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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 sedmi 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 2019 byla tato 
kategorie úspěšně obhájena a navíc s hodnocením jedné hvězdičky, která se uděluje za zpraco-
vání třech auditů. 
Audity udržitelného rozvoje jsou zaměřeny na 10 základních témat rozvoje v souladu s meziná-
rodními Aalborskými závazky. Audity hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na 
dlouhodobý udržitelný rozvoj města. Metodiky jsou využitelné v programech a metodách pro udr-
žitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména MA21, dále CSR, Smart City, ad. V metodě MA21 
jsou Audity UR přímou součástí hodnocení v pokročilých kategoriích. Audity UR dle Metodik jsou 
významnými analytickými podklady pro strategie a koncepce. Metodiky mají návaznost na imple-
mentaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích. 

http://www.ma21.cz/
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Hodnocená témata udržitelného rozvoje v rámci Metodik hodnocení udržitelného rozvoje munici-
palit a regionů (dle mezinárodních Aalborských závazků): 
 
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 
2. Životní prostředí  (zpracováno v r. 2019) 
3. Udržitelná spotřeba a výroba 
4. Doprava a mobilita 
5. Zdraví (zpracováno v r. 2019) 
6. Místní ekonomika a podnikání 
7. Vzdělávání a výchova 
8. Kultura a volný čas (zpracováno v r. 2019) 
9. Sociální prostředí 
10. Globální odpovědnost  
 
Tímto krokem se přibližujeme vyšší kategorii B a to především díky dotaci, kterou jsme získali 
v červenci 2018 ze Státního fondu životního prostředí. Během dvouletého období jsme prostřed-
nictvím osvětových kampaní vyvíjeli aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu, pro-
střednictvím veřejného fóra a kulatých stolů zapojovali veřejnost do rozhodovacích procesů města, 
uplatňovali principy udržitelného rozvoje, zkvalitňovali veřejnou správu, budovali místní partner-
ství a pořádali různé vzdělávací a informační akce. 
 
 

Organizace projektu Zdravé město Dačice v roce 2019: 
 Politik ZMD a MA21 – Ing. Karel Macků 
 Předseda komise – Ing. Kateřina Marková 
 Tajemník komise – Ing. Ilona Brabencová (koordinátor ZMD a MA21) 
 Další členové komise – Ing. Eva Macků, Mgr. Terezie Krůčková, Kateřina Bartošová, Mojmír 

Holec,  Miroslava Vacková, Ing. Zdeňka Koutná, Pavla Přibylová a František Stejskal 
 

Zdravé město Dačice má 16 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, Technické služby Dačice, Dačické okénko, Ledax, Mateřská škola Dačice a 
Katolický dům. V roce 2019 se novými partnery staly Svaz tělesně postižených Dačice a Sbor dob-
rovolných hasičů Dačice.  
 

Děkujeme touto cestou všem, kteří za uplynulých sedm let fungování Zdravého města Dačice při-
spěli k zavádění a udržování procesu místní Agenda 21 v Dačicích. 
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5 HLAVNÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2019 

Konference „Voda ve městě, krajině a klimatická změna“  

Termín: 26. března 2019 

 
Účastníci:  vedení města, KD Beseda Dačice, Městský úřad Dačice, Enki, 
o.p.s., SFŽP, MŽP, ČVUT, POVODÍ VLTAVY, JIHOČESKÁ UNIVERZITA ČB, AG-
ROSTIS TRÁVNÍKY, S.R.O., KS NS MAS ČR JIHOČESKÉHO KRAJE, veřejnost 
 
V úterý 26. března Zdravé město Dačice a MA21 realizovalo v rámci projektu 
„Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“ konferenci na 
téma „Voda ve městě, krajině a klimatická změna“. Úvodní přednášku zahájil doc. RNDr.  Jan Po-
korný ze  společnosti  ENKI, o.p.s., poté pokračovala přednáška odborníků  Ing. J. Vopravil 
(VÚMOP), Prof. Ilja Vyskot (Mendelova univerzita Brno), Ing. J. Müller, Ing. J. Mátl (MěÚ Dačice),  
Ing. H. Zahradníková (Jihočeský kraj), Ing. Vl. Zdražil, PhD. (ČZU Praha). Konferenci zakončili pánové 
Doc. T. Matuška, Ing. B. Šourek (ČVUT Praha UCEEB). O úspěšnosti konference svědčí i vysoká 
účast (téměř 90 účastníků). Konference byla finančně podpořen ze SFŽP“. 
 



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  
 
 
 
 
 

 

 
8 

Ukliďme Česko 

Termín: 6. dubna 2019 
 
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 2019.  V termínu od 6. do 14. dubna probíhal úklid na území města Dačice a místních 

částí. Za tuto dobu se podařilo dobrovolníkům sesbírat neskutečných 1883 kilogramů nepořádku. 

Nejvíce odpadu bylo sesbíráno v Dačicích – 730 kg, dále v obcích Hradišťko 410 kg a Dolní Němčice 

– 450 kg, Jitka Danyiová – Jitka SuperCleaner s dobrovolníky 150 kg,  Malý Pěčín 60 kg,  Borek 50 

kg, THK Dačice – 33 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, elektrozařízení či 

dalšího objemného odpadu. Úklid byl ukončen společným posezením a opékáním vuřtů. Poděko-

vali 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: 27. dubna 2019 
 
Účastníci:  město Dačice, komise ZMD a MA21,  JCMP, veřejnost 
 
V sobotu 27. 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. Děti si užily jízdu na koních či s pony expresem, mohly se 
podívat do zookoutku, vyzkoušely si různé soutěže a zaskákaly si na skáka-
cím hradu. Pro zájemce byly připraveny ukázky jezdeckého umění členů 
JCMP, exkurze do stáje JCMP, ukázka práce koní na oprati, skok ve volnosti, westernové 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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Osminohý běh 

Termín: 1. května 2019 
 
Účastníci:  komise ZMD a MA21, JCMP, veřejnost 
 
Osminohý běh uspořádal Jockey Club v Malém Pěčíně na prvního máje. 
Nápad na zajímavou zábavu pro dospělé, děti i zvířata vznikl před rokem. 
Kolem klubu se pohybuje nejen hodně koní, ale i dospělých a dětí. Většina 
rodin tu má také psa. A tak přišel na svět osminohý běh. Dvě nohy dospě-
lý, dvě nohy dítě a čtyři nohy v podstatě jakékoliv čtyřnohé zvíře. V loňském roce se nultého roční-
ku osminohého běhu zúčastnilo šest tříčlenných družstev, letos jich bylo už šestnáct. Devět skupin 
si vzalo psa, sedm týmů vyrazilo do terénu s koněm. Na několikakilometrovém okruhu kolem Ma-
lého Pěčína byla pro soutěžící připravena čtyři stanoviště. V průběhu závodu běžci zjistili, že není 
vůbec jednoduché zapamatovat si po celou cestu dvacet předmětů, které vidí na jedné ze zastávek 
jen malou chvíli. A ještě mezi nimi rozeznat, který předmět patří do lesa a který ne. O rohlíky měli 
zájem i koně, těm ale soutěžící nesměli dát ochutnat. Na čas museli jeden suchý rohlík bez zapití 
sami sníst. Skládání vlaštovek z papíru se ujaly především děti, kterým to chvílemi komplikoval sil-
nější vítr. A skákání v pytli bylo také zcela v režii dětí. V cíli pak na všechny čekala zasloužená od-
měna.  
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Mezigenerační setkání v DPS - Oslava Dne matek 

Termín: 7. května 2019 

 
Účastníci: vedení města, MŠ Bratrská a Sokolská, studenti SOUZaS a 
SŠTO Dačice, senioři z DPS Dačice, veřejnost 
 
Zdravé město Dačice se účastnilo již šestého mezigeneračního setkání s 
dětmi z MŠ Bratrská, Sokolská, studenty ze SOUZaS a SŠTO Dačice a senio-
ry z DPS Dačice dne 07.05.2019. Vedení města seniorkám popřálo ke Dni 
matek a předalo jim kytičku. Děti zas předaly krásné přáníčko a potěšily 
seniory svým vystoupením. Studenti SOUZaS připravili sladké překvapení.  
 
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 pečovatelskou službou Dačice a Domova seniorů. Myšlenkou tohoto projektu bylo propo-
jení 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.  
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Farmářské trhy 
 

Termín: 11. května  a  12. října 2019 
 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, Technické služby 
Dačice, Jockey Club Malý Pěčín, Dačické okénko, MZE – projekt 
Ryba na talíři, farmáři a živnostníci, veřejnost 
 

V květnu a říjnu 2019 se pod hlavičkou Zdravého města Dačice konaly 
farmářské a řemeslné trhy, které se tradičně těšily zájmu stovek ná-
vštěvníků. Snahou města Dačice je podporovat především producenty a 
výrobce z našeho regionu, což se nám v převážné většině daří. Na trzích se představilo okolo 35 
prodejců, mezi kterými si jistě každý vybral podle své chuti zdravé a kvalitní produkty. Návštěvníci 
si mohli vybrat ze široké nabídky pečiva, koření, zeleniny, sušených ořechů, včelích produktů, sa-
zeniček, nakoupit a ochutnat rybí speciality nejen od místních rybářů, neboť zpestřením trhů byl 
projekt „Ryba na talíři“. Projektem si MZE bere za cíl, představit veřejnosti jednoduché recepty 
sladkovodních ryb z dané lokality. O hudební zpestření se postaral harmonikář František Dědina, 
který trhům dodal tu správnou atmosféru. Děti se těšily z mini zoo JCMP. Dílničky pro děti opět 
přichystalo Dačické okénko.  
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Férová snídaně 

Termín: 11. května 2019 
 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, Technické služby Dači-
ce, společnost Na Zemi, veřejnost 
 
Zdravé město Dačice uspořádalo 11. května druhý piknik s názvem „Férová 
snídaně“ tentokrát v prostorách zámeckého parku. Piknik se opět konal pod 
hlavičkou společnosti Na Zemi. Na více než 193 místech po celé České re-
publice 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 pěstitelům a pěstitelkám ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky zapojeným do systému 
fair trade. Ten jim umožňuje 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 ro-
bustu nízké výkupní ceny, které mnohdy nepokryjí ani náklady na pěstování. Zaměstnanci banáno-
vých 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 plantážích téměř dva miliony 
dětí, většina v Pobřeží slonoviny a v Ghaně. V příštím roce akci opět rádi podpoříme a bude se ko-
nat opět na Palackého náměstí.  
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Den Země 

Termín: 11. května 2019 
 
Účastníci:  město Dačice, komise ZMD a MA21, FCC Dačice s.r.o., ve-
řejnost 
 
V sobotu 11. května se ve spolupráci Zdravého města Dačice a Ma21 a FCC 
Dačice konala oslava Dne Země na Palackého náměstí. Program proběhl za 
krásného slunného počasí a byl velmi bohatý. Děti si užily environmentální 
hrátky a různé soutěže, prolézačky ve formě kontejnerů apod. Oslava „Dne Země“ se za hojné 
účasti veřejnosti velmi vydařila. 
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Ochutnávka zdravých jídel  

Termín: 14. května 2019 
 
Účastníci: komise ZMD a MA21, MŠ Bratrská, ZŠ Komenského, veřejnost 
 
Dne 14.05. 2019 proběhla ve spolupráci se Zdravým městěm Dačice a Základní školou Komenského 
Dačice v prostorách MŠ - ochutnávka pokrmů, které se běžně nacházejí na jídelním lístku MŠ Dači-
ce. Cílem této akce bylo ukázat budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, že zdravé pokrmy připrave-
né ve školní jídelně mohou výborně chutnat. Rodiče s dětmi mohli ochutnat - indickou polévku z 
červené čočky, bulgur s krůtím masem a zeleninou, tresku s kořenovou zeleninou a smetanou, 
brokolicové karbanátky a tvaroh s jahodami a chia semínky. Pokrmy rychle zmizely, mohli jsme 
tedy konstatovat, že všem moc chutnalo. Nezapomněli jsme ani na recepty, které si rodiče mohli 
odnést domů a vyzkoušet si uvařit vše i doma. 
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Den bez tabáku 

Termín: 31. května 2019 
 
Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21, TJ 
Centropen a veřejnost 
 
Zdravé město Dačice a MA21 se již šestým rokem účastní osvětové kampaně 
Den bez tabáku, která připadla na pátek 31. května. Město Dačice chce tímto 
způsobem upozornit na nebezpečí kouření a jeho škodlivost. Partnerem kampaně Dne bez tabáku 
byla organizace TJ CENTROPEN Dačice. TJ Centropen oslavila tento rok již 30. ročník pochodu 
"Branou Podyjí". Pro Zdravé město bylo velkou ctí se tohoto ročníku účastnit. Pochod se uskutečnil 
v sobotu 25. května, start byl od Sokolovny v Dačicích. Trasy byly připraveny pro pěší i cyklisty a 
byly různě dlouhé. Pamatovalo se i na děti, trasa měřila 7 km a byla zpestřena opékáním buřtíků. 
Poděkovali jsme p. Šulerovi za spolupráci a nabídku propojit tyto dvě akce.  

 



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  
 
 
 
 
 

 

 
17 

ANTIFETFEST 

Termín: 7. června 2019 
 
Účastníci: vedení města, Zdravé město Praha 12, zástupci ze ZUŠ 
Dačice, KD Beseda, ZŠ B. Němcová, Gymnázium Dačice, Kino Světo-
zor, veřejnost 

Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2019 je soutěžní festival amatérských filmů 
s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zaří-
zení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež.  Začátkem roku 2019 ve-
dení města poděkovalo účastníkům nultého ročníku za vynikající reprezentaci školy a města. V 
tomto roce se soutěže zúčastnila ZŠ B. Němcové a Gymnázium. Dne 07.06.2019 se soutěžící ob-
vodního kola 1.ročníku dozvěděli výsledky a všem ještě jednou gratulujeme za skvělé snímky: Ka-
tegorie ZŠ  - 1.místo MATLALOVÉ (sk.), V zajetí (název filmu) Martin Břečka – scénář, režie, střih 
Ondřej Novák – pomocná režie, herec Vojtěch Bartoň – zvuk, herec; 2.místo DEVĚTATŘICÍTKY (sk.), 
Pýcha a pád (název filmu) Ondřej Štěrba – scénář, kamera režie, střih Barbora Kepeňová – scénář, 
režie, herečka Denisa Bartošová –herečka Lucie Vyjmělková – herečka; 3.místo FILMMAKERS (sk.), 
Ty nebo já (název filmu) Barbora Šedová – herečka, režie Adéla Stehlíková – kamera, herečka Alž-
běta Šedová – herečka, střih; 4.místo 9.B (sk.), Anorexie (název filmu) Kateřina Cigaleová - herečka, 
střih Kristýna Nehybová - herečka, scénář, střih, režie Janette Horníková - herečka Radim Máša – 
kamera; 5.místo PERMONÍCI (sk.), Dlouhodobá jizva (název filmu) Tomáš Krejčí – kamera Matěj 
Benecký – režie, scénář Lukáš Němec – zvuk Vilém Haruda – střih Vojtěch Beneš – herec. Kategorie 
SŠ - 1.místo SANA (sk.), Světlo nitra (název filmu) Helena Blažková – scénář, herečka Kateřina Mac-
ků – Visual Artist, scénář, herečka Jiří Kohout – osvětlovač, kamera, herec; 2.místo MOHEM (sk.), 
Jiná (název filmu) Barbora Bubeníková – scénář, hudba, herečka Jan Klivan – scénář, kamera, střih 
Barbora Lesná – scénář, herečka Eva Přibylová – scénář, herečka Klára Šimánková - scénář, hereč-
ka; 3.místo BORCI NA TŘETÍ (sk.), Pochod časem (název filmu) Pham Khánh Ly-Iva – herečka, Pře-
mysl Kříž – scénář, herec Nikol Koukalová – kamera, střih Kryštof Blažek – střih, herec Antonín 
Habr – herec. Dále probíhalo hlasování diváků, kde bylo možné podpořit naše amatérské tvůrce, 
kteří soutěžili s osmi snímky: http://2019.antifetfest.cz/hlasovani. Ve dnech 16. a 17. října 2019 se 
konalo celorepublikové kolo v Lomnici nad Popelkou, kam postoupily první místa oceněná v ob-
vodním kole a dále snímky s nejvíce hlasy od diváků.  
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Mladé zastupitelstvo 

Termín: 13. června, 7. listopadu 2019 
 
Účastníci:  vedení města, KD Beseda Dačice, ZŠ v ul. Komenského a 
v ul. B. Němcové, Gymnázium Dačice, SŠTO 
 
V termínu 13. června a 7. listopadu se v sále KD Beseda Dačice konaly 
pod hlavičkou Zdravého města Dačice vždy dvě jednání mladého zastupi-
telstva města Dačice. Studenti Gymnázia,  SŠTO a žáci ZŠ v ul. Komenské-
ho a 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. 
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Kulatý stůl „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku“  

Termín:  8. srpna 2019 
 

Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD  
a MA21, KD Beseda, Atelier M.A.A.T., veřejnost 
 

Ve čtvrtek 8. srpna 2019 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a 

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

dišťku“. Téma bylo probíráno na kulatém stole již v roce 2017, kdy se 

veřejnost mohla seznámit se studií komplexního řešení  ulic a bylo možné navrhnout úpravy na 

doplnění studie. Vzešlé návrhy byly konzultovány s externí společností zpracovávající studii a ně-

které návrhy byly po uvážení všech hledisek zapracovány. V tomto duchu proběhlo i čtvrteční jed-

nání, kde byla veřejnost seznámena s projektovou dokumentací pro územní řízení.  
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Dny zdraví 

Termín:  září 2019 
 
Účastníci: město Dačice, SFŽP, MŽP, komise ZMD a 
MA21, dačičtí cvičitelé, Resident 2000,  Otevřená Okna 

- Dačické okénko, Katolický dům Dačice, MOJE SEST-

RA,  M. Přívětivá, J. Gregorová, Šárka Mátlová, Lenka 
Štěpánová, Martina Kasalová, MUDr. Jaroslava Mar-
ková, veřejnost atd.  
 
Na celý měsíc září připravilo Zdravé město Dačice již osmý 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 „Co se skrývá pod obalem“, kterou 

vedla Jana Dolská, od PaedDr. Drahomíry Blažkové a Mgr. Jaroslavy Sedlákové, Ph.D. jsme se 

dozvěděli jak komunikovat  a hlavně jak se spolu domluvit, o dentální hygieně nám pohovořila 

MUDr. Jaroslava Marková. Paní Štěpánová nám vysvětlila jak fungují esenciální oleje a jak mohou 

ovlivňovat zdraví. Mohendžodáro bylo jedno z cvičení, kterým nás provedla také paní Štěpánová, 

dále se cvičila „Jóga s Míšou Přívětivou“ a „Jak na bolavá záda“ nám ukázala Šárka Mátlová. Opět 

byly i ukázkové hodiny TAI-CHI s paní Gregorovou. Pro veřejnost (hlavně seniory) bylo připraveno 

divadlo spol. PNUtí, které zahrálo scénky, které vycházely ze skutečných případů nekalých praktik 

řešených policií. Celodenní program pro školy a veřejnost připravila spol. Resident s názvem „Den 

s Residentem“. Jednalo se o odborné přednášky s tématikou pečování doma, jednotlivé stánky 

zaměřené na pečovatelství a ošetřovatelství, stomatologii a dentální hygienu, první pomoc, rehabi-

litaci, gerontologii, zdravotnické přístroje a pomůcky.  Dačické okénko pozvalo na Den Otevřených 

OKEN a dále do nově vzniklých prostor v budově Centropenu. Program byl bohatý a jsme rádi, že 

to ocenila veřejnost a to velkou účastí. Dny zdraví byly poprvé finančně podpořeny z grantu JčK. 
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Veletrh volnočasových aktivit  

Termín: 7. září 2019 
 
Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, místní organizace a spolky, 
komise ZMD a MA21, veřejnost  

V sobotu 07.09.2019 proběhl první ročník Veletrhu volnočasových aktivit. Pod 
jednou střechou bylo 21 organizací/spolků, které prezentovaly svou činnost ne-
jen na pódiu. Cílem akce byla jak prezentace činností, ale i možnost náboru nových členů. Pro děti 
byly dále připraveny dílničky, aktivity spolků u stánků i na pódiu, mini zoo s Jockey clubem MP aj. 
Ochutnat se mohly zdravé pochutiny, dobroty z domácích surovin a zvěřinový guláš připravený 
členy STP. Poděkování patří všem spolkům a organizacím, které si připravily program nejen pro 
děti a měly chuť a odvahu vystoupit na pódiu a celý program akce tak oživit. 
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Den bez aut 

Termín: 14. září 2019 
 

Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, DownTown – A. Sidor, 
komise ZMD a MA21, ČSOB, MP Dačice, BESIP, SFŽP, MŽP, P. Kunkal, ve-
řejnost  

Zdravé město Dačice a MA21 s odborem dopravy a A. Sidorem (DownTown) uspořádali v sobotu 

14. září na Palackého náměstí osvětovou kampaň Den bez aut. Jejím cílem bylo vyvolat zájem k 

omezení automobilové dopravy a poukázat na přijatelnější způsoby dopravy. Zejména mladí ná-

vštěvníci akce přišli buď pěšky nebo přijeli na kolech, odrážedlech, koloběžkách, ale také na skate-

boardech.  V rámci programu byly pro děti i dospělé připraveny soutěže v jízdě zručnosti a testy v 

poznávání dopravních značek. Atrakcí byl skákací hrad ČSOB, dílničky pro děti a jízda na elektroko-

lech. Stánek BESIPu opět nezklamal a přivezl s sebou autotrenažér a mimojiné „kouzelné 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 připomněli, že je dobré někdy nechat auto doma a raději použít k dopravě buď vlastní 

chůzi nebo dopravní prostředek 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 part-

nery:  MŽP, SFŽP, ČSOB, 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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Den Seniorů „Jedu s dobou“  

Termín:  1. října 2019 
 

Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD  
a MA21, KD Beseda, Autoškola Musil, Asociace center pro zdokonalovací 
výcvik řidičů, veřejnost 

 

Zdravé město Dačice pozvalo všechny seniory na dopravní besedu do Kina Beseda dne 01. 

10.2019. Zástupce z asociace představil projekt „Jedu s dobou“ a  informoval přítomné o novin-

kách v dopravních předpisech, moderních systémech ve vozidle apod. Účastníci přednášky se poté 

mohli domluvit na vyzkoušení jízdy na Polygonu v Jihlavě – zdarma. Patronem projektu byl Karel 

Loprais.  
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Kulatý stůl „Audit krajiny Dačicka“  

Termín:  8. října 2019 
 
Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD  
a MA21, KD Beseda, Enki, o.p.s., Městské lesy, SFŽP, SOUzas Dačice, ve-
řejnost 
 

V úterá 8. října 2019 se v rámci projektu „Zdravé město Dačice a MA21“ uskutečnil kulatý stůl na 

téma „Audit krajiny Dačicka“. Téma bylo představeno společností ENKI, o.p.s., dalším přednášejí-

cím byl Ing. Jiří Müller z odboru životního prostředí MěÚ Dačice. Obyvatelé města Dačice tak byli 

konkrétně seznámeni s aktuálním stavem krajiny Dačicka. Po úvodním seznámení s tématem „Au-

dit krajiny Dačicka“ následovala práce ve skupinách, kdy přítomní navrhovali zlepšení se stavem 

klimatu ve 4 tématech, z každého se pak vybraly dva nejdůležitější podněty: 1) Zadržování srážko-

vých vod v okolní krajině - v rámci pozemkových úprav revitalizace vodních toků - vracet remízky 

do krajiny; 2) Zadržování a vsakování srážkových vod ve městě - nahrazovat asfaltové a betonové 

plochy např. široko spárou dlažbou, prorůstající dlažbou - rozšířit zeleň ve městě; 3) Veřejná zeleň 

ve městě a její údržba - výsadba keřových porostů na svazích a těžce dostupných plochách (např. 

svahy) - roztříštění jednotlivých zpevněných ploch (parkoviště) zelení; 4) Hospodaření v lesích po 

kůrovcové kalamitě - výsadba druhově pestrých porostů a věkově diferenciovaných, výsadba rych-

lerostoucích dřevin (MZD) - obnova zaniklých rybníků v lesích. Výstupy z kulatého stolu byly zapra-

covány do dokumentu „Audit stavu krajiny“. Kulatý stůl byl realizován v rámci projektu „Udržitelné 

využívání území v Dačicích a místních částech“, na který byla Městu Dačice schválena dotace ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky. 
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Výstava na stromech „Kakao“  

Termín:  5. - 12. října 2019 
 
Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21, Na Zemi, Fairtrade 

Česko a Slovensko, veřejnost 
 

Zdravé město Dačice pozvalo veřejnost na výstavu na stromech téma KAKAO. Kancnýřův sad hostil 

výstavu od 5. - 12. 10. 2019. Výstava obsahovala fotografie o pěstitelích z Pobřeží slonoviny (Côte 

d'Ivoire). Čokoláda patří mezi nejoblíbenější sladkosti. Příběh čokolády má ale i stinné stránky. Na-

vzdory rostoucí poptávce po klíčové surovině pro její výrobu – kakau – příjmy pěstitelů kakaa často 

nestačí jejich rodinám na živobytí. Zejména v západní Africe je navíc rozšířená dětská práce, pro-

blémem je i ničení životního prostředí. Autorem fotografií je Stanislav Komínek z organizace Fair-

trade Česko a Slovensko. Stanislav Komínek spolu s Lukášem Matěnou vyrazili na konci roku 

2018 do západoafrického Pobřeží slonoviny (Côte d'Ivoire), aby zdokumentovali podmínky pěsto-

vání kakaa. Pobřeží slonoviny je největším světovým producentem kakaa, pochází odtud téměř 

40 procent světové produkce. „Známka FAIRTRADE zákazníkům říká, že při výrobě daného produk-

tu byla dodržena základní ekonomická, sociální i ekologická kritéria, že pěstitelé dostali za svou 

úrodu spravedlivou cenu a navíc fairtradový příplatek, že nebyla zneužita dětská nebo otrocká prá-

ce a šetrně se nakládalo s přírodními zdroji,“ vysvětlila Hana Malíková z organizace Fairtrade Česko 

a Slovensko, která výstavu CENA KAKAA zaštítila. Výstava na stromech se koná v desítkách parků 

po celé České republice již pátým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 

7. října. Minulé ročníky se věnovaly pěstování kávy, banánů, pracovním podmínkám v koželužnách 

nebo v továrnách na výrobu bot.  
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Konference "Strategie hospodaření s vodou v krajině"  

Termín: 12. listopadu 2019 
 
Účastníci:  vedení města, KD Beseda Dačice, Městský úřad Dačice, 
Enki, o.p.s., SFŽP, MŽP, SOUzas Dačice; veřejnost 
 
Konference s názvem „Strategie hospodaření s vodou v krajině“ proběhla 
12. listopadu 2019 pod hlavičkou Zdravého města Dačice a Místní agendy 
21 v Kulturním domu Beseda v Dačicích. Odborná konference byla zahájena 
představením rozsáhlého dokumentu „Audit krajiny – Dačicko“, který vy-
pracovala a odborné veřejnosti představila společnost ENKI zastoupená Doc. RNDr. J. Pokorný, 
CSc. Dokument zmapoval působení klimatických změn na Dačicku, hospodaření v krajině a posou-
dil jeho vliv na teplotu povrchu i kvalitu a množství odtékající vody. V neposlední řadě dokument 
posuzuje stav a funkci lesů na Dačicku. Mezi další řečníky patřil Ing. J. Vopravil z Vědeckého ústavu 
meliorací a ochrany půdy, vysoké školy reprezentoval Prof. I. Vyskot z Mendelovy univerzity Brno, 
Ing. V. Zdražil, PhD. z ČZU Praha, Doc. T. Matuška a Ing. B. Šourek z ČVUT Praha UCEEB a další. Jed-
ním z řečníků byl rovněž starosta města Dačic Ing. K. Macků, který přítomným sdělil zkušenosti se 
zadržováním vody na území města Dačice a v blízkém okolí. Ing. Kamil Kupec seznámil přítomné se 
stavem lesů na Dačicku po kůrovcové kalamitě.  O skutečnosti, že vybrané téma bylo aktuální a 
vhodně zvolené svědčí účast téměř jedné stovky účastníků. Touto konferencí byl zakončen dvoule-
tý projekt s názvem "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech", který byl spolufi-
nancován částkou 600 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Cílem projektu byla podpo-
ra udržitelného rozvoje města Dačice a jeho místních částí v rámci Místní Agendy 21, zlepšení kva-
lity života místních obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků.   
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Hra proti AIDS  

 
Termín:  26. listopadu 2019 
 
Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21, 
KD Beseda, Národní ústav zdraví, SOUzas Dačice, Gymnázium 
 

Zdravé město Dačice a Národní ústav zdraví uspořádali 26. listopadu pro 
střední školy (konkrétně 1. ročníky) interaktivní program zaměřený na pre-
venci HIV/AIDS, ostatních pohlavně přenosných nemocí (PPN) a prevenci 
nežádoucího otěhotnění. Program probíhal na pěti stanovištích s tématy: Cesty přenosu HIV; Me-
tody ochrany proti HIV A PPN; Metody antikoncepce; příběh: modelace možností nákazy HIV a 
následujícího života HIV pozitivního člověka. Otázky a odpovědi: formulace vlastních názorů a po-
stojů k partnerským vztahům a sexualitě; Pantomima: odlehčující stanoviště – nonverbální vyjád-
řenÍ situací, postojů a emocí se vztahem k sexualitě. Cílem programu bylo, aby byli studenti se-
známeni s riziky PPN a dozvěděli se o prevenci nežádoucího otěhotnění. 
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Žehnání adventního věnce 

Termín: 4. prosince 2019 
 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, MŠ Bratrská, MŠ So-
kolská, Domov seniorů, veřejnost atd. 
 
Ve středu 4. prosince proběhlo mezigenerační setkání v Domově seniorů 
s dětmi z MŠ Bratrská a Sokolská. Mezigenerační setkání se týkalo žehnání 
adventního věnce, ke kterému byl přizván i farář Bohumil Urbánek. Děti 
potěšily zúčastněné seniory písničkami i zahranými scénkami v adventním 
čase. Za krásné vystoupení jsme poděkovali hlavně učitelkám mateřských školek.  
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Mikuláš na náměstí 

Termín: 5. prosince 2019 
 
Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, KD Beseda Dačice, TS 
Dačice, SOUzas Dačice, DS Tyl, SDH, Červený kříž, dobrovolníci, ve-
řejnost ad. 
 
Ve čtvrtek 5. prosince uspořádalo Zdravé město Dačice akci – Mikuláš 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 
hříšníků a nestačil se divit, kolik jich zase za ten rok přibylo. Mikuláš se svou družinou Lucifera us-
měrnil a dětem za hezkou písničku či básničku s Andělem rozdávali dětem sladkou odměnu. Akce 
byla již počtvrté realizována společně s divadelním spolkem Tyl Dačice. Účast byla opět hojná. Za 
pomoc jsme poděkovali i řadě dobrovolníků.  
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6 DOTACE 
UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ V DAČICÍCH A MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

V rámci Národního programu Životního prostředí získalo město Dačice dotaci ve výši 601 600 Kč 

ze Státního 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 ukončil 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 byla 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 vo-

dou" (jak v co možná nejmenší míře zatěžovat svými aktivitami životní prostředí, jak předcházet 

jeho ničení a jak efektivně hospodařit s vodou apod.) pro odborníky a širokou veřejnost.  

V projektu byla zpracována analýza zdravotního stavu obyvatel, audit stavu životního prostředí a 

uhlíková stopa města Dačice. 

PODPORA ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT V RÁMCI ZDRAVÍ 2020 

Z Jihočeského kraje byla finančně podpořena kampaň „Dny zdraví“.  Jednalo se o Dotační program 

Jihočeského kraje „Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském 

kraji.“ 

Dotační program je zaměřen na podporu v oblasti zdravotně preventivních aktivit a opatření, kte-

rými je naplňována Národní strategie Zdraví 2020 v Jihočeském kraji. Cílem je zvyšovat zdravotní 

gramotnost populace vedoucí ke zdravému životnímu stylu, zlepšení zdravotního stavu a prevenci 

nemocí obyvatel kraje. Dotační program reaguje na potřebu zlepšení nejzávažnějších identifikova-

ných problémů zdravotního stavu obyvatel Jihočeského kraje. Finanční podpora byla v celkové výši 

26 640 Kč. 

Dotace byla využita v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21 při pořádaní kampaně „Dny 

zdraví“. Během měsíce září jsme naplánovali celkem 14 menších aktivit. Mezi hlavní nosné pro-

gramy Dnů zdraví patřil  „Veletrh volnočasových aktivit“, což byla prezentace téměř většiny dačic-
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kých spolků jak pro děti, tak i pro dospělé v kulturním domě Beseda. Velká část dotace byla použi-

ta na divadelní představení určené především seniorům „Stop nekalým praktikám“ divadelního 

spolku PNUTí z Prachatic. Nezapomněli jsme ani na přednášky týkající se psychohygieny a různé 

fyzické aktivity. 

7 MEDIALIZACE PROJEKTU 
 MEDIALIZACE ZDRAVÉHO MĚSTA A MÍSTNÍ AGENDY 21  

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

telný rozvoj je zajišťována v místních médiích DATEL, noviny (Dačický zpravodaj, Jindřichohradecký 

deník, Jarmark), rádio (Český rozhlas ČB, Česká Kanada), na webových stránkách a na Facebooku 

města. Dále je využíván místní rozhlas a výlepové plochy města.  Za rok 2019 bylo vydáno 19 tisko-

vých 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 roz-

voje 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 ab-

solvovat akreditované vzdělávání a obhájení „Zlatého certifikátu“. Pro zisk „Zlatého certifikátu“ je 

nutné absolvování třech akreditovaných vzdělávacích programů pořádaných NSZM a složení ústní 

zkoušky. V letošním roce absolvovala koordinátorka projektu Ing. Ilona Brabencová tři vzdělávací 

programy zaměřené na „Zvládání obtížných situací při komunikaci“, „Metodická diskuse k progra-

mu Zdravé město a metodě MA21“ a „Time management – efektivní plánování a využití času“. 

Dále absolvovala „Základní školení koordinátora k MA21“. K obhájení „Zlatého certifikátu“ koordi-

nátorky došlo složením e-Testu dne 20. května 2019 a dále úspěsné absolvování e-Learningového 

kurzu Udržitelný rozvoj a MA21. 

9 MA21 – OBHÁJENÍ KATEGORIE „C“  

Pro obhájení kategorie „C“ je požadováno splnění jedenácti Kritérií MA21 do 30. října 2019. Krité-

ria jsou průřezově zaměřena na organizační zázemí projektu, medializaci projektu, realizaci osvě-

tových 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 databáze MA21 umístěné na www.ma21.cz, kterou spravuje Česká 
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informační agentura životního prostředí CENIA. Vkládané dokumenty jsou schvalovány členy Pra-

covní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Koordinátorka na základě proběhlých akcí Zdravé-

ho města průběžně naplňuje databázi MA21 v požadovaných ukazatelích kritérií kategorie „D“ a 

„C“, částečně i „B“. Všechny požadované dokumenty byly vloženy a schváleny do stanoveného 

termínu. Konečné schválení kategorie „C“ za rok 2019  bylo oznámeno v prosince 2019. Schválení 

auditů UR s jednou hvězdičkou proběhlo k 22.10.2019. 

10  VYHODNOCENÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2019  

Plán zlepšování je základním pracovním nástrojem koordinátora. Obsahuje souhrnný popis aktivit, 

které se budou v daném roce realizovat. Plán zlepšování představuje povinná Kritéria MA21. Hlav-

ním cílem roku 2019 byla realizace dotačního titulu s názvem „Udržitelné využívání území 

v Dačicích a místních částech“, zlepšování vnímání projektu zaměstnanci úřadu a veřejností a roz-

voj dobrého jména projektu jako úspěšné značky kvality. Prioritou je udržení a zajištění vysoké 

kvality realizovaných akcí. Průběh jednotlivých aktivit obsahuje tato zpráva. Plán zlepšování byl 

schválen  Radou města Dačice usnesením číslo 266/17/RM/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 


