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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 
Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2017 

 

Hodnotící zpráva Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 (dále ZMD a MA21) je nástro-
jem, jak přehlednou a poutavou formou informovat vedení města, zastupitele, partnery a 
širokou veřejnost o jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci ZMD a MA21 v uplynulém 
roce. Tato zpráva obsahuje nejenom výčet splněných aktivit, ale i doprovodný komentář k 
dosaženým úspěchům a přínosům včetně fotodokumentace z realizovaných akcí a činností.  
 

Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR (dále NSZM ČR) jako jubilejní stý 
člen asociace na začátku roku 2012. Přistoupením do NSZM ČR se zavázalo naplňovat zásady 
a cíle místní Agendy 21, a to přijetím Deklarace projektu ZMD v září 2011.  MA21 je oficiální 
metoda pro zvyšování kvality veřejné správy, která umožňuje, aby se město rozvíjelo v rov-
nováze všech klíčových oblastí – sladilo hospodářský rozvoj se sociálními požadavky  
a respektovalo životní prostředí. Nástrojem pro měření a hodnocení MA21 je sada kritérií. 
Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města do čtyř základních kategorií – 
od nejnižší kategorie D až po nejvyšší kategorii A. Těmto kategoriím předchází ještě tzv. nultá 
kategorie „Zájemci“.  
 

Během pěti let fungování ZMD a plněním kritérií MA21 naplňuje město Dačice kritéria nato-
lik úspěšně, že koncem roku 2015 postoupilo do Kategorie C (= stabilizace) a i v roce 2017 
byla tato kategorie úspěšně obhájena. Začali jsme plnit i aktivity, které spadají do kategorie B 
a to především díky dotaci, kterou jsme získali v červenci 2016 ze Státního fondu životního 
prostředí. Během tohoto období jsme díky osvětovým kampaním vyvíjeli aktivity na podporu 
zdraví a zdravého životního stylu, prostřednictvím veřejného fóra a kulatých stolů zapojovali 
veřejnost do rozhodovacích procesů města, uplatňovali principy udržitelného rozvoje, zkva-
litňovali veřejnou správu, budovali místní partnerství a pořádali různé vzdělávací a informač-
ní akce. 
 

Organizace projektu Zdravé město Dačice v roce 2017: 
 Politik ZMD a MA21 – Ing. Karel Macků 
 Předseda komise – Ing. Kateřina Marková 
 Tajemník komise – Ing. Ilona Brabencová (koordinátor ZMD a MA21) 
 Další členové komise – Bc. Martin Rychlík,  Mojmír Holec,  Miroslava Vacková  

Ing. Zdeňka Koutná a Mgr. Dana Vláčilová 
 

Zdravé město Dačice má 10 partnerů: společnost FCC Dačice, Střední odborné učiliště služeb 
a zemědělské Dačice, Sportcentrum Rockhill, Ústav Metha, Městská knihovna Dačice, Gym-
názium Dačice, Základní škola na ul. Boženy Němcové Dačice, Základní škola na ul. Komen-
ského Dačice, Jockey Club Malý Pěčín a Technické služby Dačice. V roce 2017 se novými 
partnery staly Otevřená okna z. ú. a společnost Ledax.  



 

Děkujeme touto cestou všem, kteří za uplynulých pět let fungování Zdravého města Dačice 
přispěli k zavádění a udržování procesu místní Agenda 21 v Dačicích. 
 

Hodnotící zprávu vypracovala 31. 3. 2018 Ing. Ilona Brabencová, koordinátorka projektu.



1. Fórum Zdravého města Dačice – 5. ročník 

Termín: 27. února 2017 
Účastníci: vedení města, zástupci jednotlivých odborů MěÚ Dačice, 
komise ZMD a MA21, KD BESEDA Dačice, partneři ZMD, NSZM ČR, 
veřejnost 

 Město Dačice uspořádalo v pondělí 27. února pro občany Dačic a místních částí 

pátý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. Možnost diskutovat nad sedmi 

oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života ve městě využilo 

téměř osmdesát občanů včetně představitelů města a zástupců městského úřa-

du. Cílem setkání bylo získat od občanů náměty k dalšímu rozvoji města a sestavit žebříček nejtíživějších 

problémů našeho města. V úvodu akce seznámil starosta Karel Macků přítomné s tím, jak se podařilo napl-

nit cíle stanovené loňským fórem. Máme radost, že se většinu problémů včetně těch složitějších průběžně 

daří řešit. Samozřejmě se objeví také podněty, jejich řešení bohužel není v moci města, jako tomu bylo 

v případě chybějících odborných ambulancí urologie a revmatologie. Poté si převzala za Národní síť Zdra-

vých měst ČR slovo facilitátorka akce Dana Diváková, která přítomné seznámila s průběhem pracovní části 

fóra a postarala se o odborný dohled. Účastníci fóra vydefinovali ve skupinách řadu problémů, z nichž za 

každou tematickou oblast byly vybrány dva nejpalčivější, o kterých se závěrem hlasovalo. Formulované 

problémy z fóra budou opět ověřeny sociologickou studií. Sociologický průzkum byl proveden v Dačicích a 

místních částech odbornou firmou na reprezentativním vzorku 500 osob, a to v průběhu měsíce března. 

Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapovala názory občanů na nejvýznamnější problémy na rok 

2017. Výsledky této studie tak byly objektivním a ověřeným podkladem pro jednání a rozhodování rady a 

zastupitelstva města o výstupech z veřejného fóra. V loňském ročníku byla novinkou pocitová mapa města 

vytvořena ve spolupráci s Jiřím Pánkem z Univerzity Palackého v Olomouci a NSZM ČR. Vzhledem k tomu, že 

se tato novinka osvědčila, byla zařazena i letos. Účastníci fóra zde pomocí pěti barevných špendlíků přiřazo-

vali své pocity do papírové mapy k místům, kde to mají rádi, kde se bojí,  kde tráví svůj volný čas, kde je to 

zanedbané či kam pozvou své známé. Výsledky z papírové i elektronické pocitové mapy byly následně pro-

pojeny a použity pro plánování dalšího rozvoje města.  Dalším zpestřením akce byly dva doprovodné pro-

gramy. Prvním byly dílničky pro děti, které zajistilo Dačické okénko. Dačické okénko zde dále prezentovalo 

svou činnost a prodávalo výrobky svých klientů. Druhým doprovodným programem byla VZP, která účastní-

kům měřila krevní tlak a BMI. Problémy naformulované na Fóru Zdravého města Dačice 2017, které budou 

ověřeny v následném sociologickém průzkumu (řazeno abecedně): Další výsadba zeleně a stromů na Červe-

ném vrchu; Dostupnost psychologa pro dospělé; Hospicová péče terénní; In-line dráha; Intenzivně pokračo-

vat na pracích k obchvatu; Promítání letního kina; Rychlejší realizace změn územního plánu; Samostatné 

prostory pro školní družinu (ZŠ B. Němcové); Větší prostory pro knihovnu; Větší prostory pro neformální 

setkání v knihovně; Více přechodů (ul. Kapetova, ul. 9. Května, ul. Vlašská – u kostela); Více kulturních akcí 

pro 15+; Zanedbané okolí kolem řeky. Nově byly k naformulovaným problémům sděleny i pochvaly. 

Z pochval je možné zmínit např. širokou nabídku vzdělávání, širokospektrální kulturní nabídky, spokojenost 

s revitalizací Kancnýřova sadu, hezký zámecký park, rybniční kaskáda a začlenění mladých do chodu města. 



2. Setkání školních parlamentů 

 
Termín: 7. března 2017 
Účastníci:  vedení města, KD BESEDA Dačice, ZŠ v ul. Komen-
ského, ZŠ v ul. B. Němcové, Gymnázium, SŠTO, SOUZaS Dačice 
 
V úterý 7. března se v předsálí  KD Beseda konalo pod hlavičkou Zdravé-

ho města Dačice a MA21 první setkání školních parlamentů místních škol 

na téma „Město Dačice“. K diskuzi byly přizvány i dvě školy, které zatím 

parlament nemají, a to ZŠ v ul. B. Němcové a SŠTO Dačice. Cílem uspořá-

dání celé akce bylo vzájemné seznámení členů všech školních parlamen-

tů a diskuze nejen ke stanovenému tématu. V úvodu akce seznámil sta-

rosta Karel Macků přítomné s tím, jaké podněty měl stůl mladých na 

letošním Fóru s veřejností.  Byla to vhodná doba k tomu, aby mladí vyjádřili konkrétní návrhy například 

k pořádání kulturních akcí pro 15+. Dále už setkání probíhalo dle stanového programu, ve kterém byla pro-

bírána pocitová mapa města, sdílení dobré praxe a posledním zařazeným bodem byl tzv. „protikuřácký zá-

kon“. 



3. Konference EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI A VODOU 

Termín: 21. března 2017 
Účastníci: vedení města, ENKI, pracovníci jednotlivých odborů MěÚ Dačice, veřejnost 

Město Dačice v rámci projektu Zdravého město Dačice a MA21 a za finanční podpory SFŽP pořáda-
lo 21. března konferenci s názvem: Ekologické hospodaření s energiemi a vodou. Na programu byly 
přednášky o systémovém přístupu k využívání sluneční energie v obcích a městech, o zkušenostech 
s realizací různých energetických opatření na budovách i o hospodaření s vodou a využívání od-
padních vod. Účastníci byli rovněž seznámeni s praktickými příklady zadržování vody ve městech a 
v krajině. Představena byla jak zahraniční, tak i česká řešení. Konference se účastnili jak úředníci 
z krajů, měst a obcí, tak i široká veřejnost. Mezi přednášejícími byli tito odborníci: Doc. RNDr. Jan 
Pokorný, CSc. (ENKI, o.p.s.) - Bilance sluneční energie ve městech a v krajině; Ing. Vladimír  
Jirka, CSc. (ENKI, o.p.s.) - Systémový přístup k využívání sluneční energie; Ing. Vladimír Kučeravý, 
(Solarenvi, s.r.o.) - Příklady instalací tepelných čerpadel, fotovoltaiky, fototermální technická řeše-
ní, ekonomika, dotace; Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., (Stavební fakulta ČVUT) - Vnitřní prostředí bu-
dov a jeho změny po realizaci energeticky  úsporných opatření; Ing. Vít Rous (Grania s.r.o.) - Koře-
nové ČOV - příklady využití a zkušenosti z provozu v sídlech i domech, zkušenosti projektanta;    
Ing. Václav Mazín, Ph.D. (Státní pozemkový úřad Plzeň) - Možnosti realizace drobných vodohospo-
dářských opatření ve venkovské krajině; Prof. Ing. Tomáš Kvítek, (Povodí Vltavy) - Retence vody 
v povodí a její důsledky: povodně, sucho, eroze půdy, zhoršená jakost vody; Ing. Martin Kováč, 
Ing. Michal Kravčík, CSc. a kolektiv (Ludia a voda) - Praktické příklady zadržování vody ve městech 
a v krajině, zkušenosti ze světa. Konference byla finančně podpořena ze SFŽP v rámci projektu 
„Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích“. 
 
 

 



4. Ukliďme Česko 

Termín: 8. dubna 2017 
Účastníci: tajemník, vedení města, pracovníci jednotli-
vých odborů MěÚ Dačice, veřejnost, FCC Dačice, Spolek 
„Ekosmák“, Český svaz ochránců přírody 

Město Dačice se v rámci projektu Zdravého město Dačice a MA21 při-
pojilo k celostátní akci Ukliďme Česko 2017.  V termínu od 8. do 23. 
dubna probíhal úklid na území města Dačice a místních částí. Za tuto 
dobu se podařilo dobrovolníkům sesbírat neskutečných 1135 kilogramů 
nepořádku. Nejvíce odpadu bylo sesbíráno v Dačicích – 450 kg, dále v 
obcích Hostkovice – 260 kg a Malý Pěčín – 150 kg, THK Dačice – 150 kg 
atd. Jednatel společnosti FCC Dačice Radim Kolář sdělil, že se při sváže-
ní posbíraného nepořádku často setkávali s odhozenými pneumatikami, 
chtěli upozornit, že je možné využít Sběrný dvůr společnosti FCC Dačice 
k bezplatnému odevzdání pneumatik, elektrozařízení či dalšího objem-
ného odpadu. Úklid byl ukončen společným posezením a opékáním 
vuřtů. Poděkovali jsme všem dobrovolníkům za jejich čas a pomoc a 
dále za organizační zajištění společnosti FCC Dačice, která poskytla pra-
covní pomůcky a zajistila svoz sesbíraného nepořádku.  



5. Mladé zastupitelstvo 

 
Termín: 12. dubna, 22. června, 14. září 2017 
Účastníci:  vedení města, KD Beseda Dačice, SOUZaS Dačice, ZŠ 
v ul. Komenského, ZŠ v ul. B. Němcové, Gymnázium Dačice 
 
Ve třech termínech tj. 12. dubna, 22. června, 14. září se v sále KD Bese-
da Dačice konaly pod hlavičkou Zdravého města Dačice čtyři jednání 
mladého zastupitelstva města Dačice (v pořádí IV. – VII.). Studenti 
Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Gymnázia a žáci 
ZŠ v ul. Komenského, ZŠ v ul. B. Němcové se vžili do role zastupitelů 
a formou simulační hry si vyzkoušeli, jak zasedání zastupitelstva města v praxi probíhá. Cílem této 
akce bylo zvýšit zájem mladých lidí o komunální politiku a zprostředkovat jim praktickou zkušenost 
s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů. 



6. Farmářské trhy 
 

Termín: 22. dubna  a  30. září 2017 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, Technické služby 
Dačice, Jockey Club Malý Pěčín, Dačické okénko, farmáři a živnost-
níci, veřejnost 
 

V dubnu a září 2017 se pod hlavičkou Zdravého města Dačice konaly 
farmářské trhy, které se tradičně těšily zájmu stovek návštěvníků. Sna-
hou města Dačice je podporovat především producenty a výrobce 
z našeho regionu, což se nám v převážné většině daří. Na trzích se před-
stavilo okolo 30 prodejců, mezi kterými si jistě každý vybral podle své 
chuti zdravé a kvalitní produkty. Návštěvníci si mohli vybrat ze široké nabídky pečiva, koření, zele-
niny, sušených ořechů, včelích produktů, sazeniček, nakoupit živé ryby či si pochutnat na klobásách 
a rybích řízcích. O hudební zpestření se postaral harmonikář František Dědina, který trhům dodal 
tu správnou atmosféru. Děti se těšily z Mini zoo a dílniček, které pro ně přichystalo Dačické okén-
ko. 
 



7.DEN ZEMĚ  
 
Termín: 22. dubna 2017 
Účastníci:  město Dačice, komise ZMD a MA21, MŠ Dačice, FCC 
Dačice, veřejnost 
 
V sobotu 22. dubna se ve spolupráci Zdravého města Dačice a Ma21, 
FCC Dačice a MŠ Dačice konal Den Země za velmi nevlídného počasí. I 
přesto v prostorách mateřské školky byla zábava veliká. Rodiče s dět-
mi se na pár hodin vrátili do doby ledové a vyzkoušeli si, jak bylo těž-
ké v pravěku žít – například ulovit si mamuta vlastnoručně vyrobeným 
oštěpem, skákat po kamenech mezi tekoucí lávou,  zazpívat si s ostat-
ními pravěkými lidmi jejich písničky za rytmu bubínků a jiných pravěkých nástrojů. Dále byla mož-
nost soutěžit se společností FCC Dačice, která měla připraveny k hraní popelnice nejen na tříděný 
odpad. S popelnicí mohly děti projít slalomovou dráhu nebo si vyzkoušet správné vytřídění odpa-
du. Soutěže byly velmi sofistikovaně připravené a pobavily nejen děti, ale i jejich rodiče. Zkrátka 
zábavy bylo víc než dost a určitě se oslava Dne Země za hojné účasti velmi vydařila i přes nepřízeň 
počasí. 
 



8. Den bez aut 

Termín: 20. května 2017 
Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD  
a MA21, MP Dačice, PČR Dačice, BESIP, SOUZaS, ČČK, Ing. Z. 
Daňhel, Ing. P. Kamír, P. Kunkal, Asociace pro elektromobili-
tu, veřejnost  

Zdravé město Dačice uspořádalo v sobotu 20. května na Palac-
kého náměstí osvětovou kampaň Den bez aut. Jejím cílem bylo vyvolat zájem k omezení automobi-
lové dopravy a poukázat na přijatelnější způsoby dopravy. Zejména mladí návštěvníci akce přijeli 
na kolech, in-line bruslích, odrážedlech, koloběžkách, ale také na skateboardech. V rámci progra-
mu byly pro děti připraveny soutěže v jízdě zručnosti, testy v poznávání dopravních značek, jízda 
na konících, dílničky s Dačickým okénkem a proskotačit se mohly ve skákacím hradu. Dospělí ná-
vštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu na různých dopravních prostředcích poháněných na elektřinu 
(elektromobily pěti předních výrobců, elektroskútrech, elektrokolech, elektrokoloběžkách či na 
speciálním čtyřkolovém elektrovozítku, jehož řízení připomínalo jízdu na lyžích). Dospělí se díky 
stánku BESIP, Městské policie Dačice a Policie ČR Dačice dozvěděli o novinkách v dopravě, otesto-
vali své znalosti v dopravních předpisech, vyzkoušeli alkoholtester či cyklo a auto trenažer. Osvěto-
vá kampaň Den bez aut byla v Dačicích pořádaná podruhé. Novinkou akce byly přednášky hlavních 
protagonistů  elektromobility – pánů Jana Křižky, Mgr. Jaromíra Vegra (Asociace pro elektromobili-
tu ČR), Ing. Milan Řehoře (VOŠ a SPŠ Žďár n/S), z místních nadšendců Ing. Zbyňka Daňhela, a nej-
mladším účinkujícím Michalem Novákem (oceněn v soutěži ENERSOL s projektem Elektrická ko-
loběžka),  kteří sdělili své zkušenosti s elektromobily. Zlatým hřebem celé akce bylo předání osob-
ního elektromobilu panu starostovi ing. Karlu Macků na týdenní zkušenou od PR managera Petra 
Koláře. Kampaň byla finančně podpořena ze SFŽP v rámci projektu „Podpora udržitelného rozvoje 
v Dačicích“. 



9. SEMINÁŘE „RYBY A VODNÍ EKOSYSTÉM“ 

Termín: 25. a 29. květen 2017 
Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, KD Beseda Dačice, 
ENKI o. p. s., ZŠ v ul. Komenského, ZŠ v ul. B. Němcové, Gymnázium 
Dačice, SOUZaS Dačice 
   
Ve dnech 25. a 29. května se uskutečnily dva bloky seminářů v KD Beseda 
Dačice  určené pro učitele, žáky a studenty ZŠ a SŠ Dačice. Semináře byly 
realizovány pro učitele, žáky a studenty s tím záměrem, aby obdrželi ob-
sáhlejší informace k tématu souvisejícímu s udržitelným rozvojem. Podtémata seminářů se věno-
vala následujícímu: Úloha rybníků v zemědělské krajině; Vysoké množství živin od poloviny dvacá-
tého století; Změny koncentrace kyslíku a pH; Rybí obsádka a kvalita vody; Potravní řetězec; Pro-
dukce; Příklady hospodářských zásahů; Přírodní koupaliště. Přednášející doc. RNDr. Jan Pokorný, 
CSc. vedl přednášku velmi srozumitelnou formou a s velkým zájmem odpovídal na vzešlé dotazy.  
Přednáška byla rozdělena do třech částí. První část byla teoretická, druhá část se odehrávala 
v přírodě u místních rybníků a třetí část byla věnována diskuzi. Semináře byly finančně podpořeny 
ze SFŽP v rámci projektu „Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Den bez tabáku 

Termín: 31. května 2017 
Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD  
a MA21, Městské lesy, SDH Dačice, HZS JčK, veřejnost 
 

Zdravé město Dačice se již čtvrtým rokem účastnilo osvětové 
kampaně Den bez tabáku, která připadla na středu 31. května. 
Město Dačice chtělo tímto způsobem upozornit na nebezpečí kou-
ření a jeho škodlivosti. Partnerem kampaně Den bez tabáku byly 
Městské lesy Dačice, HZS JčK, SDH Dačice , které si pro malé i velké 
připravili v sobotu 3. června od 14:00 do 17:00 h soutěž nazvanou 
"HRÁTKY S HAJNÝM KÁZKEM". Pro prvních 100 účastníků byl při-
praven vuřtík a medaile zdarma. Doprovodný program byl: Den 
otevřených dveří v požární stanici HZS JčK DAČICE (prohlídka techniky a zázemí HZS); Výstava vý-
kresů žáků ZŠ v ul. B. Němcové, ZŠ v ul. Komenského v Kázku. Dále proběhlo vyhlášení vítězů vý-
tvarné soutěže na téma: "Den bez tabáku". Zakončení akce bylo u ohniště v Kázku. 

 

                                                                                                                               

                                          



11. Okolo jižních Čech 

Termín: 3. září 2017 
Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, dobrovolníci, 
veřejnost 
 
Dne 3. 9. 2017 od 9 do 11 h se konal tradiční Mezinárodní cyklis-

tický etapový závod Okolo jižních Čech 2017, kterého se účastnili profesionální týmy z celé Evropy. 

Peleton odstartoval z  Havlíčkova náměstí v 11:00 h a zamířil do cíle, který byl v Klášterské ulici v 

Jindřichově Hradci. Délka trasy byla 154 km.  Celkové pořadí: 1. Černý 11:02:21 hod., 2. Vinjebo 

+0:05, 3. Menten +0:50, 4. Nielsen +0:52, 5. Korošec +0:53, 6. Bajc +0:58, 7. Christian Rasmus Qu-

adde (Dánsko – Team Giant-Castelli) +0:59, 8. Thomas Vereecken (Belgie – Lotto Soudal), 9. Rado-

slav Rogina (Chorvatsko – Adria Mobil) oba +1:08, 10. Jonas Asen Jørgensen (Dánsko – Riwal Plat-

form Cycling Team) +1:10. 

 



12. Workshop - pocitové mapy  
 
Termín: 5. září 2017 
Účastníci:  vedení města, KD Beseda Dači-
ce, ZŠ v ul. B. Němcové Dačice, NSZM, UP 
Olomouc, veřejnost 
 
V úterý 5. září se v sále KD Beseda Dačice 
konal pod hlavičkou Zdravého města Dačice 
workshop věnovaný pocitovým mapám. Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně 
zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek partici-
pativního plánování veřejných prostor. Obce výsledky využívají nejčastěji jako podpůrné podklady 
pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí dopravy nebo jako informace pro městskou 
policii. Workshop byl finančně podpořen z NSZM. 

 



 
13. SEMINÁŘ „ZÁKLADY RYBNÍKÁŘSKÉHO HOSPODA-
ŘENÍ NA DROBNÝCH VODNÍCH PLOCHÁCH“  
 
Termín: 15. září 2017 
Účastníci:  vedení města, KD Beseda Dačice, Městský úřad Dači-
ce, veřejnost 
 
V pátek 15. září se od 9 do 15 hodin konal seminář s názvem: Základy 
rybníkářského hospodaření na drobných vodních plochách.  Seminář 
byl rozdělen do dvou bloků: první blok přednášek se konal v prosto-
rách 3D kina a druhý byl již v terénu. Přednášejícím na semináři byl 
RNDr. Richard Faina. Seminář byl finančně podpořen ze SFŽP v rámci projektu „Podpora udržitel-
ného rozvoje v Dačicích“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Dny zdraví 

Termín:  18. – 24. září 2017 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21,  
dačičtí cvičitelé, TJ Centropen Dačice, Resident 

2000, Otevřená Okna - Dačické okénko, Městská 
knihovna, Katolický dům Dačice, MOJE SESTRA, 
Městská knihovna Dačice, M. Přívětivá, A. Schlosse-

rová, J. Gregorová, I. Bělohlavová, Sal Marina, veřej-
nost atd.  
 
Ve dnech 18. až 24. září 2017 připravilo Zdravé město Dačice již šestým rokem osvětovou kampaň 

DNY ZDRAVÍ. Příznivci zdravého životního stylu, a nejen oni, mohli během těchto dnů navštívit ně-

kolik zajímavých a přínosných akcí. Prostřednictvím přednášek jsme se dozvěděli o nástrahách ha-

zardu a závislostech, kterou vedl ing. Jan Bartošek, od PaedDr. Drahomíry Blažkové a Evy Jahodové 

zas víme jak předcházet psychosomatickým a duševním chorobám. Paní Alena Schlosserová nám 

zase řekla, který reflexní bod je dobrý na úlevu od bolestí chiropraktik ing. Vinci Lászlo nám sdělil 

spoustu zajímavých praktik, které uleví od tělesných bolestí nebo působí jako prevence. Metodou 

nazvanou irisdiagnostika, kterou představila paní Jana Bělohlavová, lze zjistit příčiny různých ne-

mocí i z oční duhovky.  Zlatým hřebem „ Dnů zdraví„ byla konference konaná ve spolupráci se spo-

lečností  Resident 2000 nazvaná „S námi doma“, kde se představila již zmiňovaná společnost Resi-

dent 2000 a Domácí péče Dačice.  Za Městský úřad Dačice prezentovala Mgr. Irena Vašíčková z 

odboru sociálních věcí dům s pečovatelskou službou a podmínky přijetí. V rámci Dnů zdraví si moh-

li zájemci zdarma vyzkoušet některé sporty a cvičení – tai-chi, jógu pro děti, badminton či boulde-

ring (lezení po stěně). Ve Dnech zdraví bylo možné dále navštívit solnou jeskyni Sal Marina.  TJ 

Centropen Dačice v těchto dnech zorganizoval ukázkové tréninky florbalu, fotbalu, kuželekh a vo-

lejbalu, spojené s náborem nových členů.  



15. Kulatý stůl „Generel dopravy“ 

Termín:  17. říjen 2017 
 

Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD  
a MA21, KD Beseda, projektanti studie, SOUzas Dačice, veřejnost 
 
V úterý 17. října 2017 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a 

MA21 uskutečnil kulatý stůl na téma „Generel dopravy“. Téma bylo 

představeno externí dodavatelskou firmou.  Obyvatelé města Dačice 

tak byli konkrétně seznámeni s plány, které se týkaly rozvoje dopravy 

a infrastruktury.  Hned v úvodu představila společnost UDIMO, spol. s 

r.o., v zastoupení Ing. Pavlem Roháčem, Generel dopravy, což je dokument, který se snaží kom-

plexně zmapovat dopravu v Dačicích. V generelu je řešen i obchvat města. Po úvodním seznámení 

s Generelem dopravy následovala práce ve skupinách, kdy přítomní navrhovali zlepšení dopravní 

situace v tématech: 1. zklidnění dopravy v obytných oblastech a v rizikových lokalitách, 2. zklidnění 

dopravy v centru města, 3. autobusová doprava ve městě, 4. místní komunikace a chodníky, 5. 

parkování ve městě, 6. cyklodoprava a pěší doprava. Po práci ve skupinách byly zapsány nejdůleži-

tější hlavní podněty: rozšíření zábradlí podél chodníku u hráze rybníku Vražda, sdílení elektromobi-

lů a elektrokol, výstavba záchytných parkovišť, větší zaměření na přetížené kamióny projíždějící 

městem, oprava povrchu komunikace směrem do kopce na Palackého náměstí, dodržování rych-

losti automobilů na Palackého náměstí, výstavba autobusové zastávky u vlakového nádraží, navý-

šení počtu autobusových spojů a zastávek, vyřešení problematického chodníku z Masarykovy ulice 

na náměstí, rozšíření vozovky za Titanikem doleva směrem k Technickým službám, změna zákazu 

parkování v areály u Sokolovny, parkování obyvatel na trávě v Jiráskově ulici u panelových domů, 

vznik cyklozóny u rybníku Vražda oběma směry, doporučení více chodit pěšky a méně autem a více 

míst pro přecházení např. ulice Kapetova a u Centropenu. Vedení města bylo také pochváleno za 

provedení  rekonstrukce komunikací ve čtvrti Peráček. Výstupy z kulatého stolu byly projednány 

v radě města.  



16. Kulatý stůl „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku“ 

Termín:  23. říjen 2017 
Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD  
a MA21, KD Beseda, projektanti studie,  veřejnost 
 
V pondělí 23. října 2017 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21 
uskutečnil kulatý stůl na téma „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku“. 
Téma bylo představeno externí dodavatelskou firmou.  Obyvatelé města 
Dačice tak byli konkrétně seznámeni s plány, které se týkaly rozvoje do-
pravních komunikací na sídlišti rodinných domů u Hradišťka vystavěné v 
letech 60. a 70. minulého století s navazující ulicí Jemnickou.  Kulatého stolu se účastnila půlstovka 
občanů, včetně zástupců města, členů dopravní komise, odboru dopravy, odboru dotací a investic 
a zpracovatele. Hned v úvodu představila společnost WAY project s. r. o., v zastoupení pana Šedi-
vého, studii „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku“, což je dokument, který navrhuje úpravy ko-
munikací dle aktuálních norem ve třech variantách. První varianta se týká zachování stávajícího 
obousměrného provozu, ve druhé variantě se uvažuje o zřízení jednosměrného provozu ve všech 
ulicích s výjimkou Svobodovy ulice a třetí varianta navrhuje vytvoření obytné zóny v celé lokalitě. 
Přestože se jedná o dopravní řešení, je nutné zdůraznit, že jde o komplexní rekonstrukci ulic, a to 
včetně přeložky kanalizace, vodovodu, elektřiny a možná i plynu.  Účastníci kulatého stolu se měli 
ke konci jednání vyjádřit písemně do připraveného formuláře, v kterém bylo mimo jiné i hodnoce-
ní organizace celé akce. Navržené podněty občanů projednala na svém jednání dopravní komise, 
která zpracované informace přednesla následně radě města. Rada města odsouhlasené řešení stu-
die předá zpracovateli, který začne pracovat na projektové dokumentaci. Předpokládaná doba 
realizace rekonstrukce je rok 2019. 
 



17. Mezigenerační setkání 

Termín: 10-12/2017 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, DPS, 
MŠ Bratrská, SŠTO Dačice, veřejnost atd. 
 

Projekt MŠ Bratrská podporující přirozené soužití dvou 
generací: dětí předškolního věku a seniorů. Cílem projek-
tu „Ty se mnou a já s tebou“ je mezigenerační setkávání 
předškolních dětí a seniorů z Domu s pečovatelskou službou Dačice. Myšlenkou tohoto projektu 
bylo propojení dvou navzájem vzdálených generací, které si mohou poskytnout radost ze života, 
moudrost a energii. Při společně strávených chvílích se učí vzájemné úctě, toleranci a laskavosti. 
Obsahem projektu je pět setkání dětí a seniorů v DPS, během kterých se uskutečňují obohacující 
rozhovory, zážitkové hry, tvořivé dílny, společné aktivity (zpívání, cvičení, procházky, apod.) V říjnu 
děti se seniory společně vyráběli papírové draky. V listopadu, za přítomnosti pana starosty  
Ing. Karla Macků (politik Zdravého města), si všichni zahráli pohybové hry se zpěvem, rozvíjeli mo-
toriku pomocí netradičních pomůcek jako např. psychomotorický padák, komunikační hadice, atd. 
Dalším setkáním bylo společné pečení vánočního cukroví 13. prosince.  

     

 



18. Mikulášská jízda městem 

Termín: 5. prosince 2017 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, KD Beseda Dači-
ce, TS Dačice, SOUzas Dačice, DS Tyl, dobrovolníci, veřejnost ad. 
 
V úterý 5. prosince uspořádalo Zdravé město Dačice Mikulášskou 
jízdu městem, během které navštívil svatý Mikuláš v doprovodu An-
děla a čertů naše krásné město Dačice. Za zvuku zvonů a dupotu 
kopyt projela tato družina městem od domu s pečovatelskou služ-
bou podél sportovního stadionu přes Červený Vrch, kolem panelo-
vých domů přes Havlíčkovo náměstí až na Palackého náměstí Dačice. 
Program započal na Palackého náměstí, kde byli připraveni čerti 
s knihou hříšníků. Poté přijel Mikuláš se svou družinou. Mikuláš 
s andělem rozdávali dětem mikulášskou nadílku. Akce byla již podruhé realizována společně 
s divadelním spolkem Tyl Dačice. Za pomoc jsme poděkovali i řadě dobrovolníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Kulatý stůl „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku“ - 

výsledky 

Termín:  11. prosince 2017 
Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD  
a MA21, KD Beseda, projektanti studie,  veřejnost 
 

V pondělí 11. prosince 2017 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a 

MA21 uskutečnil kulatý stůl na téma „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hra-

dišťku“. Obyvatelé byli  seznámeni s výslednou studií řešení místních ko-

munikací na sídlišti rodinných domů u Hradišťka vystavěné v  60. a 70. letech minulého století. 

Součástí rekonstrukce bude i část  navazující ulice Jemnická.  Kulatého stolu se účastnilo cca  

padesát občanů, včetně zástupců města a odboru dotací a investic. Hned v úvodu představil řešení 

studie starosta města Ing. Karel Macků s tím, že vysvětlil, proč byla vybrána varianta k vytvoření 

obytné zóny v celé lokalitě. Dále sdělil, že řešení rekonstrukce bude nutné etapizovat z důvodu 

komplexnosti rekonstrukce ulic, a to včetně přeložky kanalizace, vodovodu, elektřiny a možná i 

plynu.  Účastníci kulatého stolu vyjádřili i své požadavky, které byly zapsány a budou dále probrány 

se zpracovateli studie buď k zanesení či k podrobení hlubšího prověření. Odhad realizace rekon-

strukce je následující – v příštím roce se bude soutěžit projektant a v roce 2019, pokud nenastanou 

komplikace, bude možné práce zahájit. 

 

 


