
  

    

  

 
 

 
2018 

 

 

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA AKTIVIT 
ZDRAVÉHO MĚSTA DAČICE A 

MÍSTNÍ AGENDY 21 

Předkládá: 

Ing. Kateřina Marková 

místostarostka, 

předsedkyně komise  

Zdravého města a MA21 

 

Zpracovala: 

Ing. Ilona Brabencová 

koordinátorka 

Zdravého města a MA21 



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  
 
 
 
 
 

 

 

2 

 

Obsah 
 

1 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO V EVROPĚ ...................................................................................... 4 

2 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO V ČESKÉ REPUBLICE – ................................................................... 4 

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR .......................................................................................................... 4 

3 MÍSTNÍ AGENDA 21 ......................................................................................................................... 4 

4 Zdravé město Dačice a MA21 v Dačicích ......................................................................................... 5 

5 HLAVNÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2018 ................................................................................ 7 

Zimní radovánky s ÁMOSKOU a ochutnávka jídel ze zdravé jídelny ................................................... 7 

Fórum Zdravého města Dačice – 6. ročník .......................................................................................... 8 

Jarní škola NSZM................................................................................................................................ 10 

Ukliďme Česko ................................................................................................................................... 11 

Den Země .......................................................................................................................................... 11 

ANTIFETFEST ...................................................................................................................................... 12 

Farmářské trhy .................................................................................................................................. 14 

Férová snídaně .................................................................................................................................. 14 

Den bez tabáku .................................................................................................................................. 16 

Mladé zastupitelstvo ......................................................................................................................... 16 

OLDA .................................................................................................................................................. 18 

Dny zdraví .......................................................................................................................................... 19 

Den bez aut ........................................................................................................................................ 20 

Kulatý stůl s mládeží na téma Klub Béčko ......................................................................................... 20 

Bezpečně a zdravě ............................................................................................................................. 22 

Kulatý stůl „Klimatické změny na Dačicku“ ....................................................................................... 23 



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  
 
 
 
 
 

 

 

3 

Seminář „Vývojové trendy v energetice a jejich ............................................................................... 24 

dopady na teplárenství“ .................................................................................................................... 24 

Mezigenerační setkání ....................................................................................................................... 25 

Mikuláš na náměstí ........................................................................................................................... 26 

Seminář „Hospodaření s vodou ve městě, její zadržování a čištění“ ................................................ 27 

6 DOTACE.......................................................................................................................................... 28 

7 MEDIALIZACE PROJEKTU ............................................................................................................... 28 

8 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ ........................................................................................................ 28 

9 MA21 – OBHÁJENÍ KATEGORIE „C“ ............................................................................................... 29 

10 VYHODNOCENÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2018 ................................................................................ 29 

 

 



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  
 
 
 
 
 

 

 
4 

1 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO V EVROPĚ  

Mezinárodní projekt Zdravé město iniciovala Světová zdravotnická organizace OSN v roce 1988. 
Zdravá města systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a 
řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich 
názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale především o zdravý životní styl lidí a 
odpovědnost vůči budoucím generacím. V Evropě je do projektu zapojeno 1 300 municipalit z 30 
zemí. Na regionální úrovni se skrze Zdravé město realizují zásady dokumentů OSN Zdraví 21 (dlou-
hodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva) a Agenda 21 (program pro 21. století, 
který ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na planetě Zemi).  
 

2 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO V ČESKÉ REPUBLICE –  

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR  

První myšlenky výše uvedeného projektu se v České republice začaly realizovat již v roce 1989. 
Národní síť Zdravých měst České republiky (dále jen NSZM) byla vytvořena jedenácti aktivními 
městy v roce 1994. Od roku 2003 je asociace otevřená všem formám municipalit.  
 
NSZM je mezinárodně certifikovaná asociace aktivních místních samospráv, které se programově 
hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují 
zdravý životní styl svých obyvatel. NSZM sdružuje 130 členů s regionálním vlivem na 2 152 měst a 
obcí, ve kterých žije 5,441 milionů obyvatel (tj. 52 % populace ČR).  
 
Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro život na zákla-
dě dohody s místními obyvateli. Nástrojem k realizaci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 
ve Zdravých městech, obcích, regionech ČR je Metodika NSZM ČR. Metodika vznikala po dobu více 
než deseti let. NSZM na jejím zpracování spolupracovala a nadále ji rozvíjí společně s řadou odbor-
ných partnerů, např. Univerzitou Karlovou a dalšími vysokými školami, resorty, členy Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj a rovněž s regionálními odbornými institucemi. Metodika získala titul „Světo-
vý projekt EXPO 2000“. NSZM je také akreditovanou vzdělávací institucí (akreditace MV ČR).  
 

3 MÍSTNÍ AGENDA 21  

 
Místní Agenda 21 (dále jen MA21) je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na 
místní úrovni. Hlavním cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen součas-
ných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí. A to vše ve spolupráci s veřejností.  
 
Místní Agenda 21 je od roku 2006 oficiální metodou pro zvyšování kvality veřejné správy. Její zá-
kladní součásti jsou strategické řízení k udržitelnému rozvoji (strategie, udržitelnost), zapojování 
veřejnosti a otevřené sdílení zkušeností (dobrá praxe).  
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Nástrojem měření kvality uplatňování principů MA21 je sada 21 kritérií rozdělených do čtyř kate-
gorií A (nejvyšší) až D (nejnižší). Kritéria umožňují všem municipalitám ověřovat, zda a na jaké 
úrovni v praxi realizují procesy MA21, a dále argumentovat kvalitu veřejné správy při žádostech o 
granty EU 3 a o podporu dotačních titulů resortů a krajů. Plnění kritérií je sledováno ve veřejně 
přístupné Databázi MA 21 na www.ma21.cz.  

 

4 Zdravé město Dačice a MA21 v Dačicích  
 

Zdravé město je nutné vnímat jako dlouhodobý a stále se vyvíjející projekt, který předpokládá 
aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města. Proto není možné pojem „Zdravé město“ 
chápat jako současný a ukončený stav města. Zdravé město se zabývá všemi oblastmi života ve 
městě, které mohou mít vliv nejen na zdraví, ale celkovou pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o 
stav životního prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě. 
 
Hodnotící zpráva Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 (dále ZMD a MA21) je nástrojem, 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 obsa-
huje nejenom výčet splněných aktivit, ale i doprovodný komentář k dosaženým úspěchům a příno-
sům 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 rovnováze všech 
klíčových oblastí – sladilo hospodářský rozvoj se sociálními požadavky  
a respektovalo životní prostředí. Nástrojem pro měření a hodnocení MA21 je sada kritérií. Úspěš-
nost 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 „Zá-
jemci“.  
 

Během šesti let fungování ZMD a plněním kritérií MA21 naplňuje město Dačice kritéria natolik 
úspěšně, že koncem roku 2015 postoupilo do Kategorie C (= stabilizace) a i v roce 2018 byla tato 
kategorie úspěšně obhájena. Začali jsme plnit i aktivity, které spadají do kategorie B a to přede-
vším díky dotaci, kterou jsme získali v červenci 2018 ze Státního fondu životního prostředí. Během 
tohoto období jsme díky osvětovým kampaním vyvíjeli aktivity na podporu zdraví a zdravého ži-
votního stylu, prostřednictvím veřejného fóra a kulatých stolů zapojovali veřejnost do rozhodova-
cích procesů města, uplatňovali principy udržitelného rozvoje, zkvalitňovali veřejnou správu, bu-
dovali místní partnerství a pořádali různé vzdělávací a informační akce. 
 
 

Organizace projektu Zdravé město Dačice v roce 2018: 
 Politik ZMD a MA21 – Ing. Karel Macků 
 Předseda komise – Ing. Kateřina Marková 

http://www.ma21.cz/
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 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 12 partnerů: společnost FCC Dačice, Střední odborné učiliště služeb a 
zemědělské Dačice, Sportcentrum Rockhill, Ústav Metha, Městská knihovna Dačice, Gymnázium 
Dačice, Základní škola na ul. Boženy Němcové Dačice, Základní škola na ul. Komenského Dačice, 
Jockey Club Malý Pěčín a Technické služby Dačice. V roce 2018 se novými partnery staly Mateřská 
škola Dačice a Katolický dům.  
 

Děkujeme touto cestou všem, kteří za uplynulých šest let fungování Zdravého města Dačice přispě-
li k zavádění a udržování procesu místní Agenda 21 v Dačicích. 
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5 HLAVNÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2018 

Zimní radovánky s ÁMOSKOU a ochutnávka jídel ze zdravé jídelny 

Termín: 16. leden 2018 
Účastníci: vedení města, komise ZMD a MA21, partneři ZMD, 
veřejnost 

„Zimní cesta s Ámoskou“ je název setkání předškoláčků v ZŠ Komenské-
ho. S Ámoskou se tentokrát předškoláčci potkali v ulici Bratrská,  dne 16. 
1. 2018. Důvodem změny bylo i zpestření ochutnávkou ze Zdravé školní 
jídelny MŠ Dačice.  MŠ Dačice chtěla dětem i jejich rodičům ukázat, že 
školní obědy mohou být zdravé a zároveň dobře chutnat. Ve spolupráci 
se Zdravým městem Dačice, které financovalo nákup potravin, se připra-
vili 2 polévky, 4 hlavní jídla a 2 dezerty. Všechny tyto pokrmy mají děti 
běžně na jídelníčku. Všichni přítomní si mohli pochutnat na těchto po-
krmech - indické polévce s červenou čočkou, dýňové polévce s chlebo-
vými krutonky, kuskusu se zeleninou a kuřecím masem, zapečené tresce 
s kořenovou zeleninou a smetanou, chilli con carne s dýní Hokkaido, 
brokolicových placičkách s uzeným tofu, špaldovém moučníku a tvarohu s jahodami a chia semínky. Ochut-
návka měla mezi velkými i malými kladné ohlasy a všem moc chutnalo. Všechny recepty jsou dostupné na 
webových stránkách MŠ Dačice www.msdacice.cz. 

 

http://www.msdacice.cz/
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Fórum Zdravého města Dačice – 6. ročník 

Termín: 19. února 2018 
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 19. února pro občany Dačic a místních 

částí šestý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. Možnost diskuto-

vat nad sedmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života 

ve městě využilo téměř devadesát občanů včetně představitelů města a 

zástupců městského úřadu. Cílem setkání bylo získat od občanů náměty 

k dalšímu rozvoji města a sestavit žebříček nejtíživějších problémů našeho 

města. Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků: „Těší mě, že si občané ukrojili 

dvě hodiny ze svého času na aktivní práci pro město a vydefinovali podnětné náměty k rozvoji Dačic. Velmi 

děkuji všem zúčastněným občanům a dále neziskovým organizacím, které prezentovaly svou činnost a jedna 

z nich v hlasování, získala šek v hodnotě 3.000,- Kč.“  

V úvodu akce seznámil starosta Karel Macků přítomné s tím, jak se podařilo naplnit cíle stanovené loňským 

fórem. Máme radost, že se většinu problémů včetně těch složitějších průběžně daří řešit. Samozřejmě se 

objeví také podněty, které je nutné odložit, neboť se realizují jiné investice, konkrétně – bezbariérovost 

prvního stupně ZŠ na ul. B. Němcové, kde byl přes letní prázdniny vybudován výtah.  Poté si převzala za 

Národní síť Zdravých měst ČR slovo facilitátorka akce Dana Diváková, která přítomné seznámila s průběhem 

pracovní části fóra a postarala se o odborný dohled. Před samotnou pracovní částí, proběhla prezentace 

čtyřech neziskových organizací – Jockey club Malý Pěčín, Katolický dům, Českomoravská myslivecká jednota 

a TJ Centropen. Neziskové organizace seznámili účastníky se svou činností a prostřednictvím hlasování byl 

na konci Fóra vyhlášen vítěz šeku v hodnotě 3.000,- Kč, kterým se stal Jockey club Malý Pěčín. Pokračová-

ním akce bylo vydefinování priorit ve skupinách,  z nichž za každou tematickou oblast byly vybrány dvě nej-

palčivější, o kterých se závěrem hlasovalo. Formulované priority z fóra budou opět ověřeny sociologickou 

studií. Sociologický průzkum bude proveden v Dačicích a místních částech odbornou firmou na reprezenta-

tivním vzorku 500 osob, a to v průběhu měsíce března. Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapuje 

názory občanů na nejvýznamnější problémy na rok 2018. Výsledky této studie tak budou objektivním a ově-

řeným podkladem pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva města o výstupech z veřejného fó-

ra.V loňském ročníku byly zpestřením akce dva doprovodné programy, které jsme pro pozitivní ohlasy zo-

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

svou činnost a prodávalo výrobky svých klientů. Druhým doprovodným programem bylo VZP, které účastní-

kům měřilo krevní tlak a BMI. 

Priority naformulované na Fóru Zdravého města Dačice 2018, které budou ověřeny v následném sociologic-

kém průzkumu (řazeno abecedně): 

 Opravit lávky přes řeku Dyji (u Penny a Centropenu) 

 Urychlit vybudování kluziště 

 Vybudování cyklostezek do okolních obcí (Toužín, dále napojení na rakouské cyklostezky) 
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 Vypracovat novou koncepci řešení náměstí (parkování, klidová zóna) 

 Vyřešit odstavné plochy pro kamiony 

 Vytvořit server pro lokální brigády 

 Zajistit lékařskou zubní pohotovost 

 Zajistit nové či větší prostory pro knihovnu 

 Zajistit pořádek na nádražích a veřejných prostranstvích 

 Zajistit údržbu aleje k Urbanči 

 Zajistit umělou trávu pro fotbalisty  

 Zavedení kamerového systému ve městě 

 Zvýšit kapacitu Domova pro seniory 

K naformulovaným prioritám byly sděleny i pochvaly. Z pochval je možné zmínit např. povedená revitalizace 

Kancnýřova sadu a umístění pomníku, poslední verze návrhu řešení křižovatky na Palackého náměstí,  re-

konstrukce čtvrti na Peráčku, vytvoření naučné stezky v Kázku, úprava lesíku pod SOUzas, čistota města,  

dostatek akcí Pod Lipkami, pomoc seniorům ze strany města a Městské policie.  
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Jarní škola NSZM 

 
Termín: 21.-23. března 2018 
Účastníci:  vedení města, KD BESEDA Da-
čice, NSZM, koordinátoři Zdravých měst, 
starostové a místostarostové Zdravých 
měst z celé ČR, partneři ZMD, SŠTO, Státní zámek Dačice, Muzeum a galerie Dačice, restau-
rační zařízení "Pod Betonem" 
 

Ve dnech 21. - 23. března 2018 hostilo Zdravé město Dačice jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé 

ČR. Akce byla určena pouze registrovaným účastníkům NSZM. První den Jarní školy se účastnilo více 

než 130 účastníků. Atmosféra školy se nesla více než v přátelském duchu. V úvodu přivítal návštěvníky 

Ing. K. Macků, který představil Dačice prostřednictvím rodiny Radových, kteří proslavili naše městečko 

"kostkovým cukrem". Další prezentací s názvem " Praktické využití médií při propagaci ZM Dačice" navázala 

vedoucí OKC Mgr. N. Mastná. Ostatní prezentace probíhaly až do 16 h. Druhý den byl věnován již konkrét-

ním školením připraveným pro začátečníky až pokročilé. V pozdních odpoledních hodinách byla účastníkům 

rozdána Osvědčení o absolvování jarní Školy NSZM.  Třetí den byl určen spíše začátečníkům, kteří absolvo-

vali praktický nácvik s info systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech. Zázemí 

poskytnula ZŠ na ul. Komenského. Na přípravě a realizaci spolupracovali:  KD Beseda (zázemí), IT oddělení 

(technická podpora), TSD,  MP, SOUZaS (občerstvení a obsluha),  Městské muzeum a galerie, Státní zámek 

a restaurační zařízení "Pod Betonem" a "Rockhill (vyplnily večerní program účastníků školy). Nelze opome-

nout i pomoc studentek ze SŠTO (obor Ekonomika a podnikání), které nejen pomáhaly organizátorům, ale 

i absolvovaly po oba dny prezentace a školení, z kterých vypracovaly výstup v podobě prezentace (videa).  

https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/02_zm-dacice-ok.pdf
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Ukliďme Česko 

Termín: 7. dubna 2018 
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 připojilo k celostátní akci Ukliď-

me Česko 2018.  V termínu od 7. do 14. dubna probíhal úklid na území města Dačice a místních 

částí. Za tuto dobu se podařilo dobrovolníkům sesbírat neskutečných 1509 kilogramů nepořádku. 

Nejvíce odpadu bylo sesbíráno v Dačicích – 920 kg, dále v obcích Hostkovice a Malý Pěčín – 370 kg, 

Hradišťko 150 kg, THK Dačice – 69 kg atd. Jednatel společnosti FCC Dačice Radim Kolář sdělil, že se 

při svážení posbíraného nepořádku často setkávali s odhozenými pneumatikami, chtěli upozornit, 

že je možné využít Sběrný dvůr společnosti FCC Dačice k bezplatnému odevzdání pneumatik, elek-

trozařízení či dalšího objemného 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 zajistila svoz sesbíraného nepořádku.  
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Den Země 

Termín: 22. dubna 2018 
Účastníci:  město Dačice, komise ZMD a MA21, JCMP, veřejnost 
 
V neděli 22. dubna se ve spolupráci Zdravého města Dačice a Ma21 a 
JCMP konala oslava Dne Země. Program proběhl za krásného slunného 
počasí a byl velmi bohatý. Započal otevřením historicky prvního zoo-
koutku pro děti. V zookoutku si mohly děti pohladit kůzlátka, morčát-
ka, králíčky atd. Děti si dále užily jízdu na koních či s pony expresem, 
vyzkoušely si různé soutěže a zaskákaly si na skákacím hradu. Pro zá-
jemce byly připraveny ukázky jezdeckého umění členů JCMP, exkurze 
do stáje JCMP, ukázka práce koní na oprati, skok ve volnosti, wester-
nové ježdění, přirozená komunikace s koněm, komentovaná přehlídka plemen a jízda na koních a 
ponících. K vidění byla také malá výstava zemědělské techniky. Zkrátka zábavy bylo víc než dost 
pro malé i velké. Oslava „Dne Země“ se za hojné účasti veřejnosti velmi vydařila. 
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ANTIFETFEST 

Termín: 4. května 2018 
Účastníci: vedení města, Zdravé město 
Praha 12, zástupci ze ZUŠ Dačice, KD Bese-
da, ZŠ B. Němcová, Gymnázium Dačice, Ki-
no Světozor, veřejnost 

Antifetfest aneb Jde to i jinak! je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového cho-
vání mládeže a je určen pro žáky a studenty základních a středních škol. Soutěž vznikla v roce 2007 
v Městské části Praha 12. Po deseti ročnících, které se konaly pouze na území hlavního města, byl 
vyhlášen nultý ročník celorepublikové soutěže a o vše se opět organizačně postarala Městská část 
Prahy 12. Město Dačice se v rámci projektu Zdravého město Dačice a MA21 do soutěže zapojilo a 
z oslovených škol natočili dva snímky žáci základní školy v ulici B. Němcové a tři snímky studenti 
Gymnázia Dačice. Vyhodnocení obvodního kola proběhlo v Kině Beseda dne 4. května. V pražském 
kině Světozor na Václavském náměstí se 20. září konalo vyhodnocení celorepublikové soutěže a 
ocenění soutěžních snímků. Z Dačic se vyhodnocení zúčastnili téměř všichni, kteří se podíleli na 
tvorbě svých soutěžních snímků. Velkého úspěchu se dočkali tvůrci z Gymnázia Dačice za film Pro-
měny, který vyhrál 1.místo v kategorii středních škol. I když ne všechny filmy byly oceněny, tak je 
třeba vyzdvihnout zájem všech zúčastněných žáků a studentů, jejich šikovnost.  Všichni si zaslouží 
veliký obdiv jak od svých vrstevníků tak i od nás dospělých. Věříme, že v příštím roce snímky ještě 
přibudou. 
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Farmářské trhy 
 

Termín: 12. května  a  22. září 2018 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, Technické služby Da-
čice, Jockey Club Malý Pěčín, Dačické okénko, MZE – projekt Ryba 
na talíři, farmáři a živnostníci, veřejnost 
 

V květnu a září 2018 se pod hlavičkou Zdravého města Dačice konaly far-
mářské a řemeslné trhy, které se tradičně těšily zájmu stovek návštěvníků. 
Snahou města Dačice je podporovat především producenty a výrobce 
z našeho regionu, což se nám v převážné většině daří. Na trzích se před-
stavilo okolo 35 prodejců, mezi kterými si jistě každý vybral podle své chuti zdravé a kvalitní pro-
dukty. Návštěvníci si mohli vybrat ze široké nabídky pečiva, koření, zeleniny, sušených ořechů, vče-
lích produktů, sazeniček, nakoupit a ochutnat rybí speciality nejen od místních rybářů, neboť zpes-
třením trhů byl projekt „Ryba na talíři“. Projektem si MZE bere za cíl, představit veřejnosti jedno-
duché recepty sladkovodních ryb z dané lokality. O hudební zpestření se postaral harmonikář Fran-
tišek Dědina, který trhům dodal tu správnou atmosféru. Děti se těšily z Mini zoo JCMP a dále sou-
těží s hodnotnými cenami. Dílničky pro děti opět přichystalo Dačické okénko. Pro dospělé byla, 
jako zpestření, přichystaná projížďka na elektrokoloběžkách. 
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Férová snídaně 
 

Termín: 12. května 2018 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, Technické služby 
Dačice, společnost Na Zemi, veřejnost 
 
Zdravé město Dačice uspořádalo 12. května historicky první piknik na náměstí s 

názvem „Férová snídaně“, který se konal pod hlavičkou společnosti Na Zemi. Na 

více než 170 místech po celé České republice se ve stejnou dobu uskutečnil 

piknik na podporu fairtradových, ale i lokálních pěstitelů. Lidé tak dali najevo, že 

je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Akce se koná vždy 

druhou květnovou sobotu na Světový den pro fair trade.Společným piknikem lidé vyjádřili podporu pěstite-

lům a pěstitelkám ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky zapojeným do systému fair trade. Ten jim umož-

ňuje uživit se vlastní prací za důstojných podmínek, neboť za svoji práci dostávají spravedlivě zaplaceno. Své 

plodiny pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. Běžní kávoví pěstitelé 

v Latinské Americe dostávají za svoji arabiku a robustu nízké výkupní ceny, které mnohdy nepokryjí ani ná-

klady na pěstování. Zaměstnanci banánových plantáží ve Střední Americe pracují 12 hodin denně, nemají 

proplacené přesčasy a mzda jim nestačí ani na základní výdaje. V západní Africe pracují na kakaových plan-

tážích téměř dva miliony dětí, většina v Pobřeží slonoviny a v Ghaně. V příštím roce akci opět rádi podpoří-

me a již nyní přemýšlíme o konání akce v zámeckém parku.  
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Den bez tabáku 

Termín: 31. května 2018 
Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a 
MA21, Městské lesy, SDH Dačice, Červený kříž,  Dačické okénko, 
JCMP a veřejnost 
 

Zdravé město Dačice a MA21 se již pátým rokem účastní osvětové kampaně 

Den bez tabáku, která připadla na čtvrtek 31. května. Město Dačice chtělo 

tímto způsobem upozornit na nebezpečí kouření a jeho škodlivost. Partne-

rem kampaně Den bez tabáku byly Městské lesy Dačice, Dačické okénko, 

SDH, JCMP,  Červený kříž, a Domácí péče.  Doprovodný program se konal pro 

malé i velké u věže. Věž kostela sv. Vavřince byla zdarma otevřena na akci  od 14:00 do 17:00 h. Ve věži i 

kolem ní byly připraveny pro návštěvníky akce různé soutěže, kvízy a dílničky. 
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Mladé zastupitelstvo 

Termín: 21. června 2018 
Účastníci:  vedení města, KD Beseda Dačice, ZŠ v ul. Komen-
ského, Gymnázium Dačice 
 
V termínu 21. června se v sále KD Beseda Dačice konaly 
pod hlavičkou Zdravého města Dačice dvě jednání mladého za-
stupitelstva města Dačice. Studenti Gymnázia a žáci ZŠ v ul. Ko-
menského 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 politi-
ku a zprostředkovat jim praktickou zkušenost s tím, jak 
se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů. 
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OLDA 

Termín: 1. září 2018 
Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, komise místních 
částí, komise ZMD a MA21, komise pro volnočasové aktivity, KD 
Beseda Dačice, Technické služby Dačice, volejbalový tým TJ 
Centropen Dačice, dobrovolníci, veřejnost 

 
V sobotu 1. září odpoledne se stal sportovní stadion v Dačicích dějištěm 

OLDY – Sportovních her Dačicka. Jednalo se již o třetí ročník rozpustilého 

klání tentokrát jedenácti týmů z obcí Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostko-

vice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Velký Pěčín 

a z města Dačice. Hlavním cílem OLDY bylo užít si legraci u netradičních disciplín, zkrátka pobavit se. „O 

tom, že zábava byla opravdu dobrá, svědčil častý smích, který se linul při zdolávání originálních úkolů ze 

zaplněné tribuny. První místo získal tým z Borku, druhé místo patřilo Malému Pěčínu a třetí místo obsadila 

parta z Bílkova. Putovní pohár v tomto ročníku tedy Dačice předaly Borku. Smíšené sedmičlenné týmy se 

utkaly ve čtyřech disciplínách, ve kterých mimo jiné předvedly svoji zručnost, sílu, rychlost, sehranost a stra-

tegii. První disciplína s názvem „Ťapaná“ skrývala chůzi pěti členů týmu, kteří k sobě měli svázané nohy. 

Další soutěží byl tradičně hlavolam, který zamotal hlavu nejednomu týmu. V jedné disciplíně hrály hlavní 

roli houbičky (na mytí nádobí), které tým sbíral hodem do kýble. Poslední štafetová soutěž s názvem „Sto-

lečku, prostři se“ znamenala přesun pochutin a věcí k prostření, směrem ke stolu, kde tým končil tím, že 

prostřel stůl a spořádal jeden celý rohlík. Čtvrtý ročník OLDY plánujeme na rok 2020. 
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Dny zdraví 

Termín:  1. – 30. září 2018 
Účastníci: město Dačice, SFŽP, MŽP komise ZMD a 
MA21, dačičtí cvičitelé, ZUŠ, Resident 2000, Li-

ga proti rakovině Praha z.s., Otevřená Okna - Dačické 
okénko, Městská knihovna, Katolický dům Dačice, MOJE 

SESTRA, Městská knihovna Dačice, M. Přívětivá, J. Grego-

rová, Sal Marina, Misabelka z Kastálie, Martina Kasalová, 
veřejnost atd.  
 
Na celý měsíc září připravilo Zdravé město Dačice již sedmý ročník osvětové kampaně DNY ZDRAVÍ. Příznivci 

zdravého životního stylu, a nejen oni, mohli v průběhu měsíce navštívit několik zajímavých a přínosných 

akcí. Prostřednictvím přednášek jsme se dozvěděli jak číst etikety na potravinách, kterou vedla autorka 

knihy Mgr. Martina Kasalová, od PaedDr. Drahomíry Blažkové a Mgr. Jaroslavy Sedlákové, Ph.D. zas víme jak 

sebou nenechat manipulovat. Paní Monika Bohuslavová (Misabelka z Kastálie) nás spirituálními nástroji 

pozitivně naladila a sdělila různé techniky jak relaxovat. Pro školky, školy a veřejnost byla na náměstí při-

pravena osvětová výstava Ligy proti rakovině, kterou doplňoval i kulturní program složený z představení 

místních spolků a organizací např. ZUŠ, Mažoretky, vystoupení malých jogínků s Míšou Přívětivou atd. Již 

v pořadí druhý ročník se konala konference ve spolupráci se společností  Resident 2000 nazvaná „S námi 

doma“, kde se představila již zmiňovaná společnost Resident 2000 a Domácí péče Dačice.  Za Městský úřad 

Dačice prezentovala Mgr. Irena Vašíčková z odboru sociálních věcí dům s pečovatelskou službou a podmín-

ky přijetí. V rámci Dnů zdraví si mohli zájemci zdarma vyzkoušet některé sporty a cvičení – tai-chi, jógu pro 

děti, badminton či bouldering (lezení po stěně), kruháče s panem Havlíčkem. Ve Dnech zdraví bylo možné 

dále navštívit solnou jeskyni Sal Marina.   
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Den bez aut 

Termín: 8. září 2018 
Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, DownTown – A. 
Sidor, komise ZMD a MA21, MP Dačice, BESIP, SFŽP, MŽP, P. Kun-
kal, veřejnost  

Zdravé město Dačice a MA21 uspořádali v sobotu 8. září na Palackého ná-

městí osvětovou kampaň Den bez aut. Jejím cílem bylo vyvolat zájem k ome-

zení automobilové dopravy a poukázat na přijatelnější způsoby dopravy. 

Zejména mladí návštěvníci akce přišli buď pěšky nebo přijeli na kolech, odrá-

žedlech, koloběžkách, ale také na skateboardech.  V rámci programu byly pro 

děti i dospělé připraveny soutěže v jízdě zručnosti a testy v poznávání do-

pravních značek. Atrakcí byla jízda na elektrokolech. Stánek BESIPu opět nezklamal a přivezl s sebou „kou-

zelné brýle“, které z návštěvníků vyčarovaly opilce nebo velmi unavené řidiče.  Ti se následně pokoušeli 

projít překážkovou dráhu, která jim většinou dělala velké problémy.  Den bez aut se letos velmi vydařil i díky 

krásnému slunečnému počasí a velkému množství návštěvníků. Věříme, že si lidé díky této kampani připo-

mněli, že je dobré někdy nechat auto doma a raději použít k dopravě buď vlastní chůzi nebo dopravní pro-

středek na vlastní pohon, čímž i uleví životnímu prostředí.   Osvětová kampaň Den bez aut byla realizována 

v rámci akce DownTown a dále ve spolupráci s našimi partnery:  MA21, MŽP, SFŽP, Cyklo-sport Petr Kuňkal, 

BESIP, Technické služby Dačice, Odbor dopravy MěÚ Dačice. Kampaň byla finančně podpořena ze SFŽP 

v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“. 
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Kulatý stůl s mládeží na téma Klub Béčko 

Termín: 18. září 2018  
Účastníci: žáci a studenti místních škol, vedení města, zástupci 
Městského úřadu Dačice, KD BESEDA Dačice, zástupci NSZM ČR, 
Saša Sidor, komise ZMD a MA21 
 
V úterý 18. září 2018 se ve Zdravém městě Dačice uskutečnil kulatý stůl s mlá-

deží, u něhož se sešli žáci a studenti dačických základních a středních škol. Cí-

lem setkání bylo vyslechnout jejich názory na trávení volného času nejen v nově 

vzniklém klubu Béčko. Dali jsme mladým lidem možnost se vyjádřit, co za aktivi-

ty pro trávení volného času v Dačicích postrádají a jaký program by rádi měli v nově vzniklých prostorách 

klubu. Důležitost této akce odpovídalo i její obsazení. Byl zde starosta Dačic Karel Macků, který celou akci 

moderoval, dále tajemník Ing. Zdislav Páral a dále vedoucí oddělení Kulturního domu Beseda Mgr. Romana 

Bártů. Kulatý stůl se skládal ze tří částí. V té první, proběhla rekapitulace a plnění z posledního Kulatého 

stolu s mládeží ze dne 20. 9. 2016, kdy mladí diskutovali nad volnočasovými aktivitami v Dačicích.  Dále byla 

na programu prezentace Saši Sidora, který již delší dobu spolupracuje s městem Dačice na různých projek-

tech např. cykloplácek v lesíku, DownTown aneb Den bez aut atd. Třetí část kulatého stolu byla zaměřena 

na vlastní práci žáků a studentů, které předcházela exkurze do nového klubu Béčko. Mládež dostala dosta-

tečný časový prostor na diskuzi, ve které měly zaznít jak návrhy na trávení volného času nejen v klubu, tak i 

pochvaly aktivit, které se v Dačicích udály. Závěrem akce proběhlo hlasování. Nejčastěji zmiňované bylo 

využití klubu Béčko k vystoupením pro začínající kapely a pronájmu klubu pro osobní potřeby. Jinak mladí 

zmínily mezi pochvalami – současná úprava a vzhled Dačic, velký počet akcí pro veřejnost a dále i snahu 

města vybudovat místo pro mládež. Cílem realizace akce s mladými lidmi je vzbudit jejich zájem o dění ko-

lem sebe a ukázat jim, že i oni mají možnost toto dění aktivně ovlivňovat.  
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Bezpečně a zdravě  

Termín: 22. září 2018  
Účastníci: ZŠ Komenského, IZS, Městské policie, policisté ob-
vodního oddělení Dačice, ČČK Jindřichův Hradec, BESIP České 
Budějovice a místní hasičské sbory, komise ZMD a MA21 

V sobotu 22. září se v prostoru hasičských zbrojnic v Dačicích uskutečnil 
již X. ročníku projektu Bezpečně a zdravě. Pro žáky, rodiče a širokou ve-
řejnost tradičně pořádá ZŠ Komenského společně s jednotlivými složkami 
IZS. Žáci školy mají tento den jako závěr celoročního projektu, kterým se 
prolíná zdravotní, dopravní a preventivní výchova. Právě v prevenci úzce 
spolupracují strážníci Městské policie, policisté obvodního oddělení Dači-
ce, ČČK Jindřichův Hradec, BESIP České Budějovice a místní hasičské sbo-
ry. Všem těmto složkám patří velký dík. Projekt byl podpořen i z města 
Dačice a Zdravým městem Dačice. K vidění byly komentované ukázky výcviku psů předvedené členy ZKO 
Dačice, boj zblízka v podání vojáků 44. lehkého motorizovaného praporu armády ČR z J. Hradce, práce Poli-
cie ČR v ukázce Auto není trezor a práce hasičů při vyprošťování řidiče z havarovaného vozu. V areálu obou 
hasičských zbrojnic si návštěvníci mohli na jednotlivých stanovištích prohlédnout vybavení, výstroj a výzbroj 
vojáků, policie a hasičů. K vidění byla i práce kriminalistického technika. Pracovníci Českého červeného kříže 
předvedli základy první pomoci. Na děti i dospělé čekaly otázky z dopravní výchovy. Všichni obstáli na jed-
ničku.  
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Kulatý stůl „Klimatické změny na Dačicku“ 

Termín:  18. října 2018 
Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD  
a MA21, KD Beseda, Enki, o.p.s., Městské lesy, SFŽP, SOUzas Dači-
ce, veřejnost 
 

Ve čtvrtek 18. října 2018 se v rámci projektu „Zdravé město Dačice a MA21“ 

uskutečnil kulatý stůl na téma „Klimatické změny na Dačicku – sucho, voda, 

les“. Téma bylo představeno společností ENKI, o.p.s., dále přednášel Ing. Kamil 

Kupec z Městských lesů Dačice s.r.o. a Ing. Jiří Müller z odboru životního pro-

středí MěÚ Dačice. Obyvatelé města Dačice tak byli konkrétně seznámeni s aktuálním stavem klimatu na 

Dačicku a možnostmi dalšího vývoje.  O tom, že téma veřejnost skutečně zaujalo, svědčí vysoká účast téměř 

šedesáti diskutujících, mezi nimiž byli zástupci Městského úřadu, potažmo Města Dačice, zpracovatele do-

kumentu „Audit stavu krajiny“ a v neposlední řadě široké zastoupení veřejnosti. Hned v úvodu představila 

společnost ENKI, o.p.s., v zastoupení doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., „Audit stavu krajiny“ – jedná se o aktu-

álně zpracovávaný dokument, který se dotýká témat udržitelného rozvoje a životního prostředí na Dačicku.  

V auditu je mimo jiné řešeno udržitelné hospodaření v krajině, zejména se zaměřením na udržitelné hospo-

daření s vodou, půdou a ovzduším. Rovněž je věnován prostor prozatím nedostatečně využívaného poten-

ciálu obnovitelných zdrojů energie. Po úvodním seznámení s tématem „Klimatické změny na Dačicku“ ná-

sledovala práce ve skupinách, kdy přítomní navrhovali zlepšení se stavem klimatu ve 4 tématech: 1. Měst-

ská zeleň, 2. Budovy, 3. Voda ve městě, 4. Lesy. Poté byly shrnuty nejdůležitější podněty:  věnovat se důleži-

tosti dotací pro drobné vlastníky na zalesnění vytěžených pozemků; řešit výsadbu stromů u bytových domů 

a obecních strání; zachycovat vodu z městských střech;  vysazovat druhově pestré lesy; pokusit se zmean-

drovat narovnané vodní toky; využít prameny vody pod městem; nenahrazovat zelené plochy parkovišti. 

Přítomnými účastníky bylo závěrem kladně hodnoceno dokončení závěrečné – třetí etapy rekonstrukce 

místních komunikací v lokalitě Peráček, dále pak oceněna oprava budovy radnice a výsadba alejí.  
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Seminář „Vývojové trendy v energetice a jejich  

dopady na teplárenství“  

Termín: 18. října 2018 
Účastníci:  vedení města, KD Beseda Dačice, Městský úřad Dači-
ce, Enki, o.p.s., SFŽP, MŽP, SOUzas Dačice; veřejnost 
 
Ve čtvrtek 18. října 2018 se v rámci projektu „Zdravé město Dačice a MA21“ 
uskutečnil seminář na téma „Vývojové trendy v energetice a jejich dopady na 
teplárenství“. Úvodní přednášku na téma „Tlumíme pálením biomasy klima-
tickou změnu?“ zahájil Doc. RNDr.  Jan Pokorný ze  společnosti  ENKI, o.p.s.  
„Obecné trendy v teplárenství“ představil Ing. Josef Karafiát ze společnosti ORTEP, s.r.o. Seminář zakončil 
Ing. Jan Švec, taktéž ze společnosti ORTEP, přednáškou „Přístupy k intelilgentnímu řízení menší teplárenské 
soustavy (na příkladu J. Hradec).  Seminář byl finančně podpořen ze SFŽP v rámci projektu „Podpora udrži-
telného rozvoje v Dačicích“. 
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Mezigenerační setkání 

Termín: 10-12/2018 
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 
projektu „Ty se mnou a já s tebou“ je mezigenerační setkávání předškolních dětí a seniorů z Domu s pečo-
vatelskou 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 vzá-
jemné úctě, toleranci a laskavosti. Obsahem projektu bylo například adventní setkání, pečení vánočky atd. 
Při setkáních dětí a seniorů v DPS se uskutečňují obohacující rozhovory, zážitkové hry, tvořivé dílny, společ-
né aktivity (zpívání, cvičení, procházky, apod.)  
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Mikuláš na náměstí 

Termín: 5. prosince 2018 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, KD Beseda 
Dačice, TS Dačice, SOUzas Dačice, DS Tyl, dobrovolníci, veřej-
nost ad. 
 
V úterý 5. prosince uspořádalo Zdravé město Dačice akci – Miku-
láš na náměstí. Naše krásné město Dačice navštívil svatý Mikuláš 
v doprovodu Anděla a čertů. Nejdříve zavítali do domu 
s pečovatelskou službou, kde potěšili seniory. Dále pokračovali na 
Palackého náměstí, kde již řádili čertíci. Lucifer četl v knize hříšní-
ků a nestačil se divit, kolik jich zase za ten rok přibylo. Mikuláš se 
svou družinou Lucifera usměrnil a dětem za hezkou písničku či 
básničku s Andělem rozdávali dětem sladkou odměnu. Akce byla 
již potřetí realizována společně s divadelním spolkem Tyl Dačice. Za pomoc jsme poděkovali i řadě 
dobrovolníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  
 
 
 
 
 

 

 
27 

Seminář „Hospodaření s vodou ve městě, její zadržování a čištění“  

 
Termín: 11. prosinec 2018 
Účastníci:  vedení města, KD Beseda Dačice, Městský úřad Dačice, 
Enki, o.p.s., SFŽP, MŽP, ČEVAK, SMP, veřejnost 
 
V úterý 11. prosince 2018 Zdravé město Dačice a MA21 realizovalo 
v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních čás-
tech“ seminář na téma „Hospodaření s vodou ve městě, její zadržování a 
čištění“. Úvodní přednášku zahájil doc. RNDr.  Jan Pokorný ze  společ-
nosti  ENKI, o.p.s.  „Zásobování pitnou vodou v regionu“ představil Ing. 
Jiří Heřman, předseda Správní rady ČEVAKu. Seminář zakončil Ing. Miro-
slav Kos, CSc., MBA, specialista Útvaru technického ředitele skupiny 
SMP, přednáškou „Strategie budoucího nakládání s vyčištěnou vodou a 
kalem v období sucha.  Seminář byl finančně podpořen ze SFŽP“. 
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6 DOTACE 
V rámci Národního programu Životního prostředí získalo město Dačice dotaci ve výši 795 200 Kč ze Státní-

ho fondu životního prostředí ČR v letech 2018 - 2019 na projekt "Udržitelné využívání území v Dačicích a 

místních částech". 

 "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech" je navazujícím projektem na „vstupní“ projekt s 

názvem „Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích“, který byl spolufinancován rovněž ze SFŽP a který ukon-

čil svou realizaci v únoru 2018. V rámci tohoto projektu bylo kromě zpracování některých strategických 

dokumentů (např. SPRM Města Dačice, resp. Generel dopravy pro Město Dačice) uspořádáno množství 

seminářů, školení a konferencí především na téma udržitelného hospodaření s vodou. Veškerá tato setkání 

vykazovala vysoké množství účastníků a dle evaluačních dotazníků spokojenosti byla kvalita přednášejících a 

zvolená témata nadprůměrná. 

Cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje Města Dačice a jejich místních částí v rámci Místní Agendy 

21, zlepšení kvality života místních obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků.  Z 

dotace budou realizovány aktivity Zdravého města, jako je "Den bez aut, Kulaté stoly, Dny zdraví", dále 

semináře a konference týkající se "udržitelného hospodaření s vodou" (jak v co možná nejmenší míře zatě-

žovat svými aktivitami životní prostředí, jak předcházet jeho ničení a jak efektivně hospodařit s vodou 

apod.)pro odborníky a širokou veřejnost.  

V projektu bude zpracován generel dopravy v klidu,  analýza zdravotního stavu obyvatel, audit stavu ži-

votního prostředí a uhlíková stopa města Dačice. 

7 MEDIALIZACE PROJEKTU 
 MEDIALIZACE ZDRAVÉHO MĚSTA A MÍSTNÍ AGENDY 21  

Medializace projektu Zdravé město, místní Agendy 21 a aktivit podporující zdraví obyvatel a udržitelný roz-

voj je zajišťována v místních médiích DATEL, noviny (Dačický zpravodaj, Jindřichohradecký deník, Jarmakr), 

rádio (Český rozhlas ČB), na webových stránkách a na Facebooku města. Dále je využíván místní rozhlas a 

výlepové plochy města.  Za rok 2018 bylo vydáno 16 tiskových zpráv. 

8 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ  
Akreditované vzdělávání je zaměřeno jednak na prohloubení potřebných znalostí koordinátora, vedení 

města a pracovníků úřadu v oblasti Zdravého města, místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje a jednak na 

vzdělávání veřejnosti. Vzdělávání má připomenout principy udržitelného rozvoje a jejich zavádění do praxe 

při zohlednění místních poměrů. Cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí ve 

městě při vysoké míře zapojení veřejnosti.  

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA  

Povinností koordinátora vyplývající z naplňování Kritérií MA21 pro kategorii C je jednou ročně absolvovat 

akreditované vzdělávání a obhájení „Zlatého certifikátu“. Pro zisk „Zlatého certifikátu“ je nutné absolvování 
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třech akreditovaných vzdělávacích programů pořádaných NSZM a složení ústní zkoušky. V letošním roce 

absolvovala koordinátorka projektu Ing. Jana Lorencová tři vzdělávací programy zaměřené na komunikaci s 

veřejností (březen), PR a média (červen) a Řízení projektů (listopad). Ústní zkouška byla úspěšně složena již 

3. listopadu 2017. Letos byl „Zlatý certifikát“ obhájen prostřednictvím testu. 

9 MA21 – OBHÁJENÍ KATEGORIE „C“  
Pro obhájení kategorie „C“ je požadováno splnění jedenácti Kritérií MA21 do 30. října 2018. Kritéria jsou 

průřezově zaměřena na organizační zázemí projektu, medializaci projektu, realizaci osvětových kampaní, 

plánování s veřejností a vzdělávání koordinátora, úřadu a veřejnosti. Pro všechna kritéria jsou definovány 

požadované dokumenty o realizaci jednotlivých aktivit. Podklady jsou vkládány do veřejně přístupné data-

báze MA21 umístěné na www.ma21.cz, kterou spravuje Česká informační agentura životního prostředí 

CENIA. Vkládané dokumenty jsou schvalovány členy Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Ko-

ordinátorka na základě proběhlých akcí Zdravého města průběžně naplňuje databázi MA21 v požadovaných 

ukazatelích kritérií kategorie „D“ a „C“. Všechny požadované dokumenty byly vloženy a schváleny do stano-

veného termínu. Konečné schválení kategorie „C“ za rok 2018  bylo oznámeno dne 21. prosince 2018.  

10 VYHODNOCENÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2018  
Plán zlepšování je základním pracovním nástrojem koordinátora. Obsahuje souhrnný popis aktivit, které se 

budou v daném roce realizovat. Plán zlepšování představuje povinné Kritéria MA21. Hlavním cílem roku 

2018 byla realizace dotačního titulu s názvem „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“, 

zlepšování vnímání projektu zaměstnanci úřadu a veřejností a rozvoj dobrého jména projektu jako úspěšné 

značky kvality. Prioritou je udržení a zajištění vysoké kvality realizovaných akcí. Průběh jednotlivých aktivit 

obsahuje tato zpráva. Plán zlepšování bude schvalován Radou města Dačice v roce 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


