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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).  

 

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO V ČESKÉ REPUB-

LICE – 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 ČR má 136 členů, s regionálním vlivem na 2557 měst a 
obcí, ve kterých žije 6,108 milionu obyvatel (58% populace ČR) 

Zdroj: www.zdravamesta.cz 
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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).  

 

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).  

 

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.  

 

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-

http://www.ma21.cz/
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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 pro-
středí. 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 deseti 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 2022 byla tato 
kategorie úspěšně obhájena.  

 
 

Organizace projektu Zdravé město Dačice v roce 2022: 

▪ 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 Marie Stejskalová. 

 

Zdravé město Dačice má 18 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, Svaz tělesně postižených Dačice, Sbor dobrovolných hasičů Dačice, Městské muze-
um a galerie a Místní skupina českého červeného kříže. 
 

Děkujeme touto cestou všem, kteří za uplynulých deset let fungování Zdravého města Dačice při-
spěli k zavádění a udržování procesu místní Agenda 21 v Dačicích. 
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HLAVNÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2022 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME DAČICE 

Termín: 10. května  2021, 24. června. 2021, 1. - 19. září 2021 

 

Účastníci:  vedení města, zástupci jednotlivých odborů MěÚ Dačice, 
komise ZMD a MA21, partneři ZMD, NSZM ČR, veřejnost 

 

Participativní rozpočet byl realizován ve spolupráci se spol. AGORA. AGO-

RA má mnohaleté zkušenosti nejen s tvorbou Participativního rozpočtu 

v obcích a městech.  

Tvoříme Dačice byla výzva pro občany Dačic ke změně prostřednictvím tzv. 

participativního rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje občanům se zapojit do rozhodování o 

rozvoji svého města. Město vymezilo část peněz z ročního rozpočtu a občané podávali návrhy, co 

by se za tyto peníze mělo v následujícím roce vylepšit. Město pro Tvoříme Dačice vyčlenilo 250 000 

Kč.  

Občané během května 2021 předložili 14 návrhů, z kterých byly vyjmuty návrhy investiční již za-

plánováné do Strategického plánu rozvoje města. Koncem měsíce června 2021 proběhlo on-line 

veřejné projednání s navrhovateli, vedením města a veřejností. Návrhy byly s navrhovateli probrá-

ny, pro některé vyvstaly úkoly k doplnění. V průběhu měsíců července a srpna 2021 probíhaly pří-

pravy na vyvrcholení procesu participativního rozpočtování, což bylo on-line hlasování o tom, které 

návrhy mají být z peněz participaního rozpočtu zrealizovány. Hlasování proběhlo od 1. do 19. září 

2021. Občané měli k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas. Kladnými hlasy mohli podpořit až 3 ná-

vrhy. Záporným hlasem mohli naopak vyjádřit, že se jim návrh nelíbí.  

Celkově se do hlasování zapojilo 386 hlasujících. První místo obsadil návrh „Jurský parčík“ odpo-

činková zóna v divoké přírodě s rozpočtem 175 000 Kč a druhé místo obsadil návrh „Motýlí stráň“ 

s rozpočtem 60 000 Kč. Dále rada města schválila dle podmínek participativního rozpočtu třetí ná-

vrh k realizaci – „Vycházková trasa Dačice – Hradišťko“ s rozpočtem v částce 20 000 Kč.  

V roce  2022 probíhala realizace všech třech návrhů. 
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Vycházková trasa Dačice – Hradišťko 

Jedná se o stávající vycházkovou cestu z Dačic do Hradišťka, která není udržovaná. Cílem návrhu 

byla její údržba, která spočívala v posekání vysoké trávy, případně odklizení spadaných suchých 

větví. Navrhovatelem projektu byl Lukáš Chocholouš. 

Údržba byla zadána Technickým službám Dačice a dokončena s celkovým rozpočtem: 19.642,- Kč.  
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Jurský parčík 

Jurský parčík aneb odpočinková zóna v divoké přírodě v Malém Pěčíně za cenu 175.000 Kč. 

Navrhovatelem projektu byla Zdeňka Koutná za organizaci Jockey Club Malý Pěčín za domluvené 

spolupráce SDH Malý Pěčín. 

Nejdříve na místě došlo k vykácení suchých dřevin, odstranění plevele, úklidu plochy a srovnání 

povrchu. Následně byly vysázeny břečťany a zaseta nová tráva. Vše proběhlo svépomocí organizací 

Jockey Club Malý Pěčín a SDH Malý Pěčín. 

V letních měsících byly nainstalovány dřevěné prvky, které vyrobila spol. Dřevoslav s.r.o. Dále na 

Dačické řežbě byly vyrobeny lavičky, které již vyzývají k posezení a relaxaci. 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057864990887&__cft__%5b0%5d=AZUom1WDhFNh4CgaSZ8Ke5jHZaxBqkbqVVxTN2TKLW9Ky7OM4P-0-Y142QHGw9PqanjB7mJRz1ylNLxS5WdQe_w4FlNs8-U50rZzuIboh8jVEkyTNCM8u19YOf6czdcq4DFCvSSFtXReZU6BEjd4WxNoanNjtN4fnfQAjrDN6Exkkhz2GY-nngWDpupp8HYZzWo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057864990887&__cft__%5b0%5d=AZVatuGWf6CrbYyP5XhIosBDNJvApcFJoHZOue9mwpkdrTziYTdTQY2ejO0T7Eqawm4vcWdso7oZA0L2XJyQM8pP-vzETn7F6X-DkM00GWFDN645LfZqqrgSKkdI-1ksE45xfqtOesryiyQq9iEPcNo9LC2M-4oVYy3GjTcvxFTLYIiRO8XNHsxutmo5dgC_Sok&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047318437467&__cft__%5b0%5d=AZUom1WDhFNh4CgaSZ8Ke5jHZaxBqkbqVVxTN2TKLW9Ky7OM4P-0-Y142QHGw9PqanjB7mJRz1ylNLxS5WdQe_w4FlNs8-U50rZzuIboh8jVEkyTNCM8u19YOf6czdcq4DFCvSSFtXReZU6BEjd4WxNoanNjtN4fnfQAjrDN6Exkkhz2GY-nngWDpupp8HYZzWo&__tn__=-%5dK-R
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Motýlí stráň 

Motýlí stráň byla dokončena s celkovým rozpočtem 55.000 Kč. 

Jedná se o naučnou stezku v Malém Pěčíně na téma “HMYZ” - tři zastávky s naučnými cedulemi - 

včely, brouci, motýli. Jižní stráň bude ještě doseta atraktivními medonosnými bylinami. 

Navrhovatelem projektu byla Zdeňka Koutná za organizaci Jockey Club Malý Pěčín. 

Stojany byly vyrobeny ve spolupráci se Střední školou technickou a obchodní Dačice - obor Truhlář. 

Grafika byla navržena ve spolupráci se ZŠ Komenského. 

Instalace proběhla svépomocí organizací Jockey Club Malý Pěčín a SDH Malý Pěčín. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057864990887&__cft__%5b0%5d=AZVatuGWf6CrbYyP5XhIosBDNJvApcFJoHZOue9mwpkdrTziYTdTQY2ejO0T7Eqawm4vcWdso7oZA0L2XJyQM8pP-vzETn7F6X-DkM00GWFDN645LfZqqrgSKkdI-1ksE45xfqtOesryiyQq9iEPcNo9LC2M-4oVYy3GjTcvxFTLYIiRO8XNHsxutmo5dgC_Sok&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Isstodacice?__cft__%5b0%5d=AZVatuGWf6CrbYyP5XhIosBDNJvApcFJoHZOue9mwpkdrTziYTdTQY2ejO0T7Eqawm4vcWdso7oZA0L2XJyQM8pP-vzETn7F6X-DkM00GWFDN645LfZqqrgSKkdI-1ksE45xfqtOesryiyQq9iEPcNo9LC2M-4oVYy3GjTcvxFTLYIiRO8XNHsxutmo5dgC_Sok&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057864990887&__cft__%5b0%5d=AZVatuGWf6CrbYyP5XhIosBDNJvApcFJoHZOue9mwpkdrTziYTdTQY2ejO0T7Eqawm4vcWdso7oZA0L2XJyQM8pP-vzETn7F6X-DkM00GWFDN645LfZqqrgSKkdI-1ksE45xfqtOesryiyQq9iEPcNo9LC2M-4oVYy3GjTcvxFTLYIiRO8XNHsxutmo5dgC_Sok&__tn__=-%5dK-R
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TŘIĎ A BEZ OBALU BUDE LÍP  

Termín: 03/ 2022 

 

Účastníci: Město Dačice, MěÚ – Odbor Životního prostředí, Knihovna 
Matěje Mikšíčka, Dačické okénko, veřejnost 

 

Zdravé město Dačice a Knihovna Matěje Mikšíčka pozvala na besedu ke 
třídění odpadu, která se konala 8. března v Knihovně Matěje Mikšíčka. 
Besedu vedla Bc. Renáta Hájková z Odboru životního prostředí, která sdělila mnoho užitečných 
rad, jak třídit odpad a z jakého důvodu snižovat produkci komunálního odpadu. Skládky nemají 
neomezený prostor a dle plánů bude skládkování končit v roce 2035. Obdobná debata proběhla 
v základních školách, MěÚ a v neziskové organizaci Dačické okénko.  
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UKLIĎME ČESKO-DAČICKO 

Termín: 9. 4. 2022 

 

Účastníci: tajemník, vedení města, pracovníci jednotlivých odborů 
MěÚ Dačice, veřejnost, FCC Dačice, Spolek „Ekosmák“, Technické 
služby Dačice, Český svaz ochránců přírody  

 

Město Dačice se v rámci projektu Zdravého město Dačice a MA21 připojilo k celostátní akci 
„Ukliďme Česko 2022“, která připadla na sobotu 2. dubna. Jejím cílem bylo zbavit česká města, 
vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. I přesto, že město věnuje ne-
malé prostředky na průběžný úklid Dačic a místních částí, můžeme po cestě do práce nebo při pro-
cházkách v našem krásném městě či přírodě narazit na místa a zapadlé kouty, kde se nachází po-
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hozené odpadky či přímo úmyslně založené černé skládky.  

Likvidace černých skládek, sesbírání odpadků a zkrášlení okolí, ve kterém žijeme. To byl cíl dalšího 
ročníku celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků: „V Dačicích 
jsme se k této úklidové akci zapojili prostřednictvím projektu Zdravé město Dačice a MA21 a spo-
lupráce společnosti FCC Dačice. V termínu od 2. do 10. dubna probíhal úklid na území města Dači-
ce a místních částí. Za tuto dobu se podařilo dobrovolníkům sesbírat téměř 400 kg kilogramů ne-
pořádku.“  

Kromě klasických druhů letos bohužel přibyly mezi sesbíranými odpadky použité roušky a jednorá-
zové rukavice, k těm nejčastěji nacházeným patří plastové sáčky, nejrůznější obaly od svačin a ná-
pojů, na řadě míst i pneumatiky a stará kánoe. Účastníci úklidů, kteří nalezli neobvyklé, či dokonce 
kuriozní odpadky, se mohli svými nálezy pochlubit a zúčastnit se tradiční fotosoutěže. Informace 
o ní naleznou na www.uklidmecesko.cz/fotosoutez/. 

Pomůcky byly zajišťovány ve spolupráci se spolkem „Ukliďme Česko“ a odvoz nepořádku zajistila 
společnost FCC Dačice. 

https://www.uklidmecesko.cz/fotosoutez/
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DEN ZEMĚ  

ANEB TŘÍDÍM ODPAD 72 HODIN 

Termín: 22. -24. dubna 2022  

Účastníci: tajemník, vedení města, komise ZM, veřejnost, 72hodin.cz 

Zdravé město pozvalo veřejnost k účasti na "Dnu Země aneb třídím odpad 
72 hodin". Třídit odpad bylo možné kdykoliv a kdekoliv v měsíci dubnu, 
avšak 72 hodin. Hlavní termín byl stanoven od pátku 22.4. do neděle 
24.4.2022.  K výzvě se bylo možné přihlásit přímo na stránkách 72 hodin nebo se mohl stáhnout 
pracovní list. Do pracovního listu se zaznamenávalo třídění odpadu během 72 hodin (22.-24.4. ne-
bo dle vlastního termínu). 

Bonusem akce byla recyklace odpadu, z kterého se mohl vyrobit pěkný a veselý výrobek např. so-
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vička z ruličky toaletního papíru,  lucerna z plechovky, ptačí budka z krabice od mléka atd. Výrobek 
byl potom vystaven na Infocentru v období 25.04. - 13.05.2022. 

Na Férové snídani - 14. května, 9-11 h se rozdávaly odměny za vyplněný pracovní list ke třídění 
odpadu. 
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DEN ZEMĚ V JCMP 

Termín: 23. dubna 2022  

Účastníci: tajemník, vedení města, veřejnost, Jockey club MP, STP, 

dobrovolníci, komise ZMD a MA21 

Jockey club Malý Pěčín a Zdravé město Dačice pozvali veřejnost na oslavu 
"DNE ZEMĚ", která se konala 23. dubna 2022, od 14 h v Malém Pěčíně - 
Jockey club. Program byl bohatý - exkurze do stáje JCMP, malá výstava 
zemědělských strojů; ukázky jezdeckého umění členů JCMP; ukázka práce 
koní na oprati; ukázka Extrem-trailu; komentovaná přehlídka plemen; jízda na koních a ponících, 
jízda v pony expresu. Pro děti byl připraven ZOO koutek, dětský herní koutek, soutěže a skákací 
hrad. 
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FÓRUM 

Termín: 25. dubna 2022  

 

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

Na konci měsíce dubna se za účasti devadesáti občanů konal osmý ročník 

Fóra Zdravého města Dačice a MA21. Jeho cílem bylo získat podněty k dalšímu rozvoji města. Ná-

měty získané z fóra byly na přelomu měsíců dubna a května opět ověřeny sociologickým průzku-

mem, který provedla odborná firma MindBridge Consulting a.s. na reprezentativním vzorku dospě-

lé populace města Dačice a místních částí (n = 500) metodou osobních rozhovorů.  Tato studie 

nám tak efektivně a objektivně zmapovala názory občanů na nejvýznamnější priority Dačic a míst-

ních částí.  
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Výsledky ověřovací ankety (řazeny abecedně): 

• Upravit cyklotrasu Toužín – Urbaneč 

• Vybudovat pěší zónu kolem řeky např. u Valchy 

• Vybudovat v Dačicích nové cyklostezky, in-line dráhy 

• Vysadit v Dačicích nové stromy 

• Vytvořit přechody u křižovatky ul. Tyršova/Otakara Březiny, dále v ul. Husova u kluziš-

tě/stadionu 

• Zajistit pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením (OZP) 

• Zajistit výstavbu multifunkčních hřišť (hřiště určené pro více sportů) v místních částech 

• Zaměřit se na zlepšení bezbariérovosti ve městě – městské budovy, chodníky 

• Zřídit v Dačicích hudební klub 

• Zvýšit bezpečnost křižovatky v Liščích horách  (přidáním odbočovacího pruhu)  

Kompletní zpráva ze sociologického průzkumu byla zveřejněna na www.dacice.cz v záložce Zdravé 

město a MA21, Fórum ZM.  Akce byla realizována ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.  

http://www.dacice.cz/
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DO PRÁCE NA KOLE 

Termín: květen 2022  

 

Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, THK, Centropen, ko-
mise ZMD a MA21, partneři ZMD a MA21 a veřejnost 

 

„Do práce na kole“ je celostátní týmová výzva pro všechny, kdo sestaví 

tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně si spolu s kolegy zapisují do systému 

své bezmotorové cesty. Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po 

městě používali jízdní kolo, koloběžku nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a 

chůze. Výzvu každoročně pořádá spolek AutoMat. 11. ročník, který probíhal od 1. do 31. května, 

přilákal téměř 22.500 účastníků.  Letošek byl opět poznamenaný nouzovým stavem, přesto účast-

níci najezdili, naběhali a nachodili víc kilometrů než loni. Když začala karanténa a firmy omezovaly 

nebo zavíraly provoz, uvažovali organizátoři o zrušení nebo přesunutí celé akce. Nakonec se ale 

rozhodli rozvolnit pravidla tak, aby se mohli účastnit úplně všichni zájemci, bez ohledu na to, jestli 

cestují zrovna do práce nebo jsou doma na home office. Nově bylo možné zapisovat si i domácích 

sportovní aktivity, vycházky nebo bezmotorové cesty na nákup. Kolo, chůze a běh se následně uká-

zaly jako nejbezpečnější a nezdravější dopravní prostředky. Iniciativa Do práce na kole tak mimo-

děk přispěla i k udržení si fyzické a psychické pohody v časech karantény.  

Každý, kdo přijal výzvu Do práce na kole, dostal originální tričko z biobavlny s ekologickým potis-

kem od MERCHYOU. Trička fungují také jako vstupenky na různé doprovodné akce. V rámci výzvy 

se účastníci mohli zapojit hned do několika soutěžních kategorií. Tou hlavní byla již tradič-

ně pravidelnost. Zaměstnavatelé mohli bojovat o titul Cyklozaměstnavatel roku, města zase 

o Cykloměsto roku. Novinkou byla možnost přispět svými kilometry na charitu. Úředníci městské-

ho úřadu si výzvu vyzkoušeli již podruhé.  

Město Dačice se letos podruhé účastnilo celostátní výzvy Do práce na kole.  

Celý květen na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem, tedy udržitelně a aktivně – to je motto této 

zajímavé akce. Květnovou výzvu letos přijalo rekordních 24 699 účastníků a účastnic z celého Čes-

ka. Pod městem Dačice se nás přihlásilo 104, což znamená nárůst v porovnání s prvním ročníkem o 

celých 20 %. Účastníci reprezentovali 12 dačických firem a institucí. Nejvíce soutěžících (34) bylo z 

městského úřadu. 26 zaměstnanců vyslalo THK Dačice a 14 účastníků reprezentovalo firmu Rea-

mon tax. Účastníci utvořili 29 týmů a během 3.785 cest dohromady našlapali více jak 23.000 km. 

Průměrná délka jedné cesty tedy činila přibližně 6 km. 

 

https://www.dopracenakole.cz/24908/podporte-svymi-cestami-neziskove-projekty
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Závěrečné vyhlášení výsledků se konalo 11. června před sportovní halou. Hlavní soutěžní disciplí-

nou byla pravidelnost týmů. První místo získal tým Spešl ze společnosti THK Dačice. 2. místo se 

100% pravidelností obsadil tým Nejedeto mouchyvzubech ze společnosti Pokorný Dačice. 3. místo 

se 100% pravidelností patřilo týmu Germknödl. Z týmů na 4. až 10. místě byla losována cena útě-

chy, kterou získal tým Nejrychlejší lenochodi z městského úřadu. 

Ve výzvě Do práce na kole nejde o kilometry, ale hlavně o co největší četnost cest do práce na 

vlastní pohon. Přesto byli symbolicky odměněni i ti, kteří se nejvíce zasloužili o našlapané kilome-

try. K celkovému počtu kilometrů největší měrou, tj. 1.455 km přispěl Marcel Hašpl z týmu WAGa-

bundi ze společnosti Reamon tax. Ze stejné společnosti i týmu byla i nejvýkonnější z žen jezdící pod 

přezdívkou „žokej Váňa“, která najela krásných 1.014 km. 

Do práce na kole je ale především o zábavě. Přes 300 respondentů lajkovalo na dačickém faceboo-

ku tu nej nej fotku se symbolem Dačic – kostkou cukru. Z volné vstupenky na celý festival Dačická 

kostka za 71 získaných hlasů se oprávněně radoval Vladimír Bílý z týmu Rafani 2 ze společnosti 

Centropen. Nejvíce hlasů ve vložené soutěži o nejúdernější název týmu získala pětice dam s ná-
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zvem Šťastné šlapky. Do losovacího osudí o ceny se dostali i ti, kteří organizátorům zaslali fotky z 

akcí takzvaně „na triko“ čili zadarmo. Těmi vylosovanými, kteří si odnášeli věcné ceny i různé pou-

kázky byli: Lucie Štěpánová z týmu Šťastné šlapky (zmrzlina na triko), Jan Líčka z týmu Nejedeto 

mouchyvzubech (věž na triko), Marie Semorádová z týmu Tak jedem! (kafe na triko), Lea Kuttelwa-

scherová z týmu Germknödl (limča na triko). Tomáš Kuttelwascher také z týmu Germknödl si došel 

pro výhru v takzvaném „trojboji na triko“ (věž, limča a kafe na triko v jednom dni). 18 zaslaných 

fotek organizátoři zařadili do kategorie kreativní. Štěstí při losování se opět usmálo na Lucii Štěpá-

novou z týmu Šťastné šlapky. 

Díky sponzorům bylo i letos losovaných cen opravdu hodně, a tak si některou z nich odnášel domů 

skoro každý, kdo se na závěrečné vyhlášení přišel podívat. Hlavní cenu v podobě poukázky na cyk-

listickou bundu si po napínavém losování odnesl cyklista tělem i duší Míra Anderl z týmu Rafani 2 

ze společnosti Centropen. 

Poděkovali jsme všem účastníkům zapojeným pod městem Dačice, kteří společně ušlapali o tři 

tisíce kilometrů více než je vzdálenost od pólu k pólu a ušetřili tak (v poměru k jízdě autem) téměř 

tři tuny emisí CO2. Další poděkování bylo i sponzorům, bez jejichž podpory by na akcích na triko a 

na předávání cen tolik radosti určitě nebylo.Více podrobností o celostátní výzvě Do práce na kole 

najdete na www.dopracenakole.cz.  

http://www.dopracenakole.cz/
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OSMINOHÝ BĚH 

Termín: 1. května 2022  

 

Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, Jockey club MP, dob-

rovolníci, veřejnost  

Zdravé město Dačice a Jockey club MP srdečně pozvaly na čtvrtý ročník 

"Osminohého běhu" do Jockey clubu Malý Pěčín - 1. května, ve 13 h. 

Proběhli se přírodou se čtyřnohým kamarádem po vytyčené trati. Běh byl určen pro tříčlenná druž-

stva (skupinky). Družstvo se skládá: ze dvou osob a jednoho čtyřnohého zvířete (pes nebo kůň). 

Úkolem družstva bylo co nejrychleji překonat trať i s jejími nástrahami. Pro soutěžící byly připrave-

né zajímavé ceny. 
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ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY JIHOČESKÉHO KRAJE  

Účastníci: Město Dačice, Městský 
úřad Dačice, komise ZMD a MA21, TJ 
Centropen, Nadace Jihočeské cyklos-
tezky, komise ZMD a MA21 a veřej-
nost 

 

Zdravé město Dačice a MA21 přijalo nabídku Nadace Jihočeské cyklostezky a dne 14. května 

uspořádalo akci k zahájení cykloturistické sezóny v Jihočeském kraji. Akce byla výjimečná, protože 

byla poprvé podpořena Nadací Jihočeské cyklostezky. A proto jsme v Dačicích mohli uvítat cyklisty 

z Táborska, Prachatic a také od Strakonic. Nádherné slunečné počasí bylo ideální na výlet jak na 

kole, tak i pěšky. Zaregistrovaných bylo okolo třiceti pěších turistů a skoro stovka cyklistů. Sezóna 

byla zahájena v 10 hodin hromadným startem cyklistů z Palackého náměstí, kterého se ujal ředitel 
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Nadace Jan Vlášek a kolem stovky cyklistů vyrazilo na trasu.  

Byly připraveny celkem 3 trasy, jedna dětská v délce 10 km a dvě delší a náročnější. Dětská trasa 

vedla směrem na Kostelní Vydří, přes obce Velký Pěčín a Malý Pěčín – zde byla zastávka v jezdec-

kém klubu, možnost opéci si špekáček a svézt se na koni. Této trasy se zúčastnili šest rodin s dětmi. 

První delší trasa v celkové délce 42 vedla přes Matějovec a Bizoní farmu na rybník Zvůle zpět do 

Dačic a této trasy se zúčastnilo kolem padesáti cyklistů. Druhá delší trasa v délce 46 km vedla přes 

Cizkrajov, Slavonice na hrad Landštejn, přes pivovar v Českém Rudolci zpět do Dačic. Této trasy se 

zúčastnilo kolem čtyřiceti cyklistů.  Každý zaregistrovaný účastník dostal silikonový náramek s lo-

gem akce a zároveň tento náramek sloužil k volnému vstupu do státního zámku v Dačicích. Této 

možnosti využilo celkem 51 jedna účastníků. Nejdůležitější bylo, že se všichni vrátili v pořádku do 

Dačic, nikdo se nezranil, cyklisté byli sice unaveni, ale určitě většina byla spokojena. 
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FARMÁŘSKÉ TRHY 

Termín: 14. května  a  8. října 2022 

 

Účastníci: Město Dačice, komise ZMD a MA21, Technické služby 
Dačice, Jockey Club Malý Pěčín, Dačické okénko, farmáři a živnost-
níci, veřejnost 
 

V květnu a říjnu 2022 se pod hlavičkou Zdravého města Dačice konaly 

farmářské a řemeslné trhy, které se tradičně těšily zájmu stovek návštěvníků, i přes covidová opat-

ření. Snahou města Dačice je podporovat především producenty a výrobce z našeho regionu, což 

se nám v převážné většině daří. Na trzích se představilo okolo 40 prodejců, mezi kterými si jistě 

každý vybral podle své chuti zdravé a kvalitní produkty. Návštěvníci si mohli vybrat ze široké na-

bídky sýrů, uzenin, koření, zeleniny, včelích produktů, sazeniček, nakoupit a ochutnat africké ovo-



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  

 

 

 

 26 

ce, neboť zpestřením trhů byly „Africké trhy“ spol. VIRUNGA. Tropické ovoce, zelenina, ořechy, 

káva, kakao vypěstované a dovezené rovnou z Ugandy. O hudební zpestření se postaral harmoni-

kář František Dědina, který trhům dodal tu správnou atmosféru. Děti se těšily z mini zoo JCMP. 

Dílničky pro děti opět přichystalo Dačické okénko aj.   
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DEN BEZ TABÁKU ANEB POHYBEM KE ZDRAVÍ 

Termín: 31. května 2022  

 

Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21, 
TJ Centropen, dobrovolníci a veřejnost 

Zdravé město Dačice a MA21 se již devátým rokem účastnilo osvětové 

kampaně Den bez tabáku, která připadla na úterý 31. května. Město Da-

čice chtělo tímto způsobem upozornit na nebezpečí kouření a jeho škodli-

vost. Partnerem kampaně Den bez tabáku byl TJ CENTROPEN Dačice a 

Nadace jihočeské cyklostezky. TJ Centropen oslavila tento rok již 33. ročník pochodu "Branou 

Podyjí". Pro Zdravé město bylo velkou ctí se tohoto ročníku účastnit. Pochod  a cyklovýlety se 
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uskutečnily v sobotu 14. května, start byl z Infocentra Dačice. Trasy byly připraveny pro pěší i cyk-

listy a byly různě dlouhé. Tři cyklotrasy k zahájení cyklosezóny Jihočeského kraje: 1. Směr Land-

štejn, 2. Směr Zvůle, Kolem Dačic - rodinná trasa. Pamatovalo se i na děti, třetí trasa měřila 7 km a 

byla zpestřena opékáním buřtíků. Poděkovali jsme p. Šulerovi za spolupráci a nabídku propojit tyto 

dvě akce.  
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FÉROVÁ SNÍDANĚ 

Termín: 14. května 2022  

 

Účastníci: město Dačice, komise ZMD a MA21, Technické služby Da-
čice, společnost Na Zemi, STP, dobrovolníci, veřejnost 

 

Férová snídaně je piknikový happening, který pořádají lidé v Česku, aby 

ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti mají za své ka-

kao, kávu nebo banány díky zapojení do fairtradových družstev lepší výkupní ceny, pěstují šetrněji 

k životnímu prostředí a jejich děti se mohou vzdělávat. Naskládejte si do košíku fairtradové a lo-

kální dobroty, pozvěte známé a přidejte se! 

Zdravé město Dačice pozvalo na "Férovou snídani" v sobotu 14.5.2022. Lidé si zapiknikovali na 

podporu pěstitelů! S piknikem pomohly dámy z organizace STP, které napekly a připravily plno 
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dobrot - buchtičky, chlebíky s pomazánkami, marmeládky, sirupy a udělali  ochutnávku pro ostatní 

Doprovodný program zajistil DS Tyláček Dačice, který si pro děti a dospělé připravil překvapení v 

podobě snídaní z celého světa.  

Součástí Férové snídaně bylo i to nejlepší přímo ze      Afriky! Skvělé tropické ovoce, které pro vás 

pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli che-

mie. Čerstvé ovoce z Afriky, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru. Extra kvalitní čaj, 

džemy a mnoho dalšího.. Více o produktech - https://www.virunga.cz/ 

Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, le-

tecky, ze srdce Afriky. Podporujeme ugandské lokální farmáře a pěstitele. Vykupujeme za férové 

ceny a těšíme česká srdce tím nejupřímnějším ovocem na světě. 

Víc informací najdete na webu africketrhy.cz 

Zdroj: www.fairtrade.cz 

 

http://www.fairtrade.cz/
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NA KOLE DĚTEM ANEB U HRANIC BEZ HRANIC 

Termín: 21. května 2022  

 

Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21, 
MP Dačice, aktéři projektu „Na kole dětem“, veřejnost  

Zdravé město Dačice a MA21 pozvalo veřejnost na cyklojízdu s Josefem 

Zimovčákem. Cyklojízda s názvem Na kole dětem u hranic bez hranic se 

konala 21. 5. 2022. V 10:00 h byl odjezd z Dačic (Palackého náměstí, pre-

zence od 8:30 h) do Želetavy, Jemnice, Starého Hobzí, Slavonic a zpět do 

Dačic, kde byla akce slavnostně ukončena. Přidat se k pelotonu mohl 

opravdu každý - na celou trať, nebo jen na kousek. V každé obci byla pauza na občerstvení, vy-

slechli jsme si pár slov od představitelů obce, Josefa Zimovčáka a Světlany Nálepkové. O naši bez-
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pečnost se postaral mototým a Policie ČR. 

Celou cestu s námi jela zapečetěná pokladnička a každý mohl dětem přispět jakoukoli částkou. 

Finanční dar na transparentní účet nadačního fondu poskytly i výše uvedené partnerské obce a 

zapojily se i velké firmy jako byly: Jemča, SmaproDesign, Centropen, THK,  Lidl, Slavona, Čištění 

vozidel Třešť, Auto El- Sysel, Bianchi, Taga design, Isostar, Cyklo-point, Aukro, Bedo transporte Petr 

Bednář, Equator. Všem velmi děkujeme za podporu! Vybralo se neuvěřitelných 14.236,- Kč. 

Pár slov o Josefu Zimovčákovi. Je to desetinásobný mistr světa na historickém vysokém kole, který 

zasvětil svůj život sportu a pomoci druhým. Na tomto vysokém kole přejel za 27 dnů USA od zápa-

du na východ, v režimu profesionálů zdolal celou Tour de France, Giro d´Italia, La Vueltu a mnoho 

dalších. V roce 2010 založil nadační fond Na kole dětem, který přispívá na rekondiční pobyty onko-

logicky nemocných dětí a jejich rodin. Aktivity nadačního fondu jsou samozřejmě spojené s cyklis-

tikou - nejznámější je desetidenní cyklotour napříč naší krásnou republikou, která v roce 2021 cel-

kově měřila 1 264 km.  

Přihlášení bylo na internetových stránkách www.nakoledetem-uhranic-bezhranic.webnode.cz. 

Akce se konala za každého počasí.  

Společně jsme prožili sportovní den plný zábavy a přispěli tím na dobrou věc. 

http://www.nakoledetem-uhranic-bezhranic.webnode.cz/
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BĚH MÍRU 

Termín: 21. května 2022  

 

Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21, 
MP Dačice, aktéři projektu „Běh míru“, DDM, TJ Centropen, veřejnost 

 

Zdravé město Dačice pozvalo na "Mírový běh", který do Dačic zavítal v sobotu 21.5.2022 na Palac-

kého náměstí. K běžcům se veřejnost mohla přidat v 15:15 h u SDH. Běžce dále podpořili sportovci 

z TJ Centropen.  Doprovodný program zajistil Aerobic při DDM. Běžci Mírového běhu sdělili veřej-

nosti své poslání a nechali kolovat pochodeň, do které bylo možné vložit svou dobrou vůli a poslat 

ji dál do celého světa.  

Mírový běh – Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run je neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou 

nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co 

nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství, porozumění, mír 

a harmonii.  
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CO VÁM NESMÍ CHYBĚT VE VAŠÍ BYLINNÉ 

LÉKÁRNIČCE;  

JAK PROŽÍT S POMOCÍ BYLIN STÁŘÍ 

RADOSTNĚJI A BEZ BOLESTÍ 

Termín: 31. května a 24. června 2022  

 

Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21, Přírodní zahrada Bochníčkovi, 
Regionem Renesance, veřejnost  

Zdravé město a MA21 a "Přírodní zahrada Bochníčkovi" pozvali rodiče s dětmi na bylinkový 

workshop s názvem "Co Vám nesmí chybět ve Vaší bylinné lékárničce", který se konal 31. května, 

v Mutišově č. 18. Workshop byl určen především pro mladé rodiny s dětmi. Účastníci se dozvěděli 
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praktické návody s ukázkami a ochutnávkou.  

 

Další bylinkový workshop byl pořádaný pro seniory. Název byl "Jak prožít 

s pomocí bylin stáří radostněji a bez bolestí"a konal se 24. června. Senioři 

se dozvěděli jak s pomocí bylin povzbudit organismus, zlepšit paměť, 

zpomalit degenerativní procesy a zmírnit bolesti. Byla možnost zakoupit 

sazenice bylin a bylinné výrobky. 

Akce proběhly v rámci projektu Regionem Renesance proti proudu času je 

spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj přes operační 

program Interreg V-A Rakousko - Česká republika. 
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DAČICKÁ 14 

Termín: 3. června 2022  

 

Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21,  TJ 
Centropen, Běžec Vysočiny, dobrovolníci, veřejnost   

Zdravé město a MA21 a TJ Centropen - pořadatelé pozvali veřejnost na 

běžeckou akci s názvem DAČICKÁ 14, která se konala v pátek 3.6.2022, v 

zámeckém parku. Tratě byly připraveny pro všechny věkové kategorie. 

Běžeckou soutěž si užili jak děti, tak i dospělí. Tradiční akce byla tento rok přesunuta z prostor ko-

lem rybníku Peráček, do prostor zámeckého parku. Akce tak měla zajímavější atmosféru. 
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DEN SPORTU 

Termín: 11. června 2022 

 

Účastníci: město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21,  
TJ Centropen, Sokol Dačice, veřejnost   

Zdravé město a MA21 a TJ Centropen pozvali na akci s názvem "Den spor-

tu", která se konala 11. června od 10 - 16 h, ve sportovním areálu. V pro-

storách sokolovny, haly, kurtů, kuželny a dále stadionu byly připraveny sportovní aktivity TJ Cen-

tropenu a Fotbalového klubu např. florbal, volejbal, tenis, kuželky, fotbal atd., které si rodiče 

s dětmi mohli přijít vyzkoušet.  
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DEN BEZ AUT ANEB PARNÍ LÉTO 

Termín: 31. července 2022 

 

Účastníci: komise ZMD, Svazek obcí železnice  Kostelec – Slavonice, 
Správa železnic, ČD, ČD Cargo, město Dačice, SDH, Městský úřad 
Dačice, hudební doprovod – Koření vod Kořena, veřejnost   

Zdravé město Dačice pozvalo občany v neděli 31. července na osvětovou 

kampaň Den bez aut. Cílem kampaně bylo vyvolat zájem k omezení au-

tomobilové dopravy a poukázat na přijatelnější způsoby dopravy. V rámci programu byla pro děti 

připravena zábavná sportovní soutěž s Odborem dopravy. 

Heslo kampaně bylo – auta nechte doma, na akci přijeďte na in-line bruslích, koloběžce, odrážed-



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  

 

 

 

 39 

lech, kole či na všem, co se točí na vlastní pohon. 

Doprovodným programem kampně bylo Parní léto 2022, které pořádala Společnost telčské místní 

dráhy od 30. července do neděle 14. srpna. Organizátoři pořádali tento ročník v takové podobě, 

jak jsme byli zvyklí. Kromě výletní jízdy parního vlaku na trati Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavoni-

ce byla připravena kulturní odpoledne na místních nádražích. Zdravé město Dačice připravilo na 

neděli 31. července posezení s country dačickou hudební kapelou „Kořeni vod Kořena“. Parní vlak 

přijel na dačické nádraží v 13:15 h, a tak cestující měli možnost posedět a zazpívat si více jak dvě 

hodiny, než vlak vyjel zpátky do Telče. Byli také zapojeni dačičtí dobrovolní hasiči, kteří museli bě-

hem tří víkendů doplňovat při zastávkách vlaku v Dačicích zásobu vody do parní lokomotivy, a to 

byla pro cestující velká podívaná. 

 

Nedělní program Parního léta 

31. 7. Telč - Slavonice - Dačice - Telč 

- výročí 120 let od zahájení provozu na trati Telč - Slavonice 

- výstava železniční techniky na nádraží ve Slavonicích 

- zábavný program na nádraží v Dačicích 
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DNY ZDRAVÍ  

Termín: 08-11/ 2022 

 

Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21, Knihovna Matěje Mi-
kšíčka, dačičtí cvičitelé, Otevřená Okna - Dačické okénko, Šárka Mátlová, Ing. Petr Šmíd, 
Loono, Knihovna Matěje Mikšíčka, Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, veřejnost 
atd.  

Na podzimní měsíce připravilo Zdravé město Dačice již jedenáctý ročník osvětové kampaně DNY 

ZDRAVÍ. Příznivci zdravého životního stylu, a nejen oni, mohli v průběhu měsíce navštívit několik 

zajímavých a přínosných akcí, které byly přichystány se vstupem zdarma. Jejich výčet uvádíme ní-

že. 

7.9., Knihovna Matěje Mikšíčka: Dotek hypnózy 

Zdravé město a Knihovna Matěje Mikšíčka pozvali veřejnost na 

přednášku s názvem Dotek hypnózy. Pravdy a mýty o hypnóze. Hyp-

noterapie - historie a současnost. Vliv a využití hypnózy - to vše zod-

pověděl místopředseda Českého spolku hypnoterapeutů Simon Pe-

čenka C. Ht. 

 

 

14.9., Kancnýřův sad: Den prevence 

Zdravé město Dačice a partneři pozvali školky, školy a veřejnost na DEN 

PREVENCE.  

Loono (www.loono.cz): 

- kampaně zaměřené na prevenci infarktu a mrtvice #zijessrdcem; 

- prevence a léčba neplodnosti, i dosud tabuizovaná témata jako je 

inkontinence či erektilní dysfunkce #doledobry; 

- jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata, prevence rako-

viny děložního čípku, kůže a střeva #prsakoule 

 

Rozkoš bez rizika (www.rozkosbezrizika.cz):  

V mobilní poradně bude k dispozici anonymní, bezplatné testování na HIV – výsledek do 15 minut 

(odběr jedné kapky krve z prstu).  

https://www.dacice.cz/evt_file.php?file=9667&original=canisterapie%20jpg.jpg
http://www.loono.cz/
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Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (www.cpzp.cz):  

Měření krevního tlaku a tělesného tuku. 

Popálky (www.popalky.cz):  

Nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vy-

rovnat se s důsledky úrazu a vrátit se co nejdříve do běžného života. Organizace se též soustředí na 

preventivní programy. U stanu, se kterým se organizace dostaví, budou lektoři interaktivním způ-

sobem informovat veřejnost o rizikových situacích vedoucích k úrazu popálením, jak těmto situa-

cím předcházet, jak správně poskytnout první pomoc a jak vypadají trvalé následky popálení. Vítáni 

jsou děti, mládež i dospělí.  

Elektrowin (www.elektrowin.cz):  

Expozice "Přelez, Přeskoč, Recykluj" je ekologický program zaměřený na recyklaci elektra. Čekají 

vás zábavné hry, kvízy, samoobslužné aktivity pro děti; nafukovací závodící atrakce atd. Za done-

sený vysloužilý malý spotřebič - drobný dárek! 

Dílničky a různé aktivity za podpory ZUŠ Dačice, Jockey clubu Malý Pěčín, DDM, Dačické okénko, 

Knihovna  Matěje    Mikšíčka, Městské muzeum a galerie, Spolek dačických včelařů, Červený kříž, 

Sdílení,  Domácí péče Dačice a další.  
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 16.9., hala: Cesta ke zdravému pohybu a držení těla pomocí jógy a dechu 

Zdravé město Dačice a Hanka Nosková pozvali na seminář, který se konal 

v pátek 16. září v městské sportovní hale. Vysvětlili jsme si, jak správně 

dýchat a požívat tělo nejen při cvičení, ale i při různých denních činnos-

tech. Často právě špatné pohybové (např. postavení pánve) a dechové 

návyky ( nedostatečné dýchání do bránice) vedou k bolestem zad, stresu a 

dalším problémům. Na začátku semináře byl krátký anatomický vhled do 

dechu, následně jsme si vše procvičili v praxi na jednoduchých cvicích. 

Seminář byl vhodný úplně pro každého, kdo chtěl v tomto ohledu na sobě 

pracovat a pochopit vnitřní souvislosti vedoucí k vyváženějšímu používání 

našeho těla a mysli. 

 

 
 24.9., Zámecký park: Běh pro Světlušku  

Zdravé město a DDM Dačice společně pořádali druhý ročník Běhu pro 

Světlušku, celorepublikově to byl již jedenáctý ročník. 

V Dačicích se díky všem účastníkům a sponzorům podařilo vybrat nesku-

tečných 17 298,- Kč pro zrakově postižené. 

 

 
 

https://www.dacice.cz/evt_file.php?file=9673&original=v3-a4-2021.jpg
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27.9., Kino Beseda: SVOBODNÉ DĚTI - film, beseda 

Zdravé město Dačice a Kino Beseda pozvali na besedu a promítání filmu 

Svobodné děti Zdeňky Šíp Staňkové a režiséra Jana Minaříka, dne 27. 9. 

Dokumentární film představuje unikátní průřez tematikou svobodného 

vzdělávání, který v Česku dosud chyběl. Po promítání proběhla beseda, 

které se zúčastnili i někteří z účinkujících nebo tvůrců filmu - Milota Ka-

daňková a Martina Prchalová.  

 

 

 

30.11., on-line: RODIČOVSKÁ KONTROLA a virtuální svět 

Zdravé město, Petr Šmíd a Michal Ksandr pozvali veřejnost na on-line in-

teraktivní přednášku s hranými scénkami, kterými upozornili na nebezpečí 

virtuálního světa a sdělili možnosti rodičovské kontroly. Rodiče se dozvě-

děli o nebezpečích virtuálního světa s možností otevřeného chatu. Před-

nášku vedl ing. Petr Šmíd, Dis., zakladatel a ředitel organizace Portus Pra-

chatice, o.p.s., supervizor, expert na vzdělávání dospělých v oblasti kyber-

kriminality a garant preventivních programů pro děti a mládež, lektor pro-

gramu Minimalizace šikany. 

 

Program byl bohatý a jsme rádi, že to ocenila veřejnost hojnou účastí.  

 

https://www.dacice.cz/evt_file.php?file=9669&original=DnyProRodinu_2021_JakApro%C4%8DOdstranovatToxiny_20092021.png
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ANTIFETFEST 

Termín: 03-10/2022  

Účastníci: vedení města, Zdravé město Praha 12, ZŠ B. 
Němcové, Gymnázium Dačice, kino Lucerna, veřejnost 

Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2022 je soutěžní festival amatér-

ských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a 

mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a 

mládež. Žáci základní školy v ulici B. Němcové se do pátého 

ročníku zapojili se dvěma, studenti Gymnázia Dačice soutěžili se 

třemi snímky.  V celorepublikovém kole, které proběhlo 11. října v Praze, v kině Lucerna, se rozho-

dovalo o umístění čtrnácti snímků v kategorii „Základní školy“ a šesti snímků v kategorii „Střední 

školy“. 
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Hodnotící komise rozhodla, že v kategorii „Základní školy“ se naši tvůrci umístili na 11. místě  s 83 

body - Byla jednou jedna droga a na 13. místě se 78 body -  Láska s příchutí cocainu; v kategorii 

„Střední školy“ můžeme opět blahopřát a to k 1. místu – se  146 body tvůrčí skupině Matlalové - 

Sám proti sobě, ke 2. místu se 137 body - Emo kubistický Doktor - (Z)rádce a se 100 body k 6. 

místu - Snad to vyjde příště - Hlavou v oblacích. Můžeme konstatovat, že všechny snímky byly 

velmi kvalitně zpracovány, jak po stránce technické, tak i obsahové. Všem účastníkům soutěže ješ-

tě jednou velice děkujeme za odvahu, za nápady, za práci navíc mimo školní činnost.  

Přehled všech dačických filmů a tvůrců: 

ZŠ B. Němcové 

Byla jednou jedna droga – David Doležal, Jakub Jedlička, Michal Tříletý, Pavel Lojka, Vojtěch Holo-

mý 

Láska s příchutí cocainu – Pavel Křížek, Adam Kučera, Daniel Šmíd, Kamila Valová  

Gymnázium Dačice 

Hlavou v oblacích – Ondřej Štěrba  

SÁM PROTI SOBĚ – Ondřej Novák, Martin Břečka, Vojtěch Bartoň, Ondřej Štěrba  

(Z)rádce – Viktor Martinů, Dominik Novák, Ema Muselová, Jakub Kaláb  
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VÝSTAVA NA STROMECH „KÁVOVÁ KRIZE“  

Termín:  1. - 10. října 2022  

 

Účastníci: Město Dačice, Městský úřad Dačice, ko-
mise ZMD a MA21, Na Zemi, Fairtrade Česko 
a Slovensko, veřejnost 

 

Zdravé město Dačice pozvalo veřejnost na „Výstavu na stromech – Kávová krize“. Kancnýřův sad 

hostil výstavu od 1. - 10. 10. 2022. Výstava na stromech 2022 je celorepublikový výstavový happe-

ning, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní 

spotřeby. Letos se uskutečnil již osmý ročník zaměřený na změnu pracovních podmínek, které s 

sebou v blízké budoucnosti přinese automatizace a robotizace.  

Společně upozorňujeme na podmínky při pěstování kávy v Kolumbii, především na cenovou a kli-



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  

 

 

 

 47 

matickou krizi, které musí lidé pěstující kávu čelit. Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje dnešní 

doby. Více než polovina Čechů pije denně dva až tři šálky kávy. Nejvíce kávy se vypěstuje v Brazílii, 

Vietnamu a Kolumbii. Právě do Kolumbie jsme se vydali, abychom se doptávali pěstitelů a pěstite-

lek, jak se jim žije. Lidé stojící za naším šálkem kávy se potýkají především s nízkými výkupními ce-

nami, rostoucími náklady na její pěstování a nejistotou dobré sklizně. Tu ještě zesilují dopady kli-

matické změny. Pomocí nové výstavy Kávová krize můžete nahlédnout do života pěstitelů kávy v 

Latinské Americe a společně s námi se zamyslet nad možnostmi udržitelnější konzumace oblíbené-

ho nápoje. 
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SENIOR BEZ NEHOD 

Termín: 4. října 2022  

 

Účastníci:  Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a 
MA21,  DPS, Dačické okénko,  projekt Senior bez nehod, veřejnost 

Zdravé město Dačice ve spolupráci s aktéry „Senior bez nehod“ pozvalo 

veřenost na  unikátní dlouhodobý projekt zaměřený na bezpečnost se-

niorů v dopravě v České republice. Svým rozsahem a komplexností se 

jedná o celosvětově unikátní projekt. Akce byla pořádána v rámci Týdne 

sociálních služeb.  
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CHYTŘE NA CHYTRÝ TELEFON  

Termín: listopad 2022  

 

Účastníci:  Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a 
MA21,  Knihovna Matěje Mikšíčka,  Gymnázium Dačice, veřejnost 

Zdravé město Dačice ve spolupráci s Gymnáziem Dačice a Knihovnou Ma-

těje Mikšíčka pozvalo seniory (65+) na kurz ovládání chytrých telefonů a 

tabletů. Školiteli byli studenti gymnázia (patronát převzal Mgr. Karel To-

bolka), kteří se zhostili své funkce opravdu zodpovědně a po celý listopad (vždy v úterý) školili se-

niory mikrosvětem chytrých telefonů. Věnovali se aplikacím např. Záchranka, Mapy.cz nebo IDOS, 

fotografování a dále podvodným e-mailům atd. Výhodou kurzu byl menší počet účastníků, který 

umožnil individuální přístup a podporu. Cílem kurzu nebylo jen vzdělávání, ale i vzájemné propoje-

ní obou generací. 
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OKNO JARMARK - ZRUŠENO 

Termín: 12. listopadu 2022 

 

Účastníci:  Město Dačice, Městský úřad Dačice, komise ZMD a MA21, 
Dačické okénko, dačické mažoretky, ZUŠ Dačice, Gymnastky TJ Cen-
tropen, Ukulele show, veřejnost 

V termínu 12. listopadu se v sále KD Beseda Dačice měl konat 

pod hlavičkou Zdravého města Dačice první ročník Okno jarmarku aneb benefice s hand made vý-

robky. Jarmark měl být pojat jako benefiční, na podporu Dačického okénka. Bylo domluveno téměř 

třicet lokálních prodejců s farmářskými a řemeslnými produkty, dílničky pro děti a kulturní pódiový 

program (ZUŠ, vystoupení skupin z DDM aj.). Akce musela být zrušena z personálních důvodů ze 

strany spolupořadatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační foto 
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DOTACE 

PODPORA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZDRAVÍ 

Národní síť Zdravých měst ČR je mezinárodně certifikovanou asociací měst, obcí a regionů. Dotační 

program NSZM zasahuje do více oblastí. Finanční podpora se týkala facilitace Fóra a práce s veřej-

ností. 

Fórum 

Jedná se o diskusní setkání s veřejností, zaměřené na konkrétní témata, investiční záměr, ap. Po-

řádání kulatých stolů je osvědčenou metodou pro řešení zejména aktuálních a tématicky/místně 

ohraničených aktivit – např. revitalizace sídliště, plánování hracích míst pro děti, obnova městské-

ho parku apod. Kulatý stůl pro vybraná aktuální témata poskytuje větší diskusní prostor než-li na-

příklad veřejné projednání k celkového rozvoji města (Fóra Zdravého města/regionu) – jeho výstu-

py je následně doporučeno provázat do komunitního plánu města/regionu. Cílové skupiny se liší 

dle témat kulatých stolů (obyvatelé dotčené lokality, děti/mládež pro než jsou určena plánovaná 

hříště atp.), vždy však platí pravidlo, že je třeba oslovit co nejširší okruh potenciálních zájemců o 

dané téma, a to všemi dostupnými prostředky (mail, telefon, web, místní média, plakáty apod.). 

Nedílnou součástí kulatého stolu je informace o tom, jak bude naloženo 

s jeho výstupy (shromážděnými náměty/připomínkami) a budou k nalezení dostupné informace. 

Výstupy kulatých stolů dávají přehled o stavu a rozvoji municipality z hlediska kvality místní veřej-

né správy, místního partnerství a komunikace s veřejností. Realizovaný kulatý stůl v roce 2021 byl 

podpořen z NSZM. 

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, 

Instagramu města. Dále je využíván místní/mobilní rozhlas a výlepové plochy města.  Za rok 2022 

bylo vydáno 28 tiskových zpráv (včetně plakátů). 
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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 alespoň dvou akreditovaných vzdělávacích programů pořádaných NSZM a slo-

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

vzdělávací programy.  

MA21 – OBHÁJENÍ KATEGORIE „C“  

Pro obhájení kategorie „C“ je požadováno splnění jedenácti Kritérií MA21 do 30. října 2022. 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 

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“. Všechny požadované dokumenty byly vloženy a schváleny do stanoveného termínu. Konečné 

schválení kategorie „C“ za rok 2022  bylo oznámeno v prosince 2022.  

 VYHODNOCENÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2022  

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 2022 bylo obnovení spolupráce s nadací Jihočeské cyklostezky. S nadací byla do-

mluveno zahájení cyklistické sezóny Jihočeského kraje v Dačicích. Akce proběhla v sobotu 14. 

května. Dalšími cíli bylo zlepšování vnímání projektu zaměstnanci úřadu a veřejností a rozvoj dob-



Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 
  

 

 

 

 53 

rého jména projektu jako úspěšné značky kvality. Prioritou je udržení a zajištění vysoké kvality rea-

lizovaných akcí. Průběh jednotlivých aktivit obsahuje tato zpráva. Plán zlepšování byl schválen  

Radou města Dačice usnesením číslo 1951/105/RM/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 


