TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA DAČICE
Fórum Zdravého města Dačice a MA21 – 10. 2. 2020
Na Fóru bylo pojmenováno 10 TOP priorit města
Město Dačice uspořádalo v pondělí 10. února pro občany Dačic a místních částí sedmý ročník Fóra
Zdravého města Dačice a MA21. Možnost diskutovat nad sedmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu
aspektů běžného života ve městě využilo 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 5.000,- Kč.“
V úvodu akce seznámil starosta Karel Macků přítomné s tím, jak se podařilo naplnit cíle stanovené na
posledním fóru v roce 2018. Máme radost, že se většinu problémů včetně těch složitějších průběžně
daří řešit.
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 šesti neziskových organizací – Červený kříž, Dačické okénko,
Dačický zvoneček, JUDO, Tvořílek, Včelařský kroužek. Neziskové organizace seznámili účastníky se
svou činností a prostřednictvím hlasování byl na konci Fóra vyhlášen vítěz šeku v hodnotě 5.000,- Kč,
kterým se stal Červený kříž. 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 a anketou prostřednictvím
Mobilního
rozhlasu
(vyplnění
ankety
na
adrese:
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/y7mDenSH). Výsledky 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 různé doprovodné programy, které jsme pro pozitivní ohlasy
zopakovali např. dílničky pro děti s Dačickým okénkem, měření tělesných funkcí s Červeným křížem,
zdravotní test s tělesnou analýzou od Studia Zdraví z Dačic a nesměla chybět ani pocitová mapa (url
k vyplnění: http://pocitovamapa.nszm.cz/dacice-2020).
Priority naformulované na Fóru Zdravého města Dačice 2020, které budou ověřeny v následném
sociologickém průzkumu (řazeno abecedně):
• Chránit zemědělský půdní fond (využitím brownfieldu).
• Opravit komunikace ve městě (povrchy).
• Postavit krytý bazén se sportovní halou (jeden objekt).
• Prodloužit otevírací dobu v klubu Béčko.
• Řešit nedostatek lékařů.
• Vracet zeleň do ulic.
• Vytvářet tůně a obnovit meandry na řece.
• Zajistit (nepřetržitou) chirurgickou pohotovost.
• Zajistit vyšší teplotu vody na koupališti.

•
•
•
•
•

Zakázat vystavování zboží na fasádách na Palackého náměstí.
Zavést jiný systém prodeje vstupenek na kulturní představení – kombinovat nákup po
internetu s nákupem na Infocentru.
Zlepšit úklid výkalů po psech.
Znovu zavést autobusové spoje Dačice - Brno – Dačice.
Zvětšit tělocvičnu v SŠTO.

K naformulovaným prioritám byly sděleny i pochvaly. Z pochval je možné zmínit např. povedená
revitalizace Kancnýřova sadu, nízká kriminalita, široká nabídka kulturních akcí a spokojenost seniorů.
Více informací:
Ing. Kateřina Marková, telefon 384 401 224, e-mail: mistostarostka@dacice.cz

