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HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO UPLATŇOVÁNÍ A ROZVOJ MA21 
 

1. Čtvrtý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21 
Fórum zdravého města je každoročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji 
města. Jde o plánování tzv. od zeleného stolu. Hlavním společným výstupem je formulace de-
satero problémů „10P“. Výstupy jsou následně ověřeny anketou, zpracovány do komunitního 
plánu města a využity při tvorbě Strategického plánu rozvoje města Dačice 2016 – 2020. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, starosta, tajemník 

Termín: 29. února 2016 

2. Komunitní plánování – kulaté stoly 
Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty obča-
nů, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného problému. 
Témata kulatého stolu budou vybrána v návaznosti na ověřené problémy z Fóra Zdravého měs-
ta Dačice a potřebnosti Města Dačice. Podmínkou je uspořádání min. 1 kulatého stolu ročně. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, starosta, odbory MěÚ dle tématu KS 

Termín: v průběhu roku 2016 

3. Ukliďme Česko 
Cílem dobrovolnické akce Ukliďme Česko je zbavit město, přidružené vesnice a přírodu volně 
odhozeného nepořádku a černých skládek. Akce se zúčastní pracovníci Městského úřadu Dači-
ce a k akci bude vyzvána i široká veřejnost.  

Odpovědnost: koordinátorka, tajemník 

Termín: duben 2016 

4. Osvětová kampaň Den bez tabáku 
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez tabáku, jejímž cílem je poukázat 
na zdravotní rizika spojené se spotřebou tabákových výrobků. Světový den bez tabáku je kaž-
doročně vyhlášen 31. května. Zapojení partnerů ZMD a místních pohostinských zařízení. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři 

Termín: květen 2016 

5. Osvětová kampaň Dny zdraví 
Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Dnů zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého 
životního stylu. Hlavním cílem akce je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně 
pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři 

Termín: 10. – 16. října 2016  

6. Farmářské trhy v Dačicích 
Uspořádání farmářských trhů v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů  
a podpory místních podnikatelů. 
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Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři 

Termín: 23. dubna a 1. října 2016 

7. Medializace Zdravého města Dačice a MA21 
Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZMD v Dačickém zpravodaji, aktualizace  
záložky ZMD na webových stránkách města Dačice a zveřejňování pozvánek a střípků z akcí 
ZMD v dačické televizi DATEL. 

Odpovědnost: koordinátorka, politik, starosta, OKC MěÚ Dačice, Dačická televize DATEL 

Termín: průběžně 2016 

8. Účast na škole NSZM  
Účast koordinátora alespoň na jedné škole Národní sítě Zdravých měst ČR.  

Odpovědnost: koordinátorka, starosta, tajemník 

Termín: v průběhu roku 2016 

9. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2016 
Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách ZMD. Po projed-
nání v radě města bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZMD a MA21.   

Odpovědnost: koordinátorka 

Termín: únor 2017 

 
ZLEPŠENÍ V ROCE 2016: 

10. Pocitová mapa města 
V rámci veřejného fóra ZMD bude zpracována pocitová mapa města, která napomůže aktivně 
zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází 
z konceptu GeoParticipace – pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení 
občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Pocitová mapa bude vytvořena ve spolu-
práci s Univerzitou Palackého v Olomouci a NSZM ČR.  

Odpovědnost: koordinátorka, starosta, Univerzita Palackého v Olomouci 
Termín: 29. února 2016 

11. Sociologický výzkum 
Realizace sociologické studie k ověření desatera problémů Dačic a místních částí města vyplý-
vajícího z letošního ročníku fóra ZMD. V rámci studie budou zodpovězeny odpovědi na některé 
další specifické otázky, které vyplynuly z kulatých stolů pořádaných v roce 2015. Výzkum bude 
proveden na reprezentativním vzorku populace Dačic (n=600). 

Odpovědnost: koordinátorka, starosta 

Termín: březen 2016 

12. Získání financí na rozvoj místní Agendy 21 
Podání žádosti o grant z výzvy č. 11/2015 z MŽP na Rozvoj místní Agendy 21 – kvalitní postup 
dle kritérií MA21 v tématech Životní prostředí a Udržitelná výroba a spotřeba.  

Odpovědnost: koordinátorka, starosta, odbor dotací a investic MěÚ 

Termín: 8. únor 2016 (termín pro podání žádosti), realizace v průběhu roku 2016 a 2017 

13. Osvětová akce k udržitelné spotřebě vody 
Uspořádání alespoň jednoho vzdělávacího kurzu k udržitelnému rozvoji, MA21 a souvisejícím 
tématům pro úřad či veřejnost formou seminární či přednáškové osvěty. V letošním roce se 
město Dačice zaměří na téma udržitelné spotřeby vody. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, starosta 

Termín: v průběhu roku 2016 
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14. Město snů – ekologická výchova v odpadovém hospodářství 
Realizace projektu Město snů na podporu ekologické výchovy v odpadovém hospodářství. Cí-
lem je zlepšit úroveň povědomí a zvýšit zodpovědnost obyvatel při vzniku a zneškodňování od-
padů. Při realizaci projektu ekologické výchovy a osvěty budou respektovány principy místní 
Agendy 21 a bude podpořena mezisektorová spolupráce. Projekt bude realizován na základ-
ních školách ve městě Dačice. Spolupráce se společností FCC ČR, která je autorem projektu. 

Odpovědnost: koordinátorka, starosta, FCC Česká republika, s.r.o., partneři 

Termín: únor až červen 2016 

15. Strategický plán rozvoje města Dačice na období 2016 – 2020 
V průběhu roku 2016 bude na pětileté období zpracován strategický plán rozvoje města Dači-
ce. Na jeho přípravě se budou podílet skupiny odborníků z jednotlivých tematických oblastí, 
které zachycují všechny součásti udržitelného rozvoje (sociální, ekonomická a životní prostře-
dí). Podkladem pro tvorbu strategického plánu budou kromě dalšího také ověřené výstupy 
z fóra Zdravého města Dačice. 

Odpovědnost: koordinátorka, starosta, odbor dotací a investic MěÚ Dačice 

Termín: v průběhu roku 2016 

16. Zvyšování povědomí o globálních souvislostech včetně klimatických změn 
Litoměřická společnost ShineBean zpracovala městu Dačice koncem roku 2015 Návrh plánu 
rozvoje globální odpovědnosti pro realizační období 2016 – 2018. Město Dačice se v roce 2016 
zaměří na zvýšení povědomí o globálních souvislostech včetně klimatických změn. Návrh plánu 
rozvoje globální odpovědnosti využije město Dačice také jako podklad pro zpracování Strate-
gického plánu rozvoje města Dačice na období 2016 – 2020. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, vedení města 

Termín: v průběhu roku 2016 

17. Osvětová kampaň „Den bez aut“ 
V roce 2016 uspořádá Zdravé město Dačice osvětovou kampaň na omezení automobilové do-
pravy ve městě, veřejnost bude motivována k jízdě na dopravním prostředku poháněném 
vlastní silou, připraven bude program pro děti a ukázka elektromobilů. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21 

Termín: 22. května 2016  

18. Přiblížení komunální politiky mladým – simulované jednání zastupitelstva 
Uspořádání simulovaného jednání zastupitelstva města, ve kterém si žáci základních škol 
v rámci hodiny občanské výchovy na vlastní kůži vyzkouší, jak zasedání zastupitelstva města 
probíhá. Cílem je přiblížit žákům komunální politiku, vzbudit jejich zájem o ni a zprostředkovat 
jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení 
problémů.  

Odpovědnost: koordinátorka, starosta 

Termín: v průběhu roku 2016 

19. Vzdělávání seniorů  
Podání žádosti o zapojení se do projektu Senioři komunikují 2016. V případě vyhovění žádosti 
bude z Nadačního fondu manželů Václava a Livie Klausových v Dačicích uspořádán týdenní po-
čítačový kurz pro skupinu seniorů.  

Odpovědnost: koordinátorka 

Termín: květen až listopad 2016  
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20. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 
Podpora realizace MA21 prostřednictvím financování aktivit, které reagují na komunitní pláno-
vání. Jedná se o finanční podporu problému ověřeného z veřejného fóra Zdravého města Dači-
ce nebo kulatého stolu. Podmínkou je, aby příspěvek na místní Agendou 21 ověřený problém 
byl schválen radou města.  

Odpovědnost: koordinátorka, starosta 

Termín: v průběhu roku 2016 

21. Partnerská spolupráce 
Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými městem  
a podnikatelskými subjekty.  

Odpovědnost: koordinátorka, starosta 

Termín: průběžně 2016 

22. Udržení kategorie C v databázi MA21 
Dodržování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro udržení kategorie C „STABILI-
ZACE“, zadání požadovaných ukazatelů kritérií kategorie C do databáze MA21. Cílem je pro-
hloubit zásady a principy ZMD a MA21 uvnitř úřadu. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník, starosta 

Termín: 30. listopadu 2016 

 
 
 
 


