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Plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21  
pro rok 2013 

 

1. Udržení kategorie D v databázi MA21  
Naplňování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro udržení kategorie D 
„START“, zadání požadovaných ukazatelů kritérií kategorie D do databáze MA21.  
Termín: 30. listopadu 2013  

 
2. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra Zdravého města Dačice  

Fórum zdravého města je veřejné projednání k celkovému rozvoji města, které se každo-
ročně opakuje. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového  
i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřej-
nost. Jde o plánování tzv. od zeleného stolu. Diskuse probíhá formou tematických oblastí. 
Hlavním společným výstupem je formulace desatero problémů „10P“. Výstupy jsou ná-
sledně ověřeny veřejnou anketou a poté zpracovány do komunitního plánu města. 
Termín: 13. března 2013 Fórum ZM, ověřovací anketa v průběhu měsíců březen/duben 

 
3. Připojení se ke kampani Hodina země  

Hodina země je každoroční mezinárodní akce, která se koná poslední březnovou sobotu. 
Probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení 
budov v majetku města nebo místních památek. Kampaň propojuje města a obce, která 
berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména v oblasti ochrany klimatu. 
Termín: 30. března 2013, 20:30 – 21:30 h  
 

4. Realizace osvětové kampaně Den země 
Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Dne země, která se zaměřuje na ochranu ži-
votního prostředí a klimatu.    
Termín: duben 2013  
 

5. Pořádání farmářských trhů 
Zavedení farmářských trhů v Dačicích za účelem podpořit zdravý životní styl místních ob-
čanů. Farmářskými trhy se rozumí prodej zemědělského a potravinářského zboží s cílem 
poskytnout občanům čerstvé a kvalitní potraviny a zemědělské produkty místního a re-
gionálního původu. Pořádání farmářských trhů oživí město a poslouží k setkávání lidí.  
Realizace minimálně dvou farmářských trhů v průběhu roku. 
Termín: duben, září 2013 
 

6. Realizace osvětové kampaně Dny zdraví 
Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Dnů zdraví. Jedná se o akci na podporu zdra-
vého životního stylu. Hlavním cílem je zajímavou formou informovat občany o tom, jak 
správně pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím.  
Termín: 5. – 12. října 2013  
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7. Medializace Zdravého města Dačice a MA21  
Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZM v Dačickém zpravodaji, aktuali-
zace záložky ZM na webových stránkách města Dačice, informování médií zasíláním tis-
kových zpráv.  
Termín: průběžně   
 

8. Komunitní plánování – kulaté stoly  
Zajištění alespoň 2 kulatých stolů k vybranému tématu - aktivity založené na diskuzi, 
shromažďování a aktivní práci s názory a náměty občanů. Účast občanů, zástupců úřadu  
a odborníků z oblasti projednávaného problému. Témata budou vybrána během roku.  
Termín: v průběhu roku 2013  
 

9. Partnerská spolupráce  
Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými  
městem a podnikatelskými subjekty.  
Termín: průběžně  
 

10. Akreditované vzdělávání koordinátora  
Účast koordinátora na školách Národní sítě Zdravých měst ČR a dalších akcích dle harmo-
nogramu NSZM.  
Termín: v průběhu roku 2013  
 

11. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2013   
Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách. Po projed-
nání v RM bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZM Dačice a MA21.   
Termín: únor 2014  
 

 


