TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA DAČICE
Fórum Zdravého města Dačice a MA21 – 27. 2. 2017
Na Fóru bylo pojmenováno 10 problémů města
Město Dačice uspořádalo v pondělí 27. února pro občany Dačic a místních částí pátý ročník Fóra
Zdravého města Dačice a MA21. Možnost diskutovat nad sedmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu
aspektů běžného života ve městě využilo téměř osmdesát 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 i přes to, že krásné
počasí vybízelo k jiným aktivitám. Velmi děkuji všem zúčastněným občanům za podnětné nápady.“
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, jejich řešení bohužel není v moci města, jako tomu bylo
v případě chybějících odborných ambulancí urologie a revmatologie.
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. Účastníci fóra
vydefinovali ve skupinách řadu problémů, z nichž za každou tematickou oblast byly vybrány dva
nejpalčivější, o kterých se závěrem hlasovalo. Formulované problémy 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 2017. 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 byla novinkou pocitová mapa města vytvořena ve spolupráci s Jiřím Pánkem
z Univerzity Palackého v Olomouci a NSZM ČR. Vzhledem k tomu, že se tato novinka osvědčila, byla
zařazena i letos. Účastníci fóra zde pomocí pěti barevných špendlíků přiřazovali své pocity do
papírové mapy k místům, kde to mají rádi, kde se bojí, kde tráví svůj volný čas, kde je to zanedbané
či kam pozvou své známé. Během března bude možné pocitovou mapu vyplnit také v elektronické
podobě. Výsledky z papírové i elektronické pocitové mapy budou následně propojeny a použity pro
plánování dalšího rozvoje města. Dalším zpestřením akce byly dva doprovodné programy. 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.
Problémy naformulované na Fóru Zdravého města Dačice 2017, které budou ověřeny v následném
sociologickém průzkumu (řazeno abecedně):
 Další výsadba zeleně a stromů na Červeném vrchu
 Dostupnost psychologa pro dospělé
 Hospicová péče terénní
 In-line dráha
 Intenzivně pokračovat na pracích k obchvatu
 Promítání letního kina









Rychlejší realizace změn územního plánu
Samostatné prostory pro školní družinu (ZŠ B.Němcové)
Větší prostory pro knihovnu
Větší prostory pro neformální setkání v knihovně
Více přechodů (ul. Kapetova, ul. 9. Května, ul. Vlašská – u kostela)
Více kulturních akcí pro 15+
Zanedbané okolí kolem řeky

Nově byly k naformulovaným problémům sděleny i pochvaly. Z pochval je možné zmínit např. širokou
nabídku vzdělávání, širokospektrální kulturní nabídky, spokojenost s revitalizací Kancnýřova sadu,
hezký zámecký park, rybniční kaskáda a zařazení mladých do chodu města.

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

