Komise Zdravého města a M A21 Dačice

Z Á P I S
z 3. schůze Komise Zdravého města a MA21 Dačice,
která se konala dne 3.8.2017
od 13:00 hodin zasedací místnosti rady
Přítomni:

Brabencová Ilona
Cimbůrková Marie
Holec Mojmír
Macků Karel
Miroslava Vacková, členka komise ZMD
Dana Vláčilová, členka komise ZMD

Omluveni:

Zdeňka Koutná, členka komise ZMD

Nepřítomni:

- - - - -

Hosté:

Marková Kateřina Ing., zapisovatelka

Předsedající:

- - - - -

Ověřovatelé:

- - - - -

Číslo
bodu

1.

Bod
Komentář

Zahájení a schválení programu Komise Zdravého města a MA21
Zahájení jednání komise ZMD ve 13 h.
Program byl schválen.

Předkladatel: Brabencová Ilona

2.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Zhodnocení Fóra Zdravého města Dačice 2017
Koordinátorka komise informovala o výsledcích Fóra ZMD, konaného 27. února. Výstupy byly i letos
ověřeny sociologickým průzkumem, který pro Město Dačice zpracovala odborná firma na
reprezentativním vzorku 502 obyvatel. Kromě 13 podnětů z fóra byly prostřednictvím studie
zjišťovány odpovědi na otázky radnice týkající se pomníku a referenda k tématu přesunu pomníku na
původní místo a hodnocení současného stavu pomníku. Krátké osobní rozhovory probíhaly na území
města Dačice v období od 10. do 17. března. Konečné výsledky obdrželo Město Dačice na konci
měsíce března. S výsledky byla seznámena RM.
Ověřené problémy z Fóra ZMD pro rok 2017:









Intenzivně pokračovat v pracích k silničnímu obchvatu Dačic
Vybudovat in-line dráhu
Vybudovat samostatné prostory pro školní družinu ZŠ B. Němcové
Vyřešit větší prostory pro knihovnu
Umožnit promítání letního kina v zámeckém amfiteátru
Zajistit další výsadbu zeleně a stromů na Červeném vrchu
Zajistit rychlejší realizaci změn územního plánu





Zajistit terénní hospicovou péči
Zvelebit zanedbané okolí kolem řeky Dyje
Zřídit více přechodů

Neověřené problémy z Fóra ZMD pro rok 2017:



Dostupnost psychologa pro dospělé

I letos se zpracovávala pocitová mapa města, která byla vytvořena ve spolupráci s Univerzitou
Palackého v Olomouci a Národní sítí Zdravých měst ČR. Sběr dat probíhal také po skončení fóra v
termínu od 1. do 24. března formou online mapování. V pocitové mapě byly zaznačeny různé
kategorie pocitů, které přibližují, jak se obyvatelé cítí v jednotlivých částech města - tady to mám
rád, tady trávím volný čas, tady je to zanedbané, tady se bojím a sem pozvu své známé. Konečné
výsledky obdrželo město koncem března. Pocity byly sesbírány od 78 občanů přes webový formulář
+ od účastníků fóra. Celkem bylo zaznamenáno 720 bodů v pěti kategoriích. Nejvíce bodů bylo
umístěno v kategorii „tady to mám rád“ (194 bodů) a nejméně v „tady je to zanedbané“ (119 bodů).
Pocitová mapa byla vytvořena ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a NSZM ČR.
Výsledky pocitové mapy tvoří přílohu zápisu. Výsledky budou použity pro plánování dalšího rozvoje
města.
Podnět od pí. Vláčilové – obnovit cestu pro pěší ve směru supermarket Lidl ke čtvrti „Za Lávky“.

Předkladatel: Brabencová Ilona

3.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Zhodnocení kampaně Den bez aut, Den bez tabáku
Komise zhodnotila osvětovou kampaň Den bez aut, která se konala 20. 5. 2017.
Akce se uskutečnila v Kancnýřově sadu od 14:00 do 18:00 h. V rámci komise ZMD byly dojednány
následující záležitosti:

Uzavírka Palackého náměstí – zajistil M. Holec za TS Dačice.

Hudbu a ozvučení zajistilo Oddělení kulturních aktivit MěÚ Dačice.

Ke spolupráci byl osloven Odbor kultury a CR MěÚ Dačice, který prezentoval infocentrum s
nabídkou aktivního trávení volného času v Dačicích a blízkém okolí.

Občerstvení zajištěno u Davida Syrovátka, domluven ČČK.

Jiří Křižka – Asociace pro elektromobilitu + Rainer Miksche zajistil prezentaci prostředků
ekologické dopravy (elektrokolo, elektromobily, prezentace akuprogramu dobíjecí stojan),
spolupráce s p. Daňhelem.

p. Kunkal za firmu Cyklo-sport Dačice prezentace elektrokol.

Dačické okénko – dílničky.

ODI – soutěže pro děti.

JCMP – jízda na konících.

Pro lepší orientaci v místě bylo v den konání akce připraven letáček s rozmístěním soutěží a
stánků pro příchozí návštěvníky.
Na začátku měsíce května svolala koordinátorka pracovní schůzku se všemi zainteresovanými
subjekty.
Akce se vydařila. Při konání v příštím roce musí být zajištěn moderátor a stanoven program
přednášek. Ze soutěží se vypustilo měření rychlosti, o které účastníci nejevili zájem. Podnět p. Holce
– propojit akci např. s Down Town.
Komise zhodnotila osvětovou kampaň Den bez tabáku, která se konala 20. 5. 2017.
Ve středu 31. května se uskutečnila osvětová kampaň Den bez tabáku, jejímž cílem bylo upozornit
na nebezpečí kouření. Partnerem akce byly obě ZŠ, které se zapojily do výtvarné soutěže na téma
„Den bez tabáku“. Dále Městské lesy Dačice, které ve spolupráci se ZMD připravily na sobotu 3. 6.
od 14:00 do 17:00 h program v Kázku + vyhodnocení výtvarné soutěže. Plakát k akci je součástí
přílohy zápisu.
Akce se vydařila, neboť byla hojná účast.

Předkladatel: Brabencová Ilona

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:
4.

Dny zdraví
V termínu od 18. do 24. září se již tradičně uskuteční osvětová kampaň Dny zdraví. Ke spolupráci
byla oslovena společnost LEDAX, Fitness Oáza, Katolický dům Dačice, Městská knihovna Dačice a
dále p. Bartošek, Dačické okénko, Vinci László, pí. Bělohlavová, pí. Schlosserová. Do poloviny srpna
musí být připraven program. Plakát ke Dnům zdraví bude zveřejněn v srpnovém vydání Dačického
zpravodaje.

Předkladatel: Brabencová Ilona

5.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Farmářské trhy
V sobotu 30. září se od 8:00 do 12:00 h uskuteční Pod Lipkami na Palackého náměstí v Dačicích
podzimní Farmářské trhy. Koordinátorka osloví prodejce a farmáře, se kterými byla navázána již v
minulosti dobrá spolupráce. O hudební doprovod se postará harmonikář František Dědina. Součástí
trhů bude také minizoo, kterou zajistí členka komise Ing. Zdeňka Koutná a dále budou již tradičně
dílničky s Dačickým okénkem. Na podzimní trhy budeme mít k dispozici sedm stánků, k nimž si
tradičně zapůjčíme osm stánků z městského muzea.

Předkladatel: Brabencová Ilona

6.

Různé





Změna politika ZMD a MA21. Ing. J. Bartošek odstoupil z funkce politika ZMD a novým
politikem se stal Ing. K. Macků..
Návrh nového předsedy ZMD a MA21 - Ing. K. Marková.
Nejbližší akce, které se v rámci ZMD budou konat, jsou:
o 3. září -"Okolo Jižních Čech"
o 14. září - Mladé zastupitelstvo
o 15. září - Základy rybníkářského hospodaření
o 29. 9. Termín na podání žádosti grantu SFŽP
o 21. -23. 3. 2018 Jarní škola ZM - program 1. den společenský večer - zámek +
zpívání v kapli + raut Pod Betonem s hudebním doprovodem p. Urbance (zpěváky
se pokusí zajistit pí. Vláčilová)
o 5. 12. Mikulášská jízda městem - zajistit perníčky - SOUzas popř. pí. Dědková
o Zajistit partnerství - ZŠ na ul. Komenského

Předkladatel: Brabencová Ilona

7.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Závěr
Jednání komise ZMD bylo zakončeno v 15 h.

Předkladatel: Brabencová Ilona

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Macků Karel Ing.
starosta

Zapisovatelé:

Brabencová Ilona Ing.
útvar tajemníka

