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Jak to vidím aneb co o nás prozradil koronavirus
Dačice, 19. 3. 2020: Ve chvílích, kdy píši tento článek, bylo v České republice 694 nakažených koronavirem, 3 vyléčení a díky
bohu žádný mrtvý. Současně byla vládou zavedena zatím nejpřísnější opatření, a to zákaz pohybu všech mimo bydliště bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének a zároveň bylo lidem mladším 65 let zakázáno od 7 do 9 hodin nakupovat v potravinách. Obě opatření
byla přijata jako následek toho, že ne u všech funguje apel na jejich zodpovědnost a ohleduplnost vůči sobě i svému okolí.
Když jsem dnes procházel Dačice, tak jsem viděl spoustu lidí majících zakryté obličeje respirátorem, šálou, šátkem, nebo nejčastěji
rouškou. Bohužel to neplatilo pro seniory. Jakoby vůbec nevnímali
vážnost situace (to vůbec nemluvím o tom, že jsou nejohroženější skupinou). Když jsem se je snažil přesvědčit, a to přiznávám, že
občas i poněkud ostřejšími slovy, aby si zakryli obličej alespoň tím,
co měli zrovna po ruce, tak jsem slyšel argumenty jako: „jen jsem
si vyběhl k popelnicím“, „já jdu jenom na procházku“ nebo „nás
už nebude žádná škoda.“ Mrzí mě, že zatímco mladí, kterým často
předhazujeme to, jak jsou nezodpovědní, tak bez zaváhání respektují všechna nařízení a roušky bez jakýchkoli problémů nosí, tak ti,
u kterých bych předpokládal životní moudrost a zkušenosti, hledají
výmluvy pro to, aby se nemuseli omezovat. Naštěstí ne všichni jsou
takoví. A tak jsem se naopak setkal i se seniory, kteří nejenom nosili
roušky, ale přiložili i ruku k dílu a dobrovolně vyráběli roušky pro
ostatní (třeba naše babička a její kamarádky).
Dobrovolníků, kteří i v této nelehké době myslí na lidi okolo
sebe, je v Dačicích vůbec spousta. Ve velkém šijí roušky, pomáhají
s roznosem letáků, jsou připraveni pomoci potřebným s nákupem
nebo jsou ochotni postarat se o zvířata, jejichž majitelé by byli
umístěni do izolace. Těm všem patří náš obrovský dík. Ať už jsou
to zaměstnanci mateřské školy nebo další šikovné ženy (myslím, že
jsem nezaregistroval žádného chlapa), které šijí roušky, ať už jsou
to zaměstnanci organizací sociálních služeb, kteří by se starali o lidi
v karanténě nebo dobrovolní hasiči připravení nakupovat seniorům a zdravotně postiženým nebo jednotlivci ochotní po večerech
roznášet letáky. Před těmi všemi hluboce smekám a ještě jednou
děkuji. Poděkování patří i našim lékařům, hasičům, policistům,

strážníkům a pracovníkům městského úřadu (ti jsou zvyklí rychle
reagovat na mé okamžité nápady a řešení).
Krizový štáb, jehož jsem předsedou, se snaží o co nejlepší řešení
nastalé situace a o co nejlepší a nejrychlejší informovanost veřejnosti. V rychlosti samozřejmě vedou elektronická média, a tak jste
mohli číst i několikrát denně o opatřeních souvisejících s epidemií koronaviru. Nejenom, že jsme nařizovali a zakazovali, ale také
jsme nabízeli pomoc těm, co by celou situaci nedokázali zvládnout
vlastními silami. A tak jsme připraveni pomoci lidem v karanténě
s nákupy, lidem v izolaci s jejich domácími mazlíčky, seniorům
a zdravotně postiženým s jejich základními životními potřebami
a každému individuálně s jeho problémy. I když jsme uzavřeli mateřskou školu a základní školy, tak jsme připraveni otevřít je pro
děti, jejichž rodiče jsou součástí fungování policie, zdravotnictví,
hasičů a dalších. Osobně jsem se snažil jít příkladem při nošení roušek, roznášel jsem obchodníkům cedule s upozorněním na tuto
povinnost, vymýšlel jsem soutěž o nejkreativnější roušku a založil
skupinu na facebooku pro dobrovolníky. To vše by ale bylo k ničemu, kdybych se nesetkával mezi Dačičáky s obrovskou podporou
a ochotou pomoci. Takové jsou totiž Dačice. Město, kde je spousta
šikovných, pracovitých a ochotných lidí kteří, když jde do tuhého,
tak jsou připraveni se semknout a začít se starat jeden o druhého.
Jak vždycky říkám na kraji „u nás platí Pán Bůh vysoko, vrchnost
daleko, my jsme zvyklí starat se sami o sebe.“ Dokud budeme držet
při sobě, tak si na nás nějaká epidemie jen tak nepřijde.
Dačice, 20. 3. 2020: Dnes, když jsem procházel město, tak roušku
měli všichni kromě jednoho člověka, a to včetně seniorů. Za to děkuji.
Karel Macků, starosta

První občánek města roku 2020
Dne 11. března 2020 přivítal starosta
města Ing. Karel Macků na radnici prvního občánka města roku 2020 a jeho
rodiče.
Prvním občánkem letošního roku je chlapeček Jáchym Kabelka, který se narodil
5. ledna v jihlavské porodnici.
Pan starosta spolu s matrikářkou předali
rodičům tradiční dárek v podobě zlatého
řetízku s přívěskem a popřáli malému Jáchymovi i jeho rodičům hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Markéta Šťastná,
matrikářka
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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, v současné době se všichni musíme vypořádat s úplně novou situací, se kterou nikdo z nás nemá zkušenosti. Celosvětová pandemie způsobená koronavirem COVID-19 se díky globalizaci dotýká každého z nás a nám nezbývá nic
jiného, než se přizpůsobit a dodržovat nařízení, která vyhlašuje vláda a následně Krizový štáb obce s rozšířenou působností
Dačice. Je nutné, abychom všichni dodržovali všechny vyhlášené pokyny a nařízení a pokusili se tím zamezit nekontrolovatelnému rozšíření nákazy v našem regionu.
Za Zdravé město Dačice jsme museli
hned 11. března odvolat setkání školních
parlamentů místních škol na téma „Jak
žít zdravě v Dačicích?“ a také Kulatý stůl
na téma „Analýza zdravotního stavu obyvatel města Dačice“, který se měl konat
stejný den odpoledne. Analýzu máme
zpracovanou ve spolupráci s Národní sítí
podpory zdraví a její autorkou je paní
doktorka Janovská, která ji zde měla
prezentovat. Nyní plánujeme náhradní
termín, protože považujeme za velmi důležité seznámit veřejnost
s informacemi ohledně vývoje zdravotního stavu našeho okolí. Mimořádná celosvětová situace se týká také našeho zdraví a zdraví
našich blízkých a nákaza může ohrozit všechny věkové skupiny bez
rozdílu. V měsíci září bychom rádi zorganizovali opět Dny zdraví,
a tak bychom odloženou akci zařadili právě zde do programu.
V měsíci dubnu se koná také celorepubliková již tradiční akce
„Ukliďme Česko“, naplánovaná na 4. dubna. V Dačicích je vše připraveno, trasy jsou určeny, odvoz odpadků zajištěn, ale tento ter-

mín nebude dodržen a úklid bude také přesunut. Proto sledujte
aktuální informace ve všech dostupných médiích.
Dále máme v dubnu naplánovánu ve spolupráci s Městskými
lesy Dačice výsadbu nových stromků, termínů je několik a rádi
bychom zapojili školy i veřejnost. Opět ale musíme respektovat
vyhlášení nouzového stavu, a tak je nutné sledovat aktuální informace na městských internetových stránkách, popřípadně na
Facebooku města Dačice. Ve spolupráci s městskými lesy připravujeme oslavu Dne Země právě výsadbou nových sazenic v sobotu
18. dubna. Nesmíme zapomínat i přes současný mimořádný stav,
že stále zde máme kalamitu způsobenou kůrovcem a denní koloběh života se opět pomalu navrátí do normálu, přijde léto, horko
a sucho.
Letošní příchod jara je velmi brzký a také velmi mimořádný
a vývoj situace není úplně pozitivní. Počasí je nestabilní, rychle proměnlivé a propojení dnešního světa s sebou přináší vedle pozitiv
i ta negativa, která teď všichni prožíváme. Nikdo nevíme, jak vývoj
bude dále pokračovat a na co se máme připravit, a proto vám všem
přeji velmi pevné nervy a klidnou mysl.
Kateřina Marková, místostarostka

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

Rada města na své 38. schůzi konané
19. 2. 2020 mimo jiné:
• schválila peněžitý dar ve výši 5.000 Kč
na uspořádání Májového bálu, který se
uskuteční dne 22. 5. 2020 v KD Beseda,
• schválila poskytnutí věcného daru do
tomboly charitativního plesu Dačického
Zvonečku konaného dne 14. 3. 2020
v celkové max. hodnotě 1.000 Kč a schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši
5.000 Kč na uspořádání V. charitativního plesu Dačického Zvonečku dne 14. 3.
2020,
• požádala petiční výbor, aby předložil
městu Dačice v termínu do 30. 4. 2020
stanoviska dotčených orgánů státní správy týkající se realizovatelnosti křižovatky
navržené petičním výborem,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností Jemnická Stavba, a. s. s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 845.941,18 Kč bez DPH a s termínem
dokončení realizace akce do 10. 8. 2020,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Terminál Dačice – výstavba parkoviště
na ulici Berky z Dubé“ a uzavření smlouvy
o dílo s vítězným účastníkem společností
SWIETELSKY stavební s. r. o. s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 4.256.419,28
Kč bez DPH,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
Národního programu Životního prostředí, 5. Prioritní oblast, Výzva č. 9/2019 –
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5.4.A Výsadba stromů, na realizaci akce
„Výsadba listnatých stromů na veřejných
prostranstvích v Dačicích“,
schválila poskytnutí grantu „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020
a 2021“ pro Český svaz včelařů, z. s., ZO
Dačice ve výši 16.538 Kč a doporučila
zastupitelstvu města schválit ostatní
poskytnutí grantu „Volnočasové aktivity
dětí a mládeže na rok 2020 a 2021“ dle
přílohy č. 1,
schválila rozdělení příspěvků z rozpočtu
města pro rok 2020,
schválila rozpočtové opatření č. 5/2020
v těchto objemech: příjmy 219.316,00
Kč, výdaje 360.902,00 Kč, financování
141.586,00 Kč,
schválila výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové za rok
2019 – zisk ve výši 563.645,91 Kč a schválila účetní závěrku ZŠ Dačice, B. Němcové
za rok 2019,
schválila výsledek hospodaření Základní
školy Dačice, Komenského za rok 2019 –
zisk ve výši 639.469,68 Kč a schválila účetní závěrku ZŠ Dačice, Komenského za
rok 2019.

Rada města na své 39. schůzi konané
4. 3. 2020 mimo jiné:
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo uzavřené dne 10. 5. 2019 se společností DRYMAT.CZ s. r. o. na akci „Přístavba
knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)“, kterým se upravuje předmět plnění o práce
dle změnového listu a kterým se snižuje

cena díla o 125.747,33 Kč bez DPH,
• schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se
společností STARKON, a. s. na akci „Přístavba učeben ZŠ Komenského“, kterým
se rozšiřuje předmět plnění a kterým se
na základě součtu méněprací a víceprací
navyšuje celková cena díla o 718.425,60
Kč bez DPH,
• schválila záměr prodeje bytové jednotky
č. 87/3 v k. ú. Dačice,
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2020
v těchto objemech: příjmy 377.279,44
Kč, výdaje 589.472,00 Kč, financování
212.192,56 Kč,
• schválila výsledek hospodaření Školní
jídelny Dačice, Boženy Němcové za rok
2019 – zisk ve výši 260.435,57 Kč a schválila účetní závěrku Školní jídelny Dačice
za rok 2019,
• schválila výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2019 – zisk ve výši
454.809,30 Kč a schválila účetní závěrku
Mateřské školy Dačice za rok 2019.
Rada města na své 40. schůzi konané
18. 3. 2020 mimo jiné:
• schválila zvýšení nájemného o míru inflace 2,8 % za předcházející kalendářní
rok uveřejněnou Českým statistickým
úřadem u bytů se smlouvami s doložkou
o inflaci (od 1. 1. 2010), nájemci budou
platit upravené nájemné od prvního dne
kalendářního měsíce, tj. od 1. 4. 2020,
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000 Kč Společnosti pro ranou péči,
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pobočka České Budějovice,
• schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o. na
provedení stavebních úprav a souvisejících činností akce „Revitalizace dvora bytových domů B. Němcové 209/V a 211/V“
za celkovou cenu 766 024,10 Kč bez DPH,
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2020
v těchto objemech: příjmy 2.578.510,00
Kč, výdaje 4.081.955,00 Kč, financování
1.503.445,00 Kč,
• schválila vyúčtování nákladů a výnosů
provozování veřejné kanalizace za rok
2019 předložené společností ČEVAK a. s.,

• schválila výsledky hospodaření příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2019 – zisk ve výši 74.408,68 Kč
a schválila účetní závěrku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2019,
• schválila výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie
Dačice za rok 2019 – zisk ve výši 28.337,67
Kč a schválila účetní závěrku Městského
muzea a galerie Dačice za rok 2019,
• schválila podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahové jed-

notky SDH Dačice – předmětem podpory
je neinvestiční dotace,
• schválila podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na pořízení požární techniky
a věcných prostředků pro zásahové jednotky SDH místních částí Lipolec, Bílkov
a Dolní Němčice – předmětem podpory
je neinvestiční dotace.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 10. zasedání 8. 4. 2020
v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.

Vítání občánků
V sobotu 7. března 2020 přivítala místostarostka města Kateřina Marková společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni nové občánky.
Přivítány byly děti: Petr Bartoška, Ondřej Láník, Marek Moučka, Dorotea Nováková, Filip Palas, Martin Šebesta, Vratislav Uchytil
a Jáchym Zelenka.

Ohlédnutí za XX. ročníkem Dačického kejklování
Ještě než celá republika „dokejklovala“, proběhl v Dačicích jubilejní XX. ročník přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Dačické kejklování. Nejenže nás těší, že byl tento ročník minimálně tak skvělý jako ročník předešlý, těší nás
i to, že se přehlídka mohla ještě uskutečnit a mnozí z nás tam načerpali energii a sílu do tohoto nelehkého období.

Letošní přehlídka nabídla celkem osm inscenací rozložených do
tří dnů – tedy divadelní maraton, jak má být. Dorazily ochotnické
soubory z Českých Budějovic, Kardašovy Řečice, Blatné, Bechyně,
Čejetic, Studené, Písku a nechyběli ani ochotníci z Dačic. Jako vždy
převládaly spíše komedie, mile překvapila krásná pohádková veselohra Vodníci v Řečici. Naše skvělá a léty prověřená porota ve
složení Milan Schejbal, Pavlína Schejbalová, Zdeněk Janál a Ladislav Vrchovský rozdala celkem patnáct čestných uznání a dvě ceny
za herecký výkon (kompletní výsledková listina je dostupná na
www.besedadacice.cz). A co nás těší, je fakt, že doporučení na celonárodní přehlídku PIKNIK Volyně si z Dačic odvážejí hned dva
soubory – Bechyně za inscenaci Srdce pro krále a naši milování če-

jetičtí blázni s inscenací Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Přejeme
oběma souborům štěstí a věříme, že si ve Volyni zahrají a budou
důstojně reprezentovat jihočeské ochotníky.
Dačičtí diváci opět nezklamali a přišli soutěžící divadelní soubory
podpořit v hojném počtu. Permanentku na celou přehlídku si zakoupilo celkem 74 diváků a na jednotlivá představení si našlo cestu
téměř 400 divadelních nadšenců.
Tradiční sobotní večírek s Almost Acoustic jsme se letos rozhodli
přesunout do našeho krásného Klubu Béčko a ačkoli někteří starousedlíci (čti staří divadelní bardové zvyklí na posezení v předsálí)
nejdříve špačkovali, museli pak všichni uznat, že večírek v klubu byl
mimořádně povedený a jak jinak... tančilo se, zpívalo se, smálo se
a povídalo a... odcházelo se s ranním kuropěním.
Jsem velmi ráda, že se divadelníkům v Dačicích líbí, že se do
Dačic na Kejklování vrací, i když se přímo neúčastní přehlídky.
A ano, neustále to opakujeme, ale i díky zpětné vazbě od poroty
a divadelníků to opakujeme rádi a hrdě... Dačické KEJKLOVÁNÍ má
jedinečnou přátelskou atmosféru, a to je to, na co se všichni každý
rok těšíme a co si ty tři dny naplno užíváme.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým kolegům, kteří se na
chodu přehlídky podílejí a také panu starostovi, který nás podporuje nejen jako představitel města, ale i lidsky.
Děkujeme všem divákům za přízeň a snad příští rok ve zdraví načneme další dekádu této krásné akce.
Romana Bártů, vedoucí oddělení kulturních aktivit
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Co je nového
v investicích města

Novela zákona mění živnost a stanovuje nové
povinnosti realitním zprostředkovatelům

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 645 členů.

Dne 3. 3. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), který mimo
jiné mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

REALIZUJEME:
Zpracování PD na výstavbu běžecké dráhy a skoku dalekého v areálu
ZŠ B. Němcové – příprava projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
Zpracování PD na výstavbu sauny ve
Sportovní hale Dačice – příprava projektové dokumentace pro stavební řízení
a následný výběr zhotovitele akce, realizace
akce srpen–prosinec 2020
Zpracování PD na rekonstrukci komunikací v lokalitě k Hradišťku
Zpracování PD na osvětlení cesty podél vlakových kolejí
Stavební úpravy budovy SDH v Lipolci
– realizace probíhá od listopadu 2019, termín dokončení je stanoven na březen 2020
Zpracování PD na výstavbu ZTV v lokalitě Za Školou – druhá etapa
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích – přístavba budovy o třech
nadzemních podlažích s využitým podkrovím a vestavba podkrovních učeben pod
střechou stávající budovy ZŠ Komenského
v Dačicích, termín dokončení březen 2020
DOKONČILI JSME:
Zadávací řízení na zhotovitele akce
výstavba kluziště – realizace akce květen–
listopad 2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce
Zateplení BD čp. 162 (Tř. 9. května) – realizace akce květen–srpen 2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce
Parkoviště v ul. Berky z Dubé – vítězem
se stala firma SWIETELSKY stavební s. r. o.,
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
4.256.419,28 Kč bez DPH, realizace akce červen–říjen 2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce
Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská – realizace akce červenec–srpen 2020
PLÁNUJEME:
Dodávka vybavení pro přístavbu ZŠ
Komenského – realizace akce březen–duben 2020
Revitalizace dvora bytových domů
B. Němcové 209 a 211 – realizace akce duben–červenec 2020
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Novou právní úpravou se zařazuje činnost realitního zprostředkovatele (dříve živnost ohlašovací volná) do vázané živnosti „Realitní
zprostředkování“ a stanovuje se odborná
způsobilost pro tuto živnost, spočívající
ve vzdělání, nebo v kombinaci vzdělání
a praxe, nebo v profesní kvalifikaci. Odborná způsobilost se vyžaduje nejen po podnikatelích, resp. odpovědných zástupcích,
ale i po osobách, které fakticky realitní
zprostředkování vykonávají.
Dále se zavádí povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů pro
případ způsobení újmy. Podle nové právní
úpravy je podnikatel povinen uzavřít pojištění odpovědnosti podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o realitním zprostředkování nejpoz-

ději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
Podnikatel poskytující realitní zprostředkování, který hodlá v této činnosti pokračovat, je povinen před uplynutím doby
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 3. 9. 2020 včetně, ohlásit
živnostenskému úřadu vázanou živnost
„Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné
způsobilosti pro provozování této vázané
živnosti, jinak jeho oprávnění zaniká.
Ohlášení nově vzniklé vázané živnosti
nepodléhá správnímu poplatku.
Bližší informace na tel. čísle 384 401 255
nebo v kanceláři živnostenského odboru.
Jana Klimešová,
odbor obecní živnostenský úřad

Konec splatnosti místních poplatků
se pomalu blíží – zpoždění nebude postihováno
Místní poplatky za komunální odpad a ze psů je splatný do 30. 4. 2020. Vzhledem
k současnému vývoji situace město rozhodlo o tom, že platby je možné hradit až do
30. 6. 2020, a to bez sankcí.
Poplatky je možné zaplatit i převodem z účtu. Platební údaje Vám rády poskytnou
pracovnice živnostenského odboru na e-mailových adresách: poplatky@dacice.cz,
zu.rejstrik@dacice.cz, popř. na tel. číslech 384 401 255, 384 401 254.
odbor obecní živnostenský úřad

Město Dačice nabízí k pronájmu nebytové prostory
v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích
• místnost č. 109 o ploše 34,00 m2 nacházející se v druhém nadzemním podlaží
včetně společně užívaných prostor haly, chodby, sociálního zařízení a nezbytně nutných přístupových cest
• část pozemku p. č. 19 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Dačice, tj. část č. 4
o ploše 14,4 m2. Jedná se o pronájem 1 parkovacího místa ve dvoře KD Beseda,
budovy č. p. 4/I v Dačicích.
Bližší informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích,
na Palackého nám. 2/I, v kanceláři č. 206 nebo na tel. 384 401 235, mobil 727 927 527.

Bezplatná právní
poradna – oznámení
Z důvodů nařízených opatření v souvislosti s prevencí šíření nemoci COVID-19
bude bezplatná právní pomoc poskytována výhradně na základě telefonické
objednávky, případně e-mailové objednávky.
Objednávat na konzultace se lze:
• JUDr. Zbyněk Krchňavý, tel. 604 646 898;
e-mail: zbynek.krchnavy@seznam.cz
• Mgr. Jiří Kasal, tel. 608 352 494;
e-mail: jkasal@email.cz

Insolvenční správce
• Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože v měsíci dubnu 2020 bude dne 3. 4. 2020 v době od
8:30 do 12:30 h.
• Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové bude dne
24. 4. 2020 v době od 8:00 do 12:00 h.
Insolvenční správce najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

www.dacice.cz

Orgán sociálně-právní
ochrany dětí informuje

Právě opravujeme

OSPOD vykonává dle příslušných zákonů zejména tyto činnosti:
• v případě rozchodu nebo rozvodu rodičů
vykonává v soudním řízení o úpravu poměrů dítěte funkci kolizního opatrovníka
a hájí zájmy dítěte
• v této souvislosti na žádost vypracovává
zprávy a vyjádření pro soud, podává příslušné návrhy, či podněty
• působí na rodiče, aby plnili povinnosti
vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování
• poskytuje pomoc rodičům při řešení
výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo
zprostředkovává rodičům poradenství
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči
o dítě zdravotně postižené
• ukládá rodičům a osobám odpovědným
za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení v případě potřeby – dle § 12 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí (novela zákona – účinnost 1. 1. 2013)
• rozhoduje o opatřeních podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí (novela zákona – účinnost
1. 1. 2013)
• pořádá případové konference, vyhodnocuje situaci a vypracovává individuální
plán ochrany dítěte

• spolupracuje s orgány obcí, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími,
církvemi, charitativními a jinými organizacemi
• zajišťuje dítěti bez péče přiměřené jeho
věku neodkladnou péči a činí neodkladné úkony v jeho zájmu do doby, než je
ustanoven poručník
• činí nezbytná opatření sociálně právní
ochrany ve zvláštních případech dle
§ 37 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí
Rodiče dle § 865–909 občanského
zákoníku mají práva, ale i povinnosti, tedy
rodičovské kompetence, vyplývající z rodičovské zodpovědnosti (při péči o nezletilé dítě zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní
vývoj, při zastupování nezletilého dítěte,
při správě jeho jmění).
Dle § 907 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají rodiče povinnost vzájemně se informovat o všech závažných
skutečnostech týkajících se dítěte (zdravotní
stav, školní povinnosti, místo pobytu dítěte,
apod.). V zájmu dítěte by se rodiče měli
pokusit vždy dohodnout. Stát – OSPOD
nastupuje pouze tam, kde rodiče nejsou
schopni své povinnosti plnit.
Alena Stellnerová, odbor sociálních věcí

Ohnisková deratizace 2020
V době od 30. 3. 2020 do 31. 5. 2020 bude na území
města Dačic probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou provádí odborná firma DDD, s. r. o. Třebíč. Cílem této
činnosti je ošetření kromě jiného i plochy veřejného prostranství se zjištěnými pobytovými stopami myšovitých
hlodavců. Upozorňujeme proto občany na zákaz volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Dačic č. 2/2018. Bližší informace
naleznete na www.dacice.cz.

Sezóna bioodpadu začíná

PŘIPRAVUJEME:
Oprava cesty k Podcestnému mlýnu
Oprava komunikace Hostkovice–
Dolní Němčice
Oprava komunikace v Bílkově
Parkovací stání Jiráskova I
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. Na
základě výběrového řízení, které proběhlo
v loňském roce, schválila rada města uzavření smlouvy s nejlevnějším uchazečem,
kterým byla firma SaM silnice a mosty, a.s.,
za celkovou cenu ve výši 8.725.963,69 Kč
bez DPH. V pondělí 16. března bylo předáno staveniště, samotné práce budou zahájeny v dubnu.
Oprava kuchyňky a chodby v budově
občanské komise ve Velkém Pěčíně –
současný stav objektu je nevyhovující a je
nutné provést opravy. Akci bude provádět
firma Technické služby Dačice s.r.o. Cena
díla činí 352.819,07 Kč bez DPH.
Odbahnění Biologického rybníka
Malý Pěčín – předmětem stavebních prací
je odbahnění biologického rybníku v místní části Malý Pěčín. Stavební práce provádí
firma Technické služby Dačice s.r.o. za celkové náklady ve výši 520 tis. bez DPH.
Pozn.: Upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red.)

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Vyřešíme s vámi napojení na EET, instalaci software, certifikátů

Vybavení
sestavíme na míru
podle vašich
potřeb
naučíme vás s ním správně pracovat a postaráme se
o technickou podporu i pozáruční servis.

Dačice s.r.o

--- inzerce ---

Zima už snad končí, a tak vystavme bioodpadu opět zelenou.
Připomeňme si proto alespoň to nejzákladnější:
• bioodpad v ulicích města budeme i letos svážet každé úterý;
• první letošní svoz proběhne 31. března - nádoby je nutné připravovat ke svozu nejpozději do šesté hodiny ranní svozového
dne;
• občané bydlící v Dačicích si mohou i nadále zapůjčit sběrnou
nádobu na bioodpad pro individuální potřebu své domácnosti;
• sběr bioodpadu v místních částech zůstává beze změny, velkoobjemové kontejnery budou sváženy dle potřeby;
• jen vytříděný bioodpad bez cizorodých příměsí
může končit na kompostárně – snažme se proto,
aby tato cenná surovina nemusela skončit jinde,
např. na skládce.

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 588 členů.

www.texi.cz
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Mobilní rozhlas
Chcete mít aktuální informace vždy po ruce? Doporučujeme zaregistrovat se do Mobilního rozhlasu viz odkaz
https://dacice.mobilnirozhlas.cz/, vyplnit kompletně kontaktní údaje a budete ZDARMA dostávat informace nejen o opatřeních v souvislosti s koronavirem přímo do vašeho e-mailu, SMS, hlasové zprávy nebo do aplikace.

Při registraci uveďte, prosím, kontaktní údaje (adresu bydliště,
telefonní číslo, e-mail).

Pokud nejste obyvatel Dačic a přejete si dostávat informace
z mobilního rozhlasu z Dačic, při registraci v kolonce VAŠE ULICE
zvolte: JSEM NEREZIDENT a vyplňte zbývající informace. Budete
dostávat informace o krizových situacích, pozvánky na akce a další obecné informace, stejně jako obyvatelé Dačic a místních částí.
Informace, které se týkají např. odstávek energií v určitých ulicích
nebo čtvrtích města, vám chodit nebudou.

Důležitá telefonní čísla
Infolinka Koronavirus

1212

Krajská hygienická stanice ČB
- Pohotovostní linka
Krajská hygienická stanice
- regionální pracoviště J. Hradec

736 514 386
387 712 544/545/548

Zelená linka JčK

800 100 450

Nemocnice Dačice

384 358 211

Nemocnice Dačice – pohotovost

384 358 276

Zubní pohotovost – nyní pouze v ČB

387 871 111

Lékárna U Nemocnice Dačice

384 358 282

Lékárna Palackého nám. Dačice

384 420 151

Sociální služby LEDAX

725 064 310

Pečovatelská služba Resident 2000

778 409 816

Městský úřad Dačice

384 401 211

Infocentrum Dačice

384 401 265

Městská policie Dačice

602 486 070

Policie ČR - OOP Dačice

974 233 710

Česká pošta Dačice

954 238 001

 1OG\VGEGUVQXPª
PCOKPKOWO6QRNCVªKRTQRQD[VX

Možná se bude hodit:
Policie

158

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Lékaři
MUDr. Ladislava Fabešová

384 358 296

MUDr. Miloš Kellner

384 358 295

MUDr. Jiří Tomandl

384 422 109

MUDr. Božena Štroblová

384 358 262

MUDr. Jiří Skokan

384 456 325

MUDr. Tomáš Morava

608 029 363

Dětské lékařky
MUDr. Tamara Hejlová

384 358 275

MUDr. Jiřina Parmová – Dačice
ordinace Slavonice

384 358 273
384 493 213

MUDr. Ludmila Leitgebová – Dačice
ordinace Studená

384 423 053
384 490 515

 'DGLVGPCFQUVCVGÊPQW
VGRGNPQW·RTCXW
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Nabídka volných bytů v Domě s pečovatelskou službou

Dle Směrnice rady města č. R2-18 nabízí město Dačice k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou:
•

Byt č. 6, o velikosti (1+1), situovaný v 2. patře
Celková plocha: 47,30 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 4.662 Kč

•

Byt č. 41, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.218 Kč

•

Byt č. 9, o velikosti (1+0), situovaný v přízemí
Celková plocha: 28,12 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 2.982 Kč

•

Byt č. 42, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.491 Kč

•

Byt č. 26, o velikosti (1+0), situovaný v přízemí
Celková plocha: 29,40 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.161 Kč

•

Byt č. 43, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.237 Kč

Termín pro podání žádostí: do 30. dubna 2020 do 13:00 h.

Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 6 (nebo 9, 26, 41, 42 a 43) v DPS“.
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty.

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídkách výše uvedených bytů jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města
(www.dacice.cz). Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 235.
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Podpora a naděje
Stav nouze vláda vyhlásila 12. března. Učinila tak svým usnesením a zároveň zakázala nebo přikázala spoustu věcí. Život se
nám všem zkomplikoval a ještě to bude nějakou dobu trvat. Můžeme nadávat, můžeme kritizovat, můžeme smutnit, důvody
se jistě najdou.
Přesto si dovolím poprosit, abychom se
navzájem v této nejednoduché době podpořili, věřím, že potom situaci s menšími
obtížemi překonáme. Samozřejmě se tak
nestane beze ztrát. Je zároveň zřejmé, že
městské, krajské a zejména státní rozpočty
čekají mimořádné výdaje spojené s bojem
s nákazou koronavirem.
Poté, co se situace zklidní, nás navíc čeká
hodně práce. Život se začne pomalu vracet
do normálu, děti do školy, některé mamin-

ky a tatínci do práce, jiní si naopak budou moci konečně odpočinout.
Zkrátka nás po boji s koronavirem bude čekat i následné obtížné
období. Období náročné na pracovní vytížení, na nervy a mezilidské vztahy. Na závěr si proto dovolím pouze poprosit, abychom si
při tom všem přesto zkusili uvědomit, že život je dar a že je třeba
si života vážit. Pečovat o své zdraví, pomáhat lidem kolem sebe,
neztrácet naději a dodávat energii slabším a méně odolným jsou
možnosti, které když využijeme, pomůžeme nejen sobě, nýbrž
i svému okolí.
Miloš Vystrčil, senátor

Těžké časy odkrývají to dobré v nás
Česká republika je v posledních týdnech a především dnech v situaci, se kterou se nikdo z nás za celý svůj život patrně nesetkal. Celosvětový útok koronaviru na lidskou populaci je enormní, rychlý, a skutečně již celoplošný.
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potřebné informace a potřebná pomoc. Nic teď není důležitější,
než zastavit šíření viru a co nejrychleji se vrátit k normálnímu životu. Potřebují to rodinné rozpočty, zaměstnavatelé i zaměstnanci, živnostníci. Negativní dopady pandemie musí být co nejmenší
a jedinou možností je nyní disciplína, respekt, zodpovědnost, ale
i trpělivost, tolerance a výše zmiňovaná solidarita. Společně jsme
silnější a vše zvládneme.
Vše dobré!
Jan Bartošek
Poznámka po uzávěrce:
V neděli 15. 3. zasedala Vláda ČR a po mnohahodinovém jednání
se rozhodla vyhlásit v celé ČR omezení volného pohybu. Projednávala ale i balíček nástrojů pomoci občanům. Inspirací jednotlivých opatření byly zkušenosti z Jižní Koreje a Tchaj-wanu, kde se
podařilo hned v začátku šíření viru zabrzdit a zabránit tak jeho
dalšímu nekontrolovanému šíření. Podmínkou je ale naprostý
respekt obyvatel k zaváděným „omezením“ a stoprocentní disciplína. Samozřejmě za předpokladu, že stát bude nejen tím, kdo
nařizuje a kontroluje, ale také účinně pomáhá. Já osobně za tím
vidím například zajištění dostupnosti ochranných pomůcek nejen
vytíženým zdravotnickým zařízením a místům odběru vzorků, ale
i jednotlivcům. K dodržování tohoto nového restriktivního nařízení, kdy máme omezit pohyb venku na cesty do práce a do obchodů
za nejnutnějšími nákupy, potřebujeme miliony ochranných pomůcek pro řadové občany. Podobně je tomu s odběry vzorků, které si
zájemci financují sami a nejedná se o malé částky... Jsme bohužel
v jedné z těch obtížných situací, kdy se stát musí postarat o své lidi!

--- inzerce ---

Všechny státy, které byly a jsou pandemií viru zasaženy, přijímají všechna myslitelná bezpečností opatření, aby bylo možné
jeho šíření co nejrychleji zabrzdit. Cílem je chránit své občany při
zachování jejich zdraví a soustředit se na léčbu infikovaných. Také
naše země přijala taková opatření. Situace vyžadovala rychlou reakci! Uzavřeny byly školy, karanténa povinná pro navrátilce z rizikových zemí, vyhlášen byl nouzový stav, zamezen příjezd cizinců
do ČR, uzavřeny všechny obchody a restaurační a stravovací zařízení apod. Nezpochybnitelná nařízení a je možné, že nezůstane
pouze u nich, protože počty infikovaných stále ještě rostou.
Zemi ochromuje řádění koronaviru, ale pracujme na tom, aby
nás neochromily vlastní strach a panika.
Prožíváme mnoho nového, a navíc nikdo z nás nemá s ničím podobným vlastně žádné zkušenosti. Lidé přijímají zaváděná opatření s respektem, zodpovědností ke svému zdraví a ke zdraví ostatních a jsem moc rád, že se opět ukazuje, že jsme národ solidární,
ochotný pomáhat slabším. Historicky se ukazuje, že Čechy vždycky
nelehké doby semkly. Ukázaly to povodně a jsem moc rád, že se to
ukazuje i dnes. S uzavřením škol vznikl mnoha rodičům problém,
co s dětmi, které nemohou zůstat doma samy. Není teď ojedinělé,
že jeden dospělý, který může, nehlídá přes den pouze své dítě, ale
i jeho kamarády. K dostání nejsou ochranné pomůcky a dezinfekce,
ale našli se tací, kteří se se svými zásobami podělili s potřebnými.
Například tatér, který nabídl ty nezbytné pomůcky prostřednictvím facebooku a pomohl několika rodinám, např. pečujícím o onkologicky nemocné děti, pro něž je ochrana již tak podlomeného
zdraví životně důležitá. Rozjíždí se domácí výroba roušek, které šičky nabízejí potřebným institucím i jednotlivcům. Medici dobrovolničí v nemocnicích, rozběhly se donášky nákupů a jídel seniorům
a nemocným do jejich domovů, zapojili se hasiči, jsou připraveni
třeba i muži v záloze apod. S cílem pomoci a zjednodušit již tak
svízelnou situaci vznikly nové užitečné projekty. Například výuka
pro žáky prvního stupně v České televizi. Oceňuji kreativitu lidí
řady oborů. Nemůžete teď do divadla? Můžete se „zúčastnit“ on-line představení. Nemůžete na oběd do své oblíbené restaurace?
Mnohé teď jídlo rozvážejí nebo si ho můžete v restauraci sami vyzvednout. Důležité je nyní zachovat klidnou mysl, nepodlehnout
strachu, pečovat o vlastní zdraví duševní i fyzické.
A nápomocná je i státní správa a samospráva. Stát připravuje
nástroje pomoci zasaženým pandemií koronaviru. Města adekvátně upravila cesty komunikace se svými občany v duchu zvýšení
bezpečnosti a zároveň při zachování spektra služeb svým občanům. Děkuji za profesionální přístup vedení naší radnice – napnulo všechny síly na to, aby se k občanům co nejrychleji dostávaly
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Federal-Mogul Valvetrain s.r.o., Strojírenská 160, 380 01 Dačice
Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů
přijme pracovní pozice

KOVÁŘ – obsluha kovacího lisu

Hlavní pracovní náplň
• Výroba výkovků na kovacích lisech s využitím zápustkového kování
podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu.
• Měření výkovků dle požadované dokumentace, vedení příslušných záznamů
Nabízíme:
• Individuální nástupní mzdu dle dosažené kvalifikace, znalostí a praxe
• Osobní prémii, letní/zimní bonus, příspěvek na stravování, na kulturu/sport/relaxaci
poskytujeme FlexiPassy, příspěvek na penzijní připojištění, dovolenou navíc

--- inzerce ---

Požadujeme:
• Schopnost pracovat v třísměnném/ nepřetržitém provozu a obsluhovat kovací lisy,
zodpovědnost a spolehlivost
Pokud nejste vyučeni v oboru strojní kovář/ kovářské práce/ strojírenství, ale máte chuť se naučit
kovat, rádi vás vyškolíme, zaučíme!
Kontaktujte nás: marie.zavodska@tenneco.com, nebo volejte na tel. 383 131 330, nebo si na vrátnici
společnosti vyzvedněte a vyplňte žádost uchazeče o zaměstnání.
9
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Co je nového na Základní škole Komenského

ZÁPIS k povinné školní docházce
• Zápis na obou základních školách v Dačicích
neproběhne ve stanovený termín (3. 4. 2020)

• Zápisy k povinné školní docházce proběhnou
od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez
osobní přítomnosti dětí ve škole

• Podrobnější informace budou zveřejněny
na webových stránkách škol

Školní družina je stále v akci
Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se
společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle
probíhá „Sportuj ve škole“ na 1000 školách, včetně té naší! Před, či
po skončení výuky, cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů,
jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích
drah a dalších zábavných sportovních aktivit. Jedna skupina v rámci tohoto projektu rozhýbává tělíčka účastníků naší školní družiny.
V únoru si Barvínek – družinový skřítek – připravil pro děti překvapení. Pozval pro ně kouzelníka. Představení pana Němce se
dětem moc líbilo a po skončení kouzelnického představení si děti
některá kouzla zkoušely, jestli se jim také povedou. Zatím jim to
moc nešlo, ale prý to budou zkoušet, aby byly také tak šikovné jako
pan kouzelník.

vzájem poznávali své kamarády, své záliby, zkoušeli si rozdělit role
v kolektivu, vymýšleli aktivity, kterými by si navzájem pomáhali,
učili se spolupracovat. Aktivity byly zajímavé a přínosné. Prevenci rizikového chování ve školách v letošním roce podporuje město
Dačice – děkujeme za podporu.
Jak jsme bádali
Od října do února navštěvovali někteří žáci II. stupně Badatelský
klub a na závěr se podělili o některé výsledky svých pozorování
s dětmi ve školní družině. Během aktivit v Badatelském klubu rozvíjeli žáci své znalosti a dovednosti v přírodovědných oborech.
Provedli řadu pokusů z chemie, fyziky i přírodopisu. Vyzkoušeli si
například základní metody oddělování složek směsí, přípravu některých plynů, vliv obsahu soli na teplotu tání ledu, srážecí reakce.
Experimentovali také s povrchovým napětím vody a mnoho dalšího.
Ve školní družině pak někteří z nich předvedli indikátor z červeného zelí, připravili kyslík a ukázali, jak podporuje hoření. Nafoukli
balonek oxidem uhličitým a demonstrovali jeho hasící účinky na
hořící svíčce.
Velký úspěch v olympiádě v anglické jazyce
V pátek 14. února se konalo v DDM v J. Hradci okresní kolo
olympiády v anglickém jazyce. Naše škola měla dvě želízka v ohni.
Naše účast přinesla krásné úspěchy. Klára Petrů vybojovala krásné
4. místo v kategorii II. A (žáci 8. a 9. ročníku) a Lukáš Novák 1. místo
v I. A kategorii (žáci 6. a 7. ročníku). Oběma účastníkům blahopřejeme a Lukášovi budeme držet palce v krajském kole.
Snow White
Anglický dramatický klub pracuje od října pod vedení Mgr. Pechové. Žáci s paní učitelkou nacvičili vystoupení „Snow White“
(Sněhurka) celé v angličtině. Namalovali kulisy, sehnali kostýmy, rekvizity. V úterý 3. března pozvali do vestibulu naší školy dopoledne
4., 5. a 6. ročník, odpoledne rodiče. Na závěr nechyběl test, jak byli
diváci pozorní. Za správnou odpověď byla přichystána odměna –
sladkost. Potlesk v závěru odměnil všechny aktéry, vystoupení bylo
zdařilé. I cizí jazyk se dá učit hravě.

Rok se s rokem sešel a ve školní družině jsme se opět začali připravovat na nejveselejší období zimy – masopust. Celý týden jsme
vyráběli škrabošky různých tvarů. A v pátek 21. února jsme si uspořádali maškarní karneval. Děti se představily v maskách nejrůznějších bytostí a zvířátek. Zatančili jsme si a zahráli si různé hry. Odměna čekala na všechny masky. Karneval jsme si všichni užili.
5 oddělení školní družiny hledalo družinový talent. Většina dětí
z našeho oddělení družiny sebrala odvahu se předvést ostatním.
Porota složená z nás všech ohodnotila výkony odvážných soutěžících. Jejich snaha byla po zásluze sladce odměněna. Život školní
družiny sledujte na našem webu www.zsdacice.eu.
Přednáška pro pedagogy
Na naší škole proběhla v rámci projektu MAP Dačice II přednáška pro pedagogy na téma „Rizikové chování v době dospívání
a jeho dopady od experimentu po závislost“. Lektorka D. Dohnalová, DiS. ze své profesní činnosti hovořila o ožehavých tématech,
např. závislostech, účincích omamných látek, jak pracovat s dětmi,
kteří mají negativní zkušenosti s jakoukoliv závislostí. Přednáška
byla velice zajímavá a poučná, děkujeme.
Prevence rizikového chování pro žáky
Pro žáky 4. ročníku byly uspořádány ve středu 19. února Etické
dílny. Paní lektorka Blažková pracovala s třídními kolektivy, žáci na-
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Uzavření škol
Školy jsou pro žáky zavřené – žáci a žákyně se učí doma.
Podklady k výuce jsou průběžně zveřejňovány na webu školy
www.zsdacice.eu, v jednotlivých třídách. Žádáme žáky, aby se
průběžně připravovali, v případě potřeby lze kontaktovat vyučující prostřednictvím jejich školních e-mailů. V kanceláři školy jsme
přítomni, v případě potřeby volejte, ideálně dopoledne. Sledujte
web školy, průběžně tam přidáváme potřebné informace. Přejeme
nám všem hodně sil.
Eva Macků, ředitelka školy
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
První místo v anglické olympiádě
Poté, co vyhrál školní kolo anglické olympiády, jel Matěj Benecký
z IX. A do Jindřichova Hradce, kde v rámci okresního kola musel
projít písemným testem, součástí byl i poslech a práce s textem
a poté následovala ústní část. V obou částech olympiády získal nejvyšší počet bodů a stal se jasným vítězem.
Jana Vaňková
Zážitkové hodiny s trenérem na 1. stupni
V týdnu před jarními prázdninami jsme ve škole mohli opět přivítat trenéra malých dačických fotbalistů a také okresního grassroots
trenéra fotbalového svazu pana Michala Krtka.
Všechny třídy 1. stupně měly možnost zacvičit si pod jeho vedením a prožít zážitkovou hodinu, tentokrát zaměřenou na hry. Radost měli jak žáci, kteří si pohyb jaksepatří užili, tak i paní učitelky,
které získaly mnoho nových impulsů do výuky.

várie v dějinách lidstva, jak byly a jsou odstraňovány její následky
a hlavně jak toto místo vypadá teď. Přednášku doplnila spousta zajímavých fotografií a filmových záběrů.
BAREVNÉ JARO aneb třetí setkání s předškoláčky
Jarní vyrábění patří k těm nejpříjemnějším. Probouzí se příroda,
rodí se mláďata, blíží se Velikonoce. Vše kolem nás hraje svěžími
barvami. Motivů na výrobky se nabízí nepřeberně.
Také proto jsme pozvali 10. 3. budoucí školáčky na v pořadí třetí
jarně laděné setkání. Děti si zde vytvořily pěkné výrobky, naučily
se netradiční techniku zdobení vajíček, zkusily si práci s interaktivní tabulí a také si trochu protáhly tělo. Nechyběly ani poznávací
aktivity. To všechno na sedmi stanovištích.
Společně jsme prožili příjemné odpoledne, dílo se podařilo a ani
sladká odměna nechyběla.
Učitelky a asistentky 1. stupně
Karneval školní družiny 2020
Čas plyne jako voda – navštívilo nás období masopustu. Maškarní veselí patří mezi nejstarší a nejtradičnější lidové zvyky. A ani naše
škola nemohla zůstat pozadu a tuto veselici pominout. Tentokrát
byl karneval na téma LESNÍ TVOROVÉ A TROLLOVÉ.
V sobotu 8. 2. 2020 se v tělocvičnách sešlo přes padesát dětí
v pestrobarevných kostýmech. Nechyběli zde piráti, princezny, víly,
čarodějnice, dračí bojovníci ani různá zvířátka. Všichni přišli dobře
naladěni a plni očekávání, co se letos bude dít. Hned v úvodu se
děti rozdělily do pěti družstev a začalo se soutěžit v netradičních
disciplínách. Během dopoledne jsme si samozřejmě stihli i zadovádět při tancování s kamarády nebo s rodiči.
Karneval jsme si opravdu užili a po vyhodnocení soutěží jsme
odcházeli všichni domů příjemně unaveni a plni zážitků.
Vychovatelky ŠD

Panu trenérovi Michalu Krtkovi jde především o to, aby se děti
hýbaly a byly při tom šťastné, a to se mu u nás beze zbytku podařilo. Mnohokrát děkujeme, pane Trenére, že jste si na naši školu
udělal čas, přejeme Vám hodně úspěchů pracovních i osobních
a těšíme se zase někdy na shledanou.
Vyučující a žáci 1. stupně
Projekt Hurá do školy
Ve středu odpoledne k nám přišla v rámci projektu Hurá do školy
v doprovodu rodičů a své paní učitelky první skupinka předškolních dětí, tentokrát z mateřské školy Za Lávkami.
Budoucí prvňáčci si za pomoci vyučujících z 1. stupně vyzkoušeli práci s interaktivními výukovými programy. Plnění všech úkolů
na našich „kouzelných tabulích“ všichni se zaujetím a radostí lehce
zvládali a za to si odnesli diplom a na krku medaili s první školní
jedničkou!
Vyučující 1. stupně

Černobyl – spící peklo
O katastrofě černobylské jaderné elektrárny přijel ve čtvrtek vyprávět žákům 8. a 9. ročníku cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš.
Naši žáci se dozvěděli, co bylo příčinou této největší jaderné ha-

--- inzerce ---

Jak se stát dobrým kamarádem?
Preventivní program „Etických dílen“ s názvem Jak se stát dobrým kamarádem? přivezla do našich 3. tříd paní Ing. Adéla Strojková, která pomáhá dětem na základních školách rozvíjet dovednosti
pro život a předcházet rizikovému chování.
Pod jejím vedením děti zažily krásné dvě hodiny, kdy formou hry
hledaly vodítka, jak se stát dobrým kamarádem, udělaly si diskusní
test, jak má vypadat dobrý kamarád, a v závěru vyrobily pro kamaráda dárek. Věříme, že si dnes děti odnesly pro budoucí život
mnoho ponaučení a přejeme jim, aby získané dovednosti využily
pro budování jedněch z nejkrásnějších lidských hodnot, jakými kamarádství a přátelství jsou.
Jaroslava Dohnalová, Monika Kourková a Jitka Procházková
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Návštěva ze školní družiny

Informace ze SŠTO Dačice

S dětmi ze základní školy B. Němcové se rádi scházíme
v rámci projektu ,,Poznej svého kamaráda“. A velmi jsme si
oblíbili společné hraní ve školce s dětmi z družiny.

Beseda s pracovnicí úřadu práce Mgr. Martou Vysokou
Maturanti oboru Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání
a budoucí absolventi tříletého oboru Obráběč kovů se připravují na svůj start do světa dospělých. Právě proto mezi nás v pátek
21. února 2020 zavítala již tradičně pracovnice z Úřadu práce v Jindřichově Hradci.
Mgr. Marta Vysoká z Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
seznámila naše žáky se službami, které nabízí úřad práce. Vysvětlila jim, jak postupovat při registraci na úřadu práce, jak správně
napsat životopis, co má obsahovat pracovní smlouva, jak se připravit na pohovor se zaměstnavatelem, kde a jak hledat zaměstnání.
Předala budoucím zaměstnancům a podnikatelům mnoho dalších
užitečných informací a rad, které žáci mohou využít ve své profesní
kariéře.
Po celou dobu čtyřhodinového setkání se paní Vysoká žákům
intenzivně věnovala a trpělivě zodpovídala jejich dotazy. Živě se
diskutovalo o tom, co je nového na trhu práce, s čím se žáci setkávají na odborné praxi a letních brigádách.
Všichni jsme cítili, že paní Vysoká má zkušenosti, a tak ji žádná
z otázek, kterou jí žáci položili, nezaskočila. Paní Mgr. Martě Vysoké
proto patří velký dík.
Věra Tomanová, výchovný poradce

I v tomto školním roce jsme společně strávili odpoledne plné her
a zábavy. Děti ze školy se mohou podívat zpět do školky, některé
z dětí naši školku navštěvovaly. Naopak děti ze školky, které ve školce zůstanou do odpoledne, si mohou se školáky povídat o škole,
ukázat jim nové hračky a něco si zahrát. Odpoledne nemá pevná
pravidla, odehrává se v přátelském duchu. Děti často potkají své
kamarády nebo sourozence, a to je potom radosti.

Na závěr návštěvy se vždy společně vyfotíme a předáme školním
dětem na památku ,,sluníčkovou“ záložku do knížky a něco dobrého k tomu.
Děti se už těší na další společné akce se školáky.
Děti a paní učitelky z MŠ Boženy Němcové

Den Země 2020
v MŠ Za Lávkami
Mateřská škola Dačice – MŠ Za Lávkami a Spolek rodičů
a přátel MŠ „LÁVKY“ pořádají v sobotu 25. 4. 2020 od
14:00 h do 17:00 h zábavné odpoledne u příležitosti oslav
Dne Země na téma Vodnické radovánky.
Vodník „Žbluňk“ nás provede v areálu naší nové zahrady
vodní říší. Hravými aktivitami
se seznámíte s vlastnostmi
a potřebou vody, jejím znečištěním apod. Uvidíte i výstavu
prací dětí a rodičů z projektu
Ukliďme Česko (Dačice), do
kterého jsme zapojeni.
Za tolary získané u stanovišť si děti mohou u vodníka
Žbluňka „zakoupit“ odměny
a občerstvit se.
V případě deštivého počasí bude program omezen v prostorách
MŠ. Srdečně zvou pořadatelé.
MŠ Za Lávkami
Poznámka redakce:
!!! V případě trvání Nařízení vlády o zrušení akcí v souvislosti
s koronavirem se akce konat nebude!!!
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Beseda s absolventkou školy
Celá řada úspěšných absolventů středních škol každoročně zvažuje, zda je pro ně nejvhodnější cestou pokračovat ve studiu na
vysoké škole. Často hledají jinou alternativu, která je může rychleji a těsněji propojit s praxí a zajistit jim dobrý start do profesního
života. Absolventka naší školy Zdeňka Seveldová se po úspěšném
složení maturitní zkoušky rozhodla, že bude pokračovat ve studiu
na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Kroměříži. Nejen
o tom, co ji k této volbě motivovalo, si přišla popovídat s žáky tříd
EP3 a PO1 v úterý 3. března 2020.
Během živé besedy v příjemném prostředí školní knihovny jsme
se dověděli, jak se Zdeňce studuje, i to, v čem se studium na vyšší
odborné škole liší od studia na klasické střední škole. Žáky pochopitelně také zajímalo, jak probíhá přijímací řízení a jaké uplatnění
mají absolventi v praxi. Zdeňka vystudovala na naší škole obor Ekonomika a podnikání, ale po maturitě jí bylo jasné, že účtovat ji moc
nebaví, a tak se rozhodla uskutečnit si svůj sen pracovat s dětmi
v mateřské škole či školní družině. Svého rozhodnutí posunout se
po maturitě profesně jinam v žádném případě nelituje. Ba naopak.
Studium na Vyšší škole pedagogické a sociální ji velmi baví. Zajímavé informace, o které byla Zdeňka ochotna se s námi podělit, mohou být velmi užitečné i pro další potenciální zájemce o podobný
typ studia z řad budoucích absolventů naší školy.
Jana Burdová

Otevřená OKNA
Organizace Otevřená OKNA, z.ú. podporuje osoby se zdravotním postižením.

Chráněná dílna Dačické okénko má za sebou první rok činnosti.
Těší nás, že se nám daří plnit cíl: poskytovat pracovní příležitosti
osobám zdravotně znevýhodněným.
Zdeňka Nováková

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Uzavření škol a domácí výuka žáků
Články do dubnového zpravodaje chystáme ve chvíli, kdy je dačické gymnázium uzavřeno stejně jako ostatní střední a základní
školy v celé republice. Proto kromě ohlédnutí za akcemi, které jsme
ještě stačili uskutečnit, nabízíme i krátké zamyšlení nad současnou
situací.
Škola je tedy uzavřená, ale funguje, a to hned od počátku preventivního opatření. Učitelé zapisují učivo do elektronické třídní
knihy tak jako každý všední den a zadávají žákům domácí přípravu. Žáci do elektronické třídní knihy nahlédnou z domova, pracují
podle pokynů a domácí úkoly odevzdávají elektronicky. Vzhledem
k tomu, že jsou všichni naši pedagogové vybaveni iPady s Apple
Pencil, mohou prostřednictvím této elektronické tužky na svém zařízení práci studentům opravit nebo opatřit poznámkami relativně
snadno.
Řada vyučujících navíc využívá další formy komunikace se studenty, jako jsou aplikace pro testování Socrative nebo Kahoot,
program Robotel pro výuku cizích jazyků či on-line konzultace
prostřednictvím Facebooku či Skypu. Drtivá většina žáků se do zadaných úkolů pustila s vervou, jež všechny překvapila. A podobně
i řada rodičů sděluje své postřehy, volá, píše, ptá se, zkrátka vyjadřuje zájem, který oceňujeme a za který děkujeme. Nezbývá než
doufat, že nastalou situaci všichni přetavíme v cennou zkušenost.
Petra Mašátová, zástupkyně ředitele gymnázia
Co se dělo na GD do 10. března
Lyžařský kurz primy a sekundy
Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd primy a sekundy našeho
gymnázia se uskutečnil ve dnech 8.–15. 2. 2020 v Krkonoších, Špindlerově Mlýně – Labské, penzionu Lovochemie.
Hlavní náplní kurzu bylo seznámit studenty s horským prostředím a se základy techniky jízdy na sjezdových a běžeckých lyžích.
S praktickými dovednostmi jsou samozřejmě úzce spjaté i znalosti teoretické, a tak byly v průběhu jednotlivých večerů prezentovány přednášky na témata: chování a bezpečnost na sjezdovkách,
první pomoc při úrazech a servisování běžeckých lyží.
Samotný výcvik proběhl nejen na příslušné sjezdovce Labská.
Jeden den se nám podařilo vydat skibusem na Medvědín, kde však
k naší smůle nepanovaly ideální podmínky. Za zmínku ale určitě
stojí návrat k penzionu. Zpět jsme se totiž rozhodli nejet skibusem,
ale dopravit se sami na lyžích. Cesta skýtala mnohá úskalí, avšak
všichni se s touto dobrodružnou cestou popasovali na výbornou!
Počasí nám, až na druhý den pobytu, kdy pršelo a foukal silný
vítr, vyšlo do puntíku. Po propršeném pondělí nám Krakonoš vše
vynahradil a my se mohli těšit z příjemného sluníčka s občasným
pohádkovým sněžením. Obrovské poděkování za výborný průběh
kurzu patří paní učitelce Vackové Hezinové, paní učitelce Chňoupkové, našemu externímu instruktorovi panu Holanovi, panu zdravotníku Králíkovi a především i samotným studentům a studentkám, kteří si mimo nově získaných znalostí a dovedností odvezli
také spoustu krásných zážitků a vzpomínek.
Daniel Lovětínský, vyučující tělocviku
Lyžařský kurz kvinty a 1. ročníku
Jarní prázdniny jsme si o týden prodloužili téměř dovolenkovou
aktivitou – sjížděli jsme svahy na lyžích a snowboardech a za přízně počasí jsme si užívali krásy Krkonoš. Konkrétně jsme zavítali na
Náchodskou boudu asi 3 km od Pece pod Sněžkou.
Vyrazili jsme svižně, plní elánu a nadějí v dobré počasí. Cesta
probíhala bez komplikací, kytara hrála ještě před nahozením motoru autobusu. Do zavazadlového prostoru už by se nevešla ani
hůlka, takže jsme se museli uskromnit na sedadlech a zadní pětku obětovat zavazadlům. Kufry byly nacpané oblečením, protože
každý z nás zná jasné pravidlo ve znění: nejde o to, jak lyžuješ, ale
jak u toho vypadáš. Takže jít jeden den dvakrát na svah ve stejném
oděvu bylo vyloučeno.

Celý kurz probíhal bez větších komplikací, každý se dříve či později naučil kvalitně sjet kopec střední obtížnosti, s běžkami na nohou se podle mého úsudku žáci narodili. Po zvládnutí těchto dvou
nařízených lyžařských pomůcek, někteří z nás obuli také boty na
snowboard a vydali jsme se brázdit svahy i tímto způsobem. Ke vší
spokojenosti jsme prohloubili i teoretické znalosti ohledně lyžování a komplexně o pohybu na horách a první pomoci.
Jídlo i ubytování měly dostatečnou kvalitu, kterou jsme všichni
ocenili. Pořádek se však musel každodenně kontrolovat. Nerada to
jako žena uznávám, ale chlapci měli souhrnně více kladných bodů
než dívky a díky zvyšující se kvalitě pohoštění pro kontrolní personál (rozumějte instruktoři a pedagogičtí pracovníci gymnázia) si
vysloužili speciální cenu. Touto cenou je, co jiného než, pozvání do
restaurace, kde jim budeme moci lahodný každodenní raut alespoň mírně vynahradit.
Vysportovaní, bez většího zranění, stmelení jako kolektiv, jsme
se šťastně vrátili domů. Plni dojmů a inspirace pro zimní sporty do
budoucna. Děkuji všem zúčastněným za vzorné plnění předchozích pokynů a cílů a dokonalou organizaci všech pedagogických
pracovníků. Když jeden nemůže, podrží ho tým!
Zuzana Voldřichová, vyučující tělocviku
FCE zkoušky
Třetina našich maturantů už vlastní mezinárodní certifikát z jazykových zkoušek FCE nebo CAE. Certifikát nabízí mimo jiné bodovou bonifikaci při přijímacích zkouškách na některé fakulty, nebo
dokonce úplné prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka.
V sobotu 11. ledna konalo dalších šest studentů z maturitních
ročníků Cambridgeské zkoušky na úrovni First Certificate. Všichni
u zkoušek uspěli, Dan Jacobs a Lukáš Kolanda prokázali dokonce
vyšší než požadované znalosti a obdrželi certifikát na úrovni C1.
Celkově je tak letošní maturitní ročník zatím nejúspěšnější v počtu
získaných osvědčení o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky –
čtvrťáci jich mají devět a oktáva pět. Jen tak dál!
Všem blahopřeji k získání certifikátu.
Naďa Koprová, vyučující anglického jazyka
Úspěchy našich žáků v zeměpisné olympiádě
V druhé polovině
ledna 2020 proběhlo
školní kolo zeměpisné
olympiády, jehož se
zúčastnilo celkem 22
žáků z nižšího i vyššího
gymnázia. Do okresního kola soutěže, které bylo uspořádáno
21. února 2020 v Jindřichově Hradci, postoupili Matěj Kopeček (prima) – kategorie
A, Petr Vican (sekunda)
– kategorie B, Dominik Novák (kvarta) – kategorie C a Martin Urbanec (2. ročník) – kategorie D. Umístění všech žáků dopadlo nad
očekávání dobře! V krajském kole v Českých Budějovicích se objeví
Matěj Kopeček a Peťa Vican, kteří ve svých kategoriích získali druhé místo. Dominik Novák se umístil třetí. Z prvního místa s velkým
náskokem 18 bodů na druhého v pořadí postoupil do kraje také
Martin Urbanec.
Všem gratulujeme a postupujícím navíc přejeme hodně úspěchů
na další geografické výpravě.
Natálie Hotařová a Karel Chalupa, vyučující zeměpisu
O dalších událostech Gymnázium Dačice informuje na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv i na sociálních sítích www.instagram.
com/gymnaziumdacice/, www.facebook.com/gymn.dacice/.
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Novinky ze ZŠ praktické
a speciální v Dačicích
Evakuační cvičení
Dne 6. února proběhlo na naší škole, za přítomnosti profesionálního hasiče, evakuační cvičení. Žáci si vyzkoušeli, jak v co nejkratším
čase opustit budovu školy. Evakuační cvičení bylo simulováno na
příkladu požáru. Žáci i učitelé si pod odborným dohledem vedli
velmi dobře.

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 4/2020

Okénko do Dačického Domečku
Jsme velmi rádi, že pan Jiří Albrecht, i přes svoje velké vytížení
našel čas a vede nám kroužek Mladý kutil. O kroužek je velký zájem
a každý rok je zcela zaplněn. Chlapci se věnují kutilským činnostem –
práce se dřevem, ručním nářadím, řežou, pilují, natírají, vrtají…
Vzhledem k odbornosti pana Albrechta je jejich kutilská činnost
obohacena i o obor elektro. Děti si vyrobily lampičky, sestavily
solární větráčky a spoustu dalších zajímavých věcí. Chtěli bychom
poděkovat za jeho vstřícnost a trpělivost při práci s dětmi.

Čtenářský klub
I v letošním školním roce 2019/20 navštěvují někteří žáci Čtenářský klub. Scházíme se každé pondělí odpoledne. Náplní našeho setkávání je seznámení s různými knihami a časopisy pro děti. Zlepšujeme čtenářské dovednosti a upevňujeme správnou výslovnost
u těch, co to potřebují. Také navštěvujeme městskou knihovnu, kde
se nám velmi líbí. Cílem klubu je pozitivně ovlivňovat žáky v jejich
vztahu ke knihám a ke čtení jako takovému, přenést kladný postoj
ke čtenářství i do jejich osobního života.
Šnek africký

Hlavní náplní přírodovědných předmětů ve
škole je, mimo jiné, téma
zvířat. Žáci si nejlépe
zvířata zapamatují, když
se s nimi mohou osobně
seznámit. V únoru měli
žáci možnost se seznámit
s africkými šneky, které
nám do třídy přinesla paní
asistentka. Šneky mohli žáci pozorovat a krmit. Šneci dokonce ve
třídě přenocovali.
Karneval

Hledáme nové externí pracovníky
V současné době se dokončuje nová budova Domu dětí a mládeže v Bratrské ulici. Jsme velice rádi, že došlo k realizaci stavby,
a chtěli bychom poděkovat vedení města za podporu, kterou projevilo v souvislosti s výstavbou. Díky novým prostorám se nám
otevírají možnosti pro rozšíření nabídky nových kroužků. Nápady
nám nechybí, co postrádáme, jsou lidé, kteří by se chtěli ve svém
volném čase věnovat dětem a předat jim své zkušenosti a naučili
je něco nového. Vyzýváme proto širokou veřejnost: buďte součástí volnočasových aktivit našich dětí, staňte se novými vedoucími
zájmových kroužků pod hlavičkou stabilní organizace v nových
prostorách. Oslovte své známé, o kterých víte, že něco umí a mohli
by to předávat dál. Práce s dětmi je krásná a naplňující a nepotřebujete nic víc, než hodinu volného času týdně. Prostory a materiál
máme my.
Dačický Domeček

Jako každý rok i letos u nás ve škole proběhl dětský karneval.
Karneval pořádá školní družina a kromě dětí jsou každoročně zváni i rodiče a přátelé školy. Letošní rok byl výjimečný tím, že kromě
žáků a rodičů se karnevalu zúčastnily i děti navštěvující DAČICKÝ
ZVONEČEK. Děti si užily spoustu zábavy při hraní různých her
a tancování. Na závěr byl vybrán nejlepší kostým a nejlepší tanečník. Výherci v těchto kategoriích byli sladce odměněni.
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--- inzerce ---

Canisterapie
Poslední den školy před jarními prázdninami byl žákům školy
zpříjemněn psí návštěvou. Pravidelně naši školu navštěvuje cvičitelka Terezka Dědková se svým pejskem Tobíkem. Pejsek je cvičený
pro canisterapii, která ve škole probíhá několikrát do roka. Canisterapie je uzpůsobena žákům a jejich schopnostem. Paní Terezce
děkujeme a těšíme se na její další návštěvu.

www.dacice.cz

Florbalisté budou mít narozeniny

Exponát měsíce dubna – Rychlopočtář

Začínali jako parta nadšenců, kteří v Dačicích založili klub
v rychle se rozvíjejícím školním sportu. Uplynulo patnáct let
a ze školní aktivity je po fotbalu druhá nejpopulárnější pohybová aktivita mezi dětmi napříč republikou. Dačičtí florbalisté ušli za patnáct let velký kus cesty a nejednou o sobě dali
v pozitivním slova smyslu vědět. Teď dostanou „občanku“
a další životní putování na ně teprve čeká. Úkolů a nápadů
mají spoustu.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vypadal předchůdce
dnešní kalkulačky? Stejně jako dnes i v dobách minulých si
lidé snažili ulehčit práci při řešení početních úkolů. Jedním
z předchůdců moderních kalkulátorů jsou tzv. rychlopočtáře. Dva takovéto poklady technických výdobytků minulého
století skrývají i naše depozitáře.

Při pohledu na logo dačických florbalistů poznáte na první pohled, od
kterého roku mapují svou historii. Číslovka 2005 je nyní vyšší o patnáct. To
v běžném životě znamená zisk občanského průkazu a do jisté míry také novou životní perspektivu. „Přesně takhle
to chceme vnímat i my. Dosud se podařilo udělat spoustu tvrdé práce. Někam
jsme se dostali. Pořád ale nejsme na vrcholu. Ten je pro nás stále
vzdálen za horizontem a dovede nás k němu jen hromada tvrdé
práce,“ vysvětloval jeden ze zakladatelů klubu David Černý.
Ten nyní trénuje A-tým mužů. I jeho členové se budou pochopitelně oslav účastnit. „Letos jsme prodělali generační obměnu.
Možná proto jsme potřetí za sebou nevybojovali účast v play-up.
Já to ale beru pozitivně. Mladí kluci se dobře začlenili. Teď bude
vše hlavně o kvalitní letní přípravě. A příští rok se chceme vrátit na
divizní výsluní,“ dodal Černý.
Oslav se budou účastnit také ženy a mládež. Něžné pohlaví svede minisouboje s Jihlavou a Jindřichovým Hradcem. Mládežníci se
utkají s týmy z Telče. Následovat bude ocenění zakladatelů a osobností klubu. Představitelé oddílu pozvali k předání ocenění starostu Dačic pana Karla Macků. „Každý velký klub se hrdě hlásí ke svým
zakladatelům či osobnostem. Proto Sparta vzpomíná na Kvašňáka
a Slavia na Bicana. I my chceme tyto důležité lidi ocenit a poděkovat jim za to, co pro budoucí generace udělali. Z rukou pana starosty to bude nejdůstojnější,“ popisoval organizátor oslav Petr Jindra.
Pomyslným vrcholem dne pak bude souboj legend. Postaví se
proti sobě zakladatelé klubu a dačičtí junioři v rámci kontinuity
a provázanosti. Dále také tehdejší ligový soupeř z Jihlavy, někdejší
spoluhráči a nyní florbalisté z Telče a spřátelený Jindřichův Hradec.
„Cílem je zavzpomínat na florbalové začátky a znovu se sejít v sestavách, které spolu tehdy soupeřily. Nyní už však jen v přátelském
duchu. Aktivním florbalistou totiž zůstal málokdo z účastníků. Završením dne bude raut,“ doplnil organizátor.
Oslavy patnáctých narozenin odstartují v dačické městské hale
1. května v 9:30 h ženským turnajem. Pokračovat budou až do
20:00 h večerní. Návštěvníci si mimo jiné prohlédnou historické
dresy, fotografie či se dozvědí o tom, jak vypadal florbalový „pravěk“ v Dačicích. Vstupné je zdarma, zváni jsou všichni milovníci
sportu.
Petr Jindra, Florbal Dačice

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

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
IČ: 00246476
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Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

Autorem patentu byl
francouzský vynálezce
Luis J. Troncet v roce
1889. Jejich výroba započala od konce 80. let
19. století a udržela se až
do 60. let 20. století, kdy
byly nahrazeny elektronickými kalkulačkami.
Název „rychlopočtář“
je českým specifikem.
V Německu jsou tyto kalkulátory známy jako addiatory, jinde ve
světě zdědily název po svém vynálezci – troncety.
Tyto kapesní početní strojky byly ve své době, vzhledem k nízké
ceně a malým rozměrům, velmi rozšířenou matematickou pomůckou.
Naše exponáty pocházejí od německého výrobce Tarema
a švýcarského výrobce Stima. Z hlediska časového zařazení se jedná o záležitosti 1. poloviny 20. století. Na příkladu přenosného kapesního kalkulátoru si lze vysvětlit princip výpočtů. Rychlopočtáře
sloužily pouze ke sčítání a odčítání. Tyto matematické operace se
zde prováděly posouváním jednotlivých plíšků. Převod do vyšších
řádů (tj. počítání přes desítku) se provádělo ručně.
Rychlopočtář Tarema se skládá ze dvou ustavovatelů, mezi nimiž se nachází výsledník. Vysunutím kovové páčky umístěné
v horní části kalkulátoru dojde k vynulování výsledníku. V případě sčítání nastavíme na ustavovateli pod výsledníkem dané
číslice. Číslice představující jednotky se nacházejí v první řadě
zprava, desítky v druhé řadě zprava ad. V dotyčné řadě nasadíme
hrot značkovacího držátka do otvoru vedle příslušné číslice
a posuneme směrem nahoru až k nárazu, poté doleva a táhneme
dolů až k nárazu krátkému, čímž nastane převod do vyššího řádu.
V případě odečítání ustanovíme číslice na ustavovateli pro odečítání nad výsledníkem. Postup je obdobný jako při sčítání. Při odečítání posouváme směrem dolů až k nárazu, poté doleva a táhneme
nahoru až k nárazu krátkému.
V případě druhého exponátu – stolního rychlopočtáře značky
Stima mluvíme pouze o sčítání. Číslice rovněž zadáváme zprava
doleva. V ustavovateli nasadíme hrot značkovacího držátka do příslušného otvoru vedle číslice a posuneme směrem dolů až k nárazu
a opět vysuneme. V rámci jednoho sloupce lze tedy zadávat číslice opakovaně. Na výsledníku umístěném ve spodní části stroje se
automaticky zobrazuje výsledek početní úlohy. Tento rychlopočtář
na rozdíl od předešlého automaticky převádí i do vyšších řádů.
Doba se mění a vývoj nelze zastavit. Mechanické kalkulátory
upadly v zapomnění. Prapředky moderních elektronických kalkulaček dávno odvál čas. Ale k tomu, abychom nezapomněli, nám
slouží muzeum.
Martin Rychlík, MMaG
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Kulturní dům Beseda
Plánované akce:
17. dubna, pátek, 19:00 h
BIG BAND a Jitka Zelenková
Koncert

Městské muzeum a galerie
Plánované akce:
17. dubna, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Bc. Jiří Műller: Historie československého
vojenského odboje na západě. Přednáška
k 75. výročí konce II. světové války. Přednáškový sál MMaG Dačice.

11. května, pondělí, 19:00 h
CAVEMAN
One man show
17. května, neděle, 15:00 h
Lotrando & Zubejda
Muzikálová pohádka

Městské muzeum a galerie
Muzeum je od 13. 3. 2020 uzavřeno pro veřejnost. Je zrušen jarmark 5. 4., také jarní výstava. Výstava Léčivé rostliny na Dačicku bude
přesunuta na jiný termín v roce. Pokud bude
v druhé polovině dubna otevřeno, proběhnou tyto plánované akce:

od 25. dubna
Josef Duspiva – Obrazy
Slavnostní zahájení v sobotu 25. 4. v 17:00 h.
Výstavní prostory MMaG Dačice do 24. 5. 2020.
Výstava obrazů skupiny FOR ART
Přístupná na galerijní chodbě Starého zámku
do konce dubna.

Katolický dům
a RC Křižovatka
Všechny níže uvedené akce a pravidelné aktivity se uskuteční jen v případě, že to aktuální
situace okolo koronaviru dovolí.
Děkujeme za pochopení.
Sledujte www.katolicky-dum.cz
28. dubna, úterý, 17:00 h
Hranice ve výchově dětí
Přednáška Ing. Bc. Marcely Blažkové z Třebíče
Otevřená hernička pro děti.
Terapeutické poradenství - individuální
soukromý rozhovor s psychoterapeutkou
Marcelou Blažkovou, po tel. domluvě - telefon
608 613 612, v době před nebo po přednášce.
Více informací na www.katolicky-dum.cz

Aktuální dění a informace o pořádání kulturních akcí naleznete
na www.dacice.cz (kalendář akcí) nebo www.besedadacice.cz.

Jarní farmářské a řemeslné trhy
9. května 2020
8:00 až 17:00 h
Palackého náměstí „Pod Lipkami“
Ryba na talíř – ochutnávka rybích specialit
Hudba v podání harmonikáře Františka Dědiny
Dílničky pro děti s Dačickým okénkem
Mini ZOO pro děti s Jockey clubem Malý Pěčín

DEN ZEMĚ
JC Malý Pěčín a Zdravé město Dačice
vás zvou na oslavu „Dne Země“

Areál JC Malý Pěčín
25. 4. 2020
14:00 až 17:00 h
Bohatý program, možnost využití Zookoutku, skákací
hrad pro děti, tombola pro děti, občerstvení.

Přijďte ochutnat kvalitní lokální produkty
a nakoupit výrobky od regionálních řemeslníků.

Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecký klub Dačice
Město Dačice

pořádají

Střeleckou soutěž družstev
v brokovém víceboji
pod záštitou starosty města Dačice
XVI. ročník

Střelnice Dačice – Zahrádecký les
2. května 2020 od 10:00 hodin
Poznámka redakce:
!!! V případě trvání 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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