodně sil,
v téhle jiné, divné době. Udržme si zdravý selský rozum a ono zase
bude líp. Všechno zlé, je pro něco dobré.
Se stálou vírou ve světlé zítřky přejeme krásné dny.
Eva Macků, ředitelka
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Penzion Uherčice
SENIOŘI celoroční ubytování
v Penzionu Uherčice
Penzion se nachází 20 km od Vranovské přehrady
a 25 km od Dačic.
Vybavené pokoje nábytkem, internet a automatická pračka
k dispozici. Společná kuchyňka, vybavená elektrickým sporákem se sklokeramickou deskou, elektrickou a mikrovlnou
troubou a varnou konvicí. Společné WC a sprchy.
Levné stravování, oběd 58 Kč.
Cena: 4.750 Kč osoba měsíčně vč. veškerých energií.
e-mail: miloslemon@centrum.cz, telefon: 606 161 830

--- inzerce ---

Poznámka redakce: !!! V případě změny Nařízení vlády o zrušení akcí v souvislosti s koronavirem se akce nebudou konat!!!
Prosíme o sledování kalendáře akcí na www.dacice.cz.
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