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1. 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 (dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva) a Agenda 21 (program pro 21. století, který ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na 
planetě Zemi). 
 
 

2. PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO V ČESKÉ REPUBLICE – 
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 sdružuje 130 členů s regionálním vlivem na 2 152 měst            
a obcí, ve kterých žije 5,441 milionů obyvatel (tj. 52 % populace ČR). 
 
Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro život na 
základě 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 
odborných partnerů, např. Univerzitou Karlovou a dalšími vysokými školami, resorty, členy Rady 
vlády pro udržitelný rozvoj a rovněž s regionálními odbornými institucemi. Metodika získala titul 
„Světový projekt EXPO 2000“. NSZM je také akreditovanou vzdělávací institucí (akreditace MV ČR). 
 
 

3. 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 současných 
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 základní 
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 kategorií 
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 
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a o podporu dotačních titulů resortů a krajů. Plnění kritérií je sledováno ve veřejně přístupné 
Databázi MA 21 na www.ma21.cz.  

 
 

4. ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 V TÁBOŘE 
 
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. 
 

Město Tábor je Zdravým městem od roku 2008. Pomocí aktivit realizovaných v rámci projektu Zdravé 
město a uplatňováním principů MA21 usiluje Tábor o zajištění podmínek pro kvalitní a spokojený 
život svých obyvatel. Základními cíli, které si město při vstupu do projektu stanovilo, jsou vysoká 
participace s občanským sektorem a vysoký důraz na ochranu životního prostředí města.  
 
Realizace jednotlivých aktivit a činností ve Zdravém městě Tábor je zaměřena na: 
- podporu zdraví a kvality života obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost, 
- strategické řízení města s ohledem na udržitelný rozvoj, 
- vytváření místního partnerství (dobrá a funkční spolupráce města a jeho partnerů), 
- zvyšování kvality veřejné správy (zavádění nástrojů řízení kvality – MA21, benchmarking), 
- komunitní plánování (zapojování veřejnosti do plánovacích procesů), 
- podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 
- pořádání osvětových kampaní (Den Země, Dny zdraví, Evropský týden udržitelného rozvoje), 
- systematickou dotační podporu aktivit naplňujících myšlenky Zdravého města, 
- prezentaci projektu. 
 
Tábor plní od roku 2009 Kritéria MA21 platná pro kategorii C. V roce 2016 byly poprvé zrealizovány 
Audity udržitelného rozvoje ve třech zvolených oblastech (Životní prostředí, Udržitelná výroba                    
a spotřeba a Kultura a volný čas). Obhájením auditů jsme k označení kategorie C získali první *. 
Realizace auditů ve všech deseti oblastech je jedním z předpokladů pro postup do kategorie B. 

 
 

4.1. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO TÁBOR A MA21 
 
Odpovědný politik Zdravého města a MA21 
Mgr. Kateřina Bláhová – místostarostka města 
Politik Zdravého města a MA21 (dále jen ZM a MA21) zodpovídá za strategickou část, za prosazování 
zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a za celkové směřování města            
v této oblasti. Politik též reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.  
 
Koordinátorka Zdravého města a MA21  
Ing. Jana Lorencová – samostatné funkční místo v přímé gesci místostarostky a političky ZM a MA21 
Koordinátorka ZM a MA21 koordinuje, prezentuje a medializuje celý proces realizace projektu. 
Spolupracuje s politikem, Komisí životního prostředí, ZM a MA 21, klíčovými partnery v rámci úřadu, 
externími subjekty a s veřejností.  
 
Komise životního prostředí, Zdravého města a MA21 
Komise životního prostředí, Zdravého města a MA21 je poradním orgánem rady města, který 
odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravé město a MA21. Působnost a kompetence 

http://www.ma21.cz/
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komise se vztahují na všechny činnosti města, které se týkají ZM a MA21. Vyslovuje se ke koncepčním 
i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. 
Dále se zabývá uplatněním principů participace a partnerství ve městě. Komise je orgánem fungujícím 
na základě mezisektorového partnerství – jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, 
neziskového i podnikatelského sektoru, aktivních občanů.  Komise je významným partnerem 
koordinátora, ale i politika ZM a MA21.  
 
Komise ve stávajícím volebním období pracuje ve složení:  
Mgr. Lenka Greň – předsedkyně komise 
Mgr. Jan Čulík 
Jiří Depta 
Mgr. Věra Komzáková 
Ing. Petr Lapačka 
Růžena Novotná 
RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc. 
 
Další klíčoví partneři realizace projektu jsou: 
- představitelé politického vedení města 
- tajemník úřadu 
- odbory městského úřadu – životní prostředí, doprava, rozvoj, kultura a cestovní ruch, školství 

mládež a tělovýchova, sociální věci a městská policie 
 
 

4.2. HLAVNÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2017 
 
- zapojování veřejnosti do rozvoje města, aktivizace obyvatel a systémové řešení problémů 

veřejnosti – Fórum Zdravého města, veřejná projednání připravovaných aktivit v oblasti životního 
prostředí, dopravy a využití volného času, pocitová mapa Sídliště Nad Lužnicí 

- organizování osvětových kampaní – Den Země, Dny zdraví, Evropský týden udržitelného rozvoje 

- realizace aktivit ze Zdravotního plánu města Tábora – osvětové přednášky pro základní školy 

- spolupráce s odbory městského úřadu na realizaci jejich akcí (odbor životního prostředí – kampaň 
proti vytváření velkoobjemového odpadu, semináře k vybraným dotačním titulům; odbor kultury 
a cestovního ruchu – Otevření turistické sezóny; městská policie – Mladý strážník a Polisiáda)  

- navazování a prohlubování spolupráce s místními partnery  
- podpora aktivit z Dotačního programu na podporu „Zdravého města Tábora“ 

- realizace projektu Charity České republiky „Udržitelná města a obce“ – vznik webových stránek 
www.taborudrzitelne.cz pro aktivity v rámci udržitelného rozvoje a SMART City 

- obhájení kategorie C* MA21 udržitelného rozvoje města 

- prezentace aktivit Zdravého města pro střední školy a odbornou veřejnost 
- propagace a medializace zrealizovaných aktivit 
 
 

      

http://www.taborudrzitelne.cz/
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5. KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 
 

Město Tábor v roce 2017 uspořádalo pro občany dvě veřejná fóra, devět veřejných projednání 
záměrů města, tři semináře o dotačních možnostech v oblasti životního prostředí a pocitovou 
mapu pro Sídliště nad Lužnicí. Celkem se uskutečněných veřejných akcí zúčastnilo 1 052 občanů. 

 
 

5.1. FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 
  
Fórum Zdravého města Tábora se uskutečnilo 13. června 2017 od 17.30 hodin v Centru Univerzita 
Tábor a zúčastnilo se jej 69 táborských občanů. 

 
Na veřejném fóru byly veřejností definovány největší priority v jednotlivých oblastech rozvoje města 
tak, jak je vnímají obyvatelé. Vyřešení těchto problémů považují občané za základní předpoklad ke 
zlepšení kvality života ve městě. Priority formulované na fóru byly ověřeny dvěma způsoby. Občané 
se mohli buďto zapojit do sociologické studie, kterou v Táboře prováděla společnost MindBridge 
Consulting, nebo prostřednictvím ankety na webových stránkách města. Do hlasování o největší 
priority se nakonec zapojilo 594 občanů.   
 

Priority, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak respondenti  
v rámci sociologické studie a webové ankety, jsou následující:   
- Urychlit výstavbu domova pro seniory s novými prostory pro neziskové organizace  
- Zlepšit čistotu Husova parku (sbírání drobných odpadků v ploše parku)  

- Zvýšit kapacitu odlehčovacích služeb a rozšířit zaměření na osoby s mentálním postižením 
- Umožnit mladým volný vstup do zařízení města (bazén, zimní stadion apod.) nebo na akce města 

1x měsíčně  
- Podpořit pořádání trhů na náměstí T. G. Masaryka  
- Zřídit oplocené výběhy pro psy  
- Zajistit lepší spolupráci odborů města  
- Řešit rizikové místo pro chodce u východu z podchodu u nádraží směr Blanické předměstí  
 
Podrobné výsledky Fóra Zdravého města byly předloženy k projednání Zastupitelstvu města Tábora 
na jednání dne 4. září 2017. Zastupitelstvo města na základě unesení č. 947/29/17 vzalo na vědomí 
Zprávu o konání Fóra Zdravého města a Mládežnického fóra 2017, Zprávu o postupu řešení problémů 
TOP 10 P 2016 a stanovení garantů pro ověřené priority. 
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5.2. MLADÉ FÓRUM 
 
Mladé fórum se uskutečnilo též 13. června 2017 od 9.00 hodin v Centru Univerzita Tábor a navštívilo 
jej 48 žáků a studentů z pěti táborských základních škol (Základní škola Bernarda Bolzana, Helsinská, 
Husova, Mikuláše z Husi a Zborovská) a třech středních škol (Střední zemědělská škola, Střední škola 
služeb, obchodu a řemesel a Táborské soukromé gymnázium). Žáci a studenti diskutovali se 
zástupkyněmi vedení města a zástupci vybraných odborů městského úřadu nad přípravou 
konkrétního projektu, který by rádi v Táboře realizovali. Měli vymyslet projekt určený široké 
veřejnosti ve veřejně přístupném prostoru, který není jednorázový, a jehož rozpočet činí maximálně 
500 tis. Kč. Z aktivní debaty vzešlo šest projektů, o nichž mládež hlasovala.  
 
Z navržených projektů bylo po dohodě se zástupci města zvoleno TOP 5, které se bude město snažit 
realizovat: 
- Rozšíření areálu Komora o víceúčelové hřiště na parkour, minigolf a paintball 
- Oživení Botanické zahrady – úprava parteru (např. pro konání svateb), rozšíření flóry a fauny, 

tematické prohlídky a pracovní listy 
- Zřízení veřejného altánu v areálu Komora – zázemí pro rodiny s dětmi, mládež – místo pro 

venkovní opékání či grilování 
- Psí park – 3 oplocená místa vyhrazená pro pejskaře s lavičkami, herními prvky pro psy – Pražské 

sídliště, Sídliště nad Lužnicí a Nové město 
- Úprava Školního náměstí před Základní školou Bernarda Bolzana 

 

 
 
 

5.3. VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRŮ MĚSTA 
  
V letošním roce jsme se s občany nad projednáním záměrů města sešli celkem devětkrát. Nejčastěji 
jsme projednávali záležitosti z oblasti životního prostředí, dále z oblasti dopravy, sportu a investic. 
Všechna projednání se skládala z prezentace návrhů, diskuse a možnosti zaslání připomínek. Celkem 
se všech setkání zúčastnilo 305 osob. 
 
- Rekonstrukce plaveckého bazénu a sportovní haly na stadionu Míru – 2. února 2017 – 40 osob 
- 3. Cyklofórum - 27. února 2017 – 15 osob 
- Řešení stavu dřevin v ulici Nábřeží v Čelkovicích – 20. března 2017 – 10 osob  
- Návrh rekonstrukce Budějovické ulice – 24. května 2017, Centrum Univerzita Tábor – 150 osob 
- Zpracování hlukového modelu města – 21. června a 26. září 2017 – 20 osob 
- Úpravy zeleně v Jesenského a Soběslavské ulice – 7. a 14. září 2017 – 30 osob 
- Úprav ve vznikající odpočinkové zóně Čekanice – 27. listopadu 2017 – 40 osob 
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5.4. SEMINÁŘE 
 
Ve spolupráci s odborem životního prostředí byly uspořádány tři semináře k dotačním programům 
Nová zelená úsporám, Dešťovka a Kotlíkové dotace – 2. výzva. Pracovníci Státního fondu životního 
prostředí a Krajského úřadu Jihočeského kraje seznámili přítomné s podmínkami nutnými pro 
úspěšné podání žádostí v uvedených programech. Seminářů se zúčastnilo celkem 163 osob. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5.5. POCITOVÁ MAPA SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ 
 
Pocitová mapa je nástroj umožňující občanům města aktivní zapojení do sběru informací a názorů na 
lokality, v nichž bydlí. Pilotní vytvoření pocitové mapy jsme zaměřili na Sídliště Nad Lužnicí. Přímé 
dotazování probíhalo 10. října 2017 ve Světlogorské ulici. Ke stánku Zdravého města přišlo vyjádřit 
svůj názor 106 občanů. Od 10. října do 10. listopadu 2017 byla spuštěna online verze mapy, kterou 
vyplnilo 361 občanů. Výsledky pocitové mapy budou využity v připravované revitalizaci sídliště. 
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6. OSVĚTOVÉ KAMPANĚ 
 
Zdravé město Tábor pravidelně realizuje v průběhu roku dvě komunitní kampaně, které jsou 
celostátně podporované NSZM. Kampaně mají především osvětový charakter. Hlavní zaměření aktivit 
jsou podpora zdraví, kvalitního životního stylu a udržitelného rozvoje. Kampaně jsou realizovány 
především ústřední akcí na náměstí T. G. Masaryka a dále přidruženými doprovodnými akcemi. 
V návaznosti na zaměření akce se na její realizaci podílí neziskový sektor, podnikatelský sektor, školy                                            
a dobrovolníci. Zdravé město Tábor také spolupracuje na akcích ostatních odborů města – Otevření 
turistické sezóny (odbor kultury a cestovního ruchu) a Mladý strážník a Polisiáda (městská policie). 
Osvětových kampaní se zúčastnilo přes 3 300 osob. 
 
 

6.1. DEN ZEMĚ 
 
Den Země se uskutečnil ve čtvrtek 20. dubna 2017. Návštěvnost akce se přiblížila číslu 1 000 osob. 
Tématem letošního roku byly Odpady – recyklace a třídění. Dopolední program byl určen dětem 
z mateřských škol a I. stupňů základních škol. Zúčastnilo se 131 dětí ze školek a 524 dětí ze škol. Děti 
získaly potřebné informace o důležitosti třídění odpadů, o sběrných dvorech nebo o výrobě 
užitečných věcí z recyklovaných odpadů. V odpolední části programu se představily dobročinné 
obchůdky jako příklad cirkulární ekonomiky a poradna pro zájemce o energetické úspory. Po celý den 
byly k dispozici ukázky slisovaného plastového odpadu, recyklátů a separačních nádob a k volnému 
odběru byl i kompost z táborského bioodpadu. Součástí programu byla i pilotní akce celostátní 
kampaně „Železné dny 2017 - Přelez, přeskoč, recykluj!“, zaměřené na recyklaci elektroodpadu. 
 
Partneři kampaně: 
Kalypta o. s., Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor, Střední odborná škola ekologická 
a potravinářská Veselí nad Lužnicí, ASTON – služby v ekologii, s.r.o., Rumpold s.r.o., Kompostárna 
Jarošovice, Elektrowin a. s., Domácí hospic Jordán Tábor, Rolnička Soběslav, Energy Centrum České 
Budějovice, STAVMAT Tábor 
 

 

      
 
 

6.2. UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 
 
Největší celorepubliková dobrovolnická akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ probíhala v Táboře od  
7. do 19. dubna. Zapojilo se do ní osm subjektů z řad jednotlivců, mateřských, základních a středních 
škol. Cílem akce byl úklid černých skládek a pohozeného odpadu ve veřejných prostorech města. 
V Táboře se uklízely prostory kolem základních škol Husova a Čekanice, kolem Střední zemědělské 
školy a Střední průmyslové školy, dále úseky od Sladovny k mostu přes Jordán, od Nového hřbitova 
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k prodejně Lidl, Na Bydžově, na Sídlišti Nad Lužnicí mezi rybníkem Komora a odpočinkovým areálem 
Komora a na Větrovech. Celkově dobrovolníci zbavili město 3,5 tuny odpadu. Odvoz odpadu 
zajišťoval odbor životního prostředí.  
 
 

        
 
 

6.3. DNY ZDRAVÍ 
 

Dny zdraví byly letos věnovány osvětě a prevenci onkologických onemocnění. Ústředním bodem 
dvoudenního programu byla putovní výstava Ligy proti rakovině „Každý svého zdraví strůjcem“, která 
vesele i vážně představila veřejnosti téma rakoviny. Výstavu navštívilo 628 dospělých a 202 dětí do 
12 let. Součástí výstavy byla též mobilní vyšetřovna a dermatologická poradna. Vyšetřovna odbavila 
348 zájemců o vyšetření hladiny cholesterolu, vnitřního tuku a krevního tlaku. 145 návštěvníků 
využilo konzultaci dermatologa. Celý program doplňovala prezentace 12 poskytovatelů sociálních              
a zdravotních služeb z Tábora. V rámci Dnů zdraví proběhlo 6 doprovodných akcí (turnaj v pétanque, 
procházka Nordic walking, cvičení, turistický pochod a celonárodní sbírka Bílá pastelka na podporu 
služeb pro nevidomé). 
 
Partneři kampaně: 
Rodinné centrum Radost, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých, Diecézní charita České Budějovice, FOKUS Tábor, Svaz diabetiků Tábor, 
Klub Parkinsoniků Tábor, Domácí hospic Jordán, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 
Střední zdravotnická škola Tábor, Pekárna u buchtičky a houstičky, Olejovo-bílkovinná strava podle 
Dr. Johanny Budwig, Klub Naděje, Rybka Tábor, Nemocnice Tábor, Studio Grand, Fit Studio O.K., Klub 
českých turistů, Mgr. Libuše Brázdová, Svaz postižených civilizačními chorobami 
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6.4. OSVĚTOVÉ PŘEDNÁŠKY 
 
V průběhu října a listopadu proběhly na táborských základních školách přednášky v rámci osvětového 
projektu HOP aneb Hravě o pohlavně přenosných chorobách. Přednášek v rozsahu dvou vyučujících 
hodin se zúčastnilo 278 žáků 8. tříd základních škol Helsinská, Husova, Mikuláše z Husi a Zborovská. 
Formou soutěžních her se žáci postupně seznámili se spektrem nejčastějších pohlavně přenosných 
chorob a jejich projevy. Projekt pravidelně zajišťuje Zdravotní ústav v Ústí nad Labem. Realizace 
projektu naplňuje priority Zdravotního plánu města Tábora. 
 
 

         
 

 
 

7. MEDIALIZACE PROJEKTU 
 
7.1. MEDIALIZACE ZDRAVÉHO MĚSTA A MÍSTNÍ AGENDY 21 
 
Medializace projektu Zdravé město, místní Agendy 21 a aktivit podporující zdraví obyvatel                             
a udržitelný rozvoj je zajišťována v místních médiích (Táborský deník, Týdeník Táborsko, Týdeník                  
5 plus 2), v Novinách táborské radnice (články o akcích a pravidelný sloupek Okénko Zdravého 
města), na webových stránkách a na Facebooku města. V letošním roce o aktivitách Zdravého města 
také informovaly Rádio Blaník (pocitové mapa, vybraná veřejná projednání), Jihočeská televize 
(hlukový model – analytická část) a deník Právo (Dny zdraví). V období únor–prosinec bylo vydáno               
13 tiskových zpráv.  
 
 

7.2. ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z EXTERNÍCH ZDROJŮ 
 

V letošním roce se nám podařilo zajistit externí finanční prostředky na tyto nové i stávající aktivity: 
 
- zpracování pocitové mapy Sídliště Nad Lužnicí (Národní síť Zdravých měst ČR) – 5 000 Kč 
- vytvoření webových stránek www.taborudrzitelne.cz a propagačních materiálů (Charita ČR a Svaz 
měst a obcí ČR) – 25 000 Kč 
- přednášky o pohlavně přenosných chorobách (Zdravotní ústav Ústí nad Labem) – 8 000 Kč 
 
Obdrželi jsme též hodnotné dárky, propagační a vzdělávací materiály, které jsme použili na Fóru 
Zdravého města, Mladém fóru, Dni Země a Dnech zdraví. 
 
 

http://www.taborudrzitelne.cz/
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8. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ZDRAVÉHO MĚSTA 
 
Dotační program města Tábora na podporu „Zdravého města Tábora“ je určen na podporu činností              
a projektů občanských aktivit směřujících k rozvoji Zdravého města Tábora. V letošním roce podali 
žadatelé o dotaci celkem 10 žádostí v celkovém finančním objemu 168 170 Kč. K rozdělení bylo pouze 
120 000 Kč. Všech deset žádostí splnilo požadavky dané pravidly dotačního programu, a proto byly 
všechny hodnoceny Komisí životního prostředí, Zdravého města a MA21. Zastupitelstvo města na 
svém jednání 6. března 2017 schválilo poskytnutí dotací v tomto znění (č. usnesení 790/24/17): 
 

Příjemce dotace  Projekt 
Výše dotace  

(v Kč) 

RYBKA – Tábor, z. s. 
"Pohybem ke zdraví" pro osoby s mentálním                   
a kombinovaným postižením na Táborsku  4 100 

SPOLEK AKTIVNÍHO STÁŘÍ            
A VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ          
 

Osvěta a pravidelná vzdělávání seniorů a OZP 
o zdraví a zdravém životním stylu, zvyšování 
pohybových aktivit, rehabilitace, cvičení jógy 8 900 

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Tábor                                                

Výjezdová akce pro seniory do Novohradských 
hor s cíleným programem pro zlepšení 
fyzického a psychického stavu seniorů 5 900 

Tělocvičná jednota Sokol v Táboře                                                
Péče o zdraví a zvyšování pohybových aktivit 
seniorů 16 000 

Fokus Tábor, z. s. 
Blázníš? No, a! – program zaměřený na 
prevenci duševních chorob u mládeže 19 400 

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých, zapsaný spolek, 
Oblastní odbočka Tábor                                                     

Relaxační zájezd do termálních lázní Bad 
Füssing v Německu 5 300 

Táborské soukromé gymnázium           
a Základní škola, s.r.o.                           

"Chceme se naučit zdravě žít!" – série 
přednášek a cvičení k podpoře zdraví dětí  6 100 

Svaz Diabetiků České republiky, 
pobočný spolek Tábor                       Zdravý senior  5 100 

Domácí hospic Jordán, o.p.s.                                                    Podpůrné skupiny s psychoterapeutkou 26 700 

Janíček o.p.s.                                                                                 

Cyklus přednášek a seminářů zaměřených na 
léčebnou pedagogiku a zdravý fyzický i 
psychický rozvoj dětí 22 500 

Celkem   120 000 

 
Fotografie z podpořených aktivit: 
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9. 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 rozvoje 
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. 
 
 

9.1. AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA 
 

Povinností koordinátora vyplývající z naplňování Kritérií MA21 pro kategorii C je jednou ročně 
absolvovat akreditované vzdělávání a obhájení „Zlatého certifikátu“. Pro zisk „Zlatého certifikátu“ je 
nutné absolvování třech akreditovaných vzdělávacích programů pořádaných NSZM a složení ústní 
zkoušky. V letošním roce absolvovala koordinátorka projektu Ing. Jana Lorencová tři vzdělávací 
programy zaměřené na komunikaci s veřejností (březen), PR a média (červen) a Řízení projektů 
(listopad). Ústní zkoušku složila 3. listopadu 2017 a získala „Zlatý certifikát“.   
 
 

9.2. SEMINÁŘE O UDRŽITELNÉM ROZVOJI 
 
Seminář „Víš, co nosíš“ se zaměřil na udržitelný rozvoj, místní Agendu 21 a udržitelnou spotřebu. 
Beseda spojená s promítáním estonského filmu „Co se nenosí“ proběhla ve čtvrtek 25. května v Kině 
Svět za účasti 95 studentů obou táborských gymnázií. Lektorem programu byl PhDr. Ivan Rynda, 
vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie Univerzity Karlovy. Ve své přednášce objasnil studentům 
základní strategii trvale udržitelného rozvoje. Druhou část besedy tvořilo promítání filmu „Co se 
nenosí“. Film představuje estonskou módní návrhářku Reet Aus, která ve svých kolekcích využívá 
upcyklaci. Po skončení pomítání filmu studenti diskutovali o udržitelné spotřebě, elektromobilitě                   
a zodpovědném přístupu k životnímu prostředí. Partnerem semináře byla Baobab Dílna Tábor. Akce 
se uskutečnila v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. 
 
 

             
 
 
V předvánočním čase se uskutečnily besedy s promítáním filmu „Příběh banánu“ změřené na 
problematiku férového obchodu a udržitelné spotřeby. Besedy se uskutečnily na Střední škole 
obchodu, služeb a řemesel a v Kině Svět ve dnech 11. a 12. prosince 2017. Zúčastnily se celkem tři 
stovky žáků a studentů.  Lektorkou byla Pavla Kotíková, koordinátorka projektu „Za férové banány!“, 
z Ekumenické akademie Praha. Partnerem semináře opět byla Baobab Dílna Tábor. 
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10. MA21 – OBHÁJENÍ KATEGORIE „C“ 
 

Pro obhájení kategorie „C“ je požadováno splnění jedenácti Kritérií MA21 do 30. října 2017. Kritéria 
jsou průřezově zaměřena na organizační zázemí projektu, medializaci projektu, realizaci osvětových 
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 Pracovní skupiny 
Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Koordinátorka na základě proběhlých akcí Zdravého 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 2017 bylo oznámeno dne 21. prosince 2017. 
 
 

11. VYHODNOCENÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2017 
 
Plán zlepšování je základním pracovním nástrojem koordinátora. Obsahuje souhrnný popis aktivit, 
které se budou v daném roce realizovat. Plán zlepšování představuje povinné Kritérií MA21. Hlavním 
cílem roku 2017 byla stabilizace projektu ve struktuře Města Tábora, zlepšování vnímání projektu 
zaměstnanci úřadu a veřejností a rozvoj dobrého jména projektu jako úspěšné značky kvality. 
Prioritou je udržení a zajištění vysoké kvality realizovaných akcí. Průběh jednotlivých aktivit obsahuje 
tato zpráva. Plán zlepšování schválila Rada města Tábora 13. března 2017 (č. usnesení  2721/45/17).  
 
Semafor úspěšnosti plnění úkolů: 
 

 

 

Aktivita  Termín Ukazatel Stav plnění 

Komunikace s veřejností 

Fórum Zdravého města  13. 6. Ano/Ne Ano 

Mladé fórum 13. 6. Ano/Ne Ano 

Veřejná projednání záměrů města, kulaté stoly průběžně min. 1 9 

Kulatý stůl Zdravého města 2017 Ano/Ne přesun do 2018 

Organizace osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a na podporu zdraví 

Den Země 20. 4. Ano/Ne Ano 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 8. 4. Ano/Ne Ano 

Dny zdraví 3.–4. 10. Ano/Ne Ano 

Přednášky o pohlavně přenosných chorobách 2017 Ano/Ne Ano 

Medializace projektu ZM a MA21 a získávání finančních prostředků 

Medializace Zdravého města a MA21 průběžně min. 4 41 

Projednání postupu řešení problémů TOP 10 P 
2016 v zastupitelstvu 

2017 Ano/Ne Ano 
4. 9. 2017 

Získávání finančních prostředků na aktivity ZM 
a MA21 od externích zdrojů 

průběžně Ano/Ne Ano 

Akreditované vzdělávání koordinátora ZM a MA21, vzdělávání v rámci úřadu a osvěta veřejnosti 

Účast koordinátora na školách NSZM ČR průběžně 3 3 

Odborný seminář o udržitelném rozvoji, ZM                 
a MA21 pro veřejnost 

průběžně min. 1 3 

MA21 – obhájení kategorie „C“ 

Naplnění Kritérií MA21 30. 10.  Ano/Ne Ano 

Úkol nesplněn Úkol částečně splněn Úkol splněn 

http://www.ma21.cz/


  
 
 
 

14 

12. PŘÍLOHY 
  

12.1. SEZNAM AKCÍ S ÚČASTÍ ZDRAVÉHO MĚSTA 

Název akce Datum Místo konání Typ akce 

Vydané 
tiskové 
zprávy 

Prezentace rekonstrukce plaveckého stadionu 
a sportovní haly Mír 2. 2.  Tábor  B   

ENERSOL 2017 - soutěž studentských prací 15. 2.  Tábor  K   

3. Cyklofórum 27. 2.  Tábor T AS   

Veřejné projednání stavu dřevin v Čelkovicích 20. 3. Čelkovice M   

Jarní škola Zdravých měst  22.–24. 3. Třebíč Š   

Odpad zdrojem 2017 – konference  30. 3. Humpolec K   

Ukliďme svět, ukliďme Česko 7., 8. a 19. 4. Tábor VA   

Cena Ď 12. 4. Tábor  M 1 

Počítáme s vodou 18. 4. Tábor Š   

Den Země 20. 4. Tábor  VA 2 

Mladý strážník - 9. ročník branného závodu 
Městské policie Tábor 26. 4. Harrachovka AS   

Městský úřad a Projekt Zdravé město - 
přednáška pro kvartu TSG 2. 5. Tábor  B   

Chceme se naučit zdravě žít - hodina cvičení 
pro zdraví na TSG 5. 5. Tábor  DPZM   

Otevření turistické sezóny - pochod a stánek 6. 5. Tábor AS   

Moderní komunikace pro obce a města 9. 5. Praha Š   

EVVO - Hrachov se ZŠ Čekanice 10. 5.  Hrachov VA   

Blázníš? No a! - školský den na SZŠ 15. 5. Tábor DPZM   

Školení Databáze MA21 23. 5. Prachatice Š   

Polisiáda - 10. ročník soutěže pro MŠ 24. 5.  ZŠ Zborovská AS   

Veřejné projednání - Budějovická ulice 24. 5. Tábor  B 1 

Přednáška o udržitelném rozvoji pro SŠ 25. 5. Tábor VA 1 

Konference Moderní veřejná správa 1. 6. Brno K   

Chceme se naučit zdravě žít - zdravá snídaně 1. 6. Tábor  DPZM   

Letní škola Zdravých měst  7.–9. 6. 
Moravská 
Třebová Š   

Fórum Zdravého města 13. 6. Tábor  VA 3 

Školení INTERREG 15. 6. 
Luka nad 
Jihlavou Š   

Veřejné projednání - Hlukový model města 21. 6. Tábor B 1 

Běh pro hospic Jordán - prezentační stánek 3. 9. Tábor  P   

Veřejné projednání úpravy zeleně - ul. 
Jesenského 7. 9. Tábor                  B   

Veřejné projednání úpravy zeleně - ul. 
Soběslavská 14. 9. Tábor  B   

Snížení administrativní zátěže MA21 12. 9. Praha Š   

Nová zelená úsporám a Dešťovka 12. 9. Tábor  B   
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Veřejné projednání - Hlukový model města 26. 9. Tábor  B   

Dny zdraví 3.–4. 10. Tábor  VA 2 

Seminář "Kotlíkové dotace" 9.10. Tábor  B   

SNL - pocitová mapa 10. 10. Tábor  VA 1 

Turnaj v pétanque 11. 10. Tábor  VA   

Seminář "Kotlíkové dotace" 16.10. Tábor  B   

Obhajoby MA21 - kategorie A  25.10. Chrudim Š   

Podzimní škola Zdravých měst  1.–3. 11. Vsetín Š   

Kulatý stůl k implementaci strategie Česká 
republika 2030 14. 11.  Praha Š   

Prezentace Zdravého města - Kulatý stůl 
Stárnutí a veřejný prostor 20. 11. Č. Budějovice P   

Veřejné projednání OZ Čekanice 27. 11. Tábor  M   

Konference Udržitelné město 2017  7. 12. Praha Š  

Příběh banánu – beseda o férovém obchodu 11. a 12. 12. Tábor  VA 1 
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     Vysvětlivky: 
 

    VA… vlastní akce 
    AS … akce ve spolupráci 
    B … beseda 
    TK … tisková konference 
    K … konference 
    Š … školení 
    M … medializace (web, FB, NTR) 
    DPZM … projekty podpořené z dotačního 

programu Zdravého města 
    P … prezentace 
    



  
 
 
 

16 

12.2. UKÁZKA PLAKÁTŮ NA AKCE ZDRAVÉHO MĚSTA 
 
 

                    
 
 
  
 

                  


