
TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA DAČICE 

Fórum Zdravého města Dačice a MA21 – 19. 2. 2018 

Na Fóru bylo pojmenováno 10 TOP priorit města 

Město Dačice uspořádalo v pondělí 19. února pro občany Dačic a místních částí šestý ročník Fóra 

Zdravého města Dačice a MA21. Možnost diskutovat nad sedmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu 

aspektů běžného života ve městě využilo téměř devadesát občanů včetně představitelů města a 

zástupců městského úřadu. Cílem setkání bylo získat od občanů náměty k dalšímu rozvoji města a 

sestavit žebříček nejtíživějších problémů našeho města. Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků: „Těší 

mě, že si občané ukrojili dvě hodiny ze svého času na aktivní práci pro město a vydefinovali podnětné 

náměty k rozvoji Dačic. Velmi děkuji všem zúčastněným občanům a dále neziskovým organizacím, 

které prezentovaly svou činnost a jedna z nich v hlasování, získala šek v hodnotě 3.000,- Kč.“  

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

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

Samozřejmě se objeví také podněty, které je nutné odložit, neboť se realizují jiné investice, 

konkrétně – bezbariérovost prvního stupně ZŠ na ul. B. Němcové, kde byl přes letní prázdniny 

vybudován výtah.   

Poté si převzala za Národní síť Zdravých měst ČR slovo facilitátorka akce Dana Diváková, která 

přítomné seznámila s průběhem pracovní části fóra a postarala se o odborný dohled. Před samotnou 

pracovní částí, proběhla prezentace čtyřech neziskových organizací – Jockey club Malý Pěčín, 

Katolický dům, Českomoravská myslivecká jednota a TJ Centropen. Neziskové organizace seznámili 

účastníky se svou činností a prostřednictvím hlasování byl na konci Fóra vyhlášen vítěz šeku 

v hodnotě 3.000,- Kč, kterým se stal Jockey club Malý Pěčín. Pokračováním akce bylo vydefinování 

priorit ve skupinách,  z nichž za každou tematickou oblast byly vybrány dvě nejpalčivější, o kterých se 

závěrem hlasovalo. Formulované priority z fóra budou opět ověřeny sociologickou studií. Sociologický 

průzkum bude proveden v Dačicích a místních částech odbornou firmou na reprezentativním vzorku 

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

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

ověřeným podkladem pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva města o výstupech z veřejného 

fóra. 

V loňském ročníku byly zpestřením akce dva doprovodné programy, které jsme pro pozitivní ohlasy 

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

prezentovalo svou činnost a prodávalo výrobky svých klientů. Druhým doprovodným programem 

bylo VZP, které účastníkům měřilo krevní tlak a BMI. 

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

sociologickém průzkumu (řazeno abecedně): 

• Opravit lávky přes řeku Dyji (u Penny a Centropenu) 

• Urychlit vybudování kluziště 

• Vybudování cyklostezek do okolních obcí (Toužín, dále napojení na rakouské cyklostezky) 

• Vypracovat novou koncepci řešení náměstí (parkování, klidová zóna) 

• Vyřešit odstavné plochy pro kamiony 

• Vytvořit server pro lokální brigády 



• Zajistit lékařskou zubní pohotovost 

• Zajistit nové či větší prostory pro knihovnu 

• Zajistit pořádek na nádražích a veřejných prostranstvích 

• Zajistit údržbu aleje k Urbanči 

• Zajistit umělou trávu pro fotbalisty  

• Zavedení kamerového systému ve městě 

• Zvýšit kapacitu Domova pro seniory 

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

revitalizace Kancnýřova sadu a umístění pomníku, poslední verze návrhu řešení křižovatky na 

Palackého náměstí,  rekonstrukce čtvrti na Peráčku, vytvoření naučné stezky v Kázku, úprava lesíku 

pod SOUzas, čistota města,  dostatek akcí Pod Lipkami, pomoc seniorům ze strany města a Městské 

policie.  

 
Více informací: 

Ing. Karel Macků, telefon 384 401 214, e-mail: starosta@dacice.cz  
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