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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 - www.zdravamesta.cz. 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 131 členů s regionálním vlivem na 2 109 měst            
a obcí, ve kterých žije 5,390 milionů obyvatel (tj. 51 % 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 
a o podporu dotačních titulů resortů a krajů. Plnění kritérií je sledováno ve veřejně přístupné 
Databázi MA 21 na www.ma21.cz.  

http://www.zdravamesta.cz/
http://www.ma21.cz/
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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 bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden 

udržitelného rozvoje), 
- systematickou dotační podporu aktivit naplňujících myšlenky Zdravého města, 
- prezentaci projektu (www.taborcz.eu – Zdravé město a MA21) 

 

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 (do října 2018) 
Mgr. Václav Klecanda – místostarosta města (od listopadu 2018) 
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 místostarosty a politika 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 
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, 

http://www.taborcz.eu/
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neziskového i podnikatelského sektoru, aktivních občanů.  Komise je významným partnerem 
koordinátora, ale i politika ZM a MA21.  
 

Komise v letech 2014–2018 pracovala 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 
- jednatelé městem zřízených organizací 
- ředitelé příspěvkových organizací 
- energetik města 

 
4.2. HLAVNÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2018 

 
- 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 rozvoje, příprava koncepce kultury a kulturního turismu 

- organizování osvětových kampaní – Den Země, Ukliďme svět, ukliďme Česko, Dny bez úrazů, Dny 
zdraví, Evropský týden udržitelného rozvoje 

- realizace aktivit ze Zdravotního plánu města Tábora – osvětové přednášky pro základní školy, 
semináře pro odbornou veřejnost a pro zaměstnance úřadu zaměřené na prevenci bolesti zad a 
pohybového aparátu 

- šíření informací o projektu Zdravé město v rámci spolupráce s odbory městského úřadu – účast 
na jejich akcích (odbor kultury a cestovního ruchu – Otevření turistické sezóny; městská policie – 
Mladý strážník a Polisiáda, životní prostředí – soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu)  

- navazování a prohlubování spolupráce s místními partnery  
- spolupráce s Městskou radou seniorů – kulaté stoly, akce pro seniory, sportovní hry 
- podpora aktivit z Dotačních programů na podporu „Zdravého města Tábora“ a na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

- aktualizace stránek www.taborudrzitelne.cz zaměřených na udržitelný rozvoj a SMART City 

- obhájení kategorie C* podle Kritérií MA21  
- prezentace aktivit Zdravého města pro střední školy a odbornou veřejnost 
- spolupráce s energetikem města – informace o postupu v energetické odpovědnosti města 

- sdílení zkušeností v rámci Zdravých měst – setkání se zástupci Zdravého města Chrudim a se 
starosty ze Sdružení obcí Hlučínska 

- propagace a medializace zrealizovaných aktivit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Město Tábor v roce 2018 uspořádalo pro občany dvě veřejná fóra, šest veřejných projednání 
záměrů města (úpravy veřejné zeleně, studie veřejných prostranství, využití vnitrobloku na Sídlišti 
nad Lužnicí) a dvě besedy o problematice havranů na Pražském sídlišti. Celkem se uskutečněných 
veřejných akcí zúčastnilo 1 335 občanů. 

  
5.1. FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 

  
Fórum Zdravého města Tábora se uskutečnilo 14. února 2018 od 16.30 hodin v Centru Univerzita 
Tábor a zúčastnilo se jej 94 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 stanovení největších 
priorit se celkem zapojilo 950 občanů.   
 

Občané města Tábora se pro rok 2018 shodli na sedmi „ověřených prioritách“ : 
1. Nesouhlas s výstavbou věznice na Všechově – aktivní postoj města 
2. Podpořit přípravu realizace obchvatu Tesco – Slapy 
3. Dostavba fotbalového stadionu v Kvapilově ulici 
4. Urychlit výstavbu domova se zvláštním režimem  
5. Aktivní role městského architekta – vznik koncepce veřejného prostoru 
6. Řešit znečištění od havranů v Sokolovské ulici 
7. Zvýšit dohled na autobusovém nádraží po 17. hodině 
 

Vedle ověřených priorit věnovali občané v sociologické studii a anketě mimořádnou pozornost ještě 
dalším třem prioritám, které se na Fóru Zdravého města nedostaly mezi konečné desatero. Město 
Tábor se rozhodlo zabývat i řešením těchto tří priorit: 
8. Přidat hřiště na pétanque do stávajícího Fit parku na Sídlišti Nad Lužnicí 
9. Zavést inteligentní zastávky MHD (= elektronické informační panely, zobrazující časy příjezdů            

a odjezdů a čísla projíždějících linek) 
10. Sprejeři – poškozování majetku a veřejných prostor 
 

Podrobné výsledky Fóra Zdravého města byly předloženy k projednání Zastupitelstvu města Tábora 
na jednání dne 16. dubna 2018. Zastupitelstvo města na základě unesení č. 1165/35/18 vzalo na 
vědomí Zprávu o konání Fóra Zdravého města a Mladého fóra 2018, Zprávu o postupu řešení 
problémů TOP 10 P 2017 a stanovení garantů pro ověřené priority. 
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5.2. MLADÉ FÓRUM 

  
Mladé fórum se uskutečnilo též 14. února 2018 od 9.00 hodin v Centru Univerzita Tábor a navštívilo 
jej 47 žáků a studentů z pěti táborských základních škol (Základní škola Bernarda Bolzana, Helsinská, 
Husova, Mikuláše z Husi a Zborovská) a pěti středních škol (Gymnázium Pierra de Coubertina, Střední 
odborná škola spojů a informatiky, Střední škola služeb, obchodu a řemesel, Střední zdravotnická 
škola a Táborské soukromé gymnázium). Program fóra měl dvě části. V první se žáci a studenti 
zabývali problematikou veřejných prostranství. Za úkol měli vymyslet úpravu zcela nového veřejného 
prostranství na dané téma u nově vznikající školy. Dále se zamýšleli nad nedostatky veřejného 
prostranství v okolí své školy. V druhé části pak diskutovali se zástupci městského úřadu nad šesti 
tematickými oblastmi – doprava a rozvoj města; životní prostředí; sociální služby a zdravý životní styl; 
vzdělávání, sport a volný čas; kultura a cestovní ruch; veřejný pořádek a bezpečnost. Z aktivní debaty 
vzešly priority, o nichž mládež hlasovala.  
  

Návrh mládežnického desatera byl ověřen anketou na táborských školách, do níž se zapojilo 1 463 
žáků a studentů z pěti základních škol (Základní škola Helsinská, Husova, Mikuláše z Husi a Zborovská, 
Orbis Pictus) a šesti středních škol (Gymnázium Pierra de Coubertina, Střední odborná škola spojů               
a informatiky, Střední škola služeb, obchodu a řemesel, Střední zdravotnická škola, Střední 
zemědělská škola a Táborské soukromé gymnázium).  
 
Ověřené priority z Mladého fóra pro rok 2018: 
1. Letní kino  
2. Pobytové trávníky - odpočinková zóna Jordán, větší dohled nad zónou  
3. Do vzdělávání zařadit kurzy sebeobrany a bezpečného chování  
4. Financování sportu – sporty pro širokou veřejnost (plavání, běh, cyklo)  
5. Rekonstrukce cesty ke Střední zdravotnické škole  
6. Mobilní kluziště na nám. TGM  
7. Více programů přes týden na Starém městě  
8. Nabíjecí stanice na elektromobily, elektrobusy  
9. Najít využití Křižíkovy elektrárny (půjčovna kol, Křižíkovo muzeum)  
10. Přechod pro chodce na křižovatce u Střední školy služeb, obchodu a řemesel (Bydlinského ulice)  
 

Podrobné výsledky Mladého fóra byly předloženy k projednání Zastupitelstvu města Tábora na 
jednání dne 16. dubna 2018. Zastupitelstvo města na základě unesení č. 1165/35/18 vzalo na vědomí 
Zprávu o konání Fóra Zdravého města a Mladého fóra 2018, Zprávu o postupu řešení problémů TOP 
10 P 2017 a stanovení garantů pro ověřené priority. 

 

               
  
O postupu řešení priorit z obou fór byly v průběhu roku informovány rada a zastupitelstvo města. 
Zároveň byla informována i veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv a článků o splněných 
prioritách. Konečná zpráva za rok 2018 bude předložena k projednání radě města. Následně půjde 
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zpráva o postupu řešení do zastupitelstva města. Veřejnost bude s postupem realizace priorit 
seznámena na Fóru, které se koná 6. února 2019.    
 
 

5.3. VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRŮ MĚSTA 
   
V letošním roce jsme se s občany nad projednáním záměrů města sešli celkem osmkrát. Nejčastěji 
jsme projednávali záležitosti z oblasti životního prostředí, dále z oblasti dopravy a rozvoje. Všechna 
projednání se skládala z prezentace návrhů, diskuse a možnosti zaslání připomínek. Celkem se všech 
setkání zúčastnilo 254 osob. 
 
- Úpravy zeleně v Jesenského a Soběslavské ulici – 16. a 23. ledna 2018 – 38 osob 
- Studie „Veřejná prostranství města Tábora“ – 25. dubna 2018 – 17 osob 
- Možnosti využití vnitrobloku na Sídlišti nad Lužnicí – 30. srpna 2018 – 50 osob 
- Založení květné louky na Sídlišti nad Lužnicí – 6. září 2018 – 56 osob 
- Beseda o problematice havranů na Pražském sídlišti – 2. května a 19. června 2018 – 83 osob 
- Úpravy zeleně v Soběslavské ulici – 4. prosince 2018 – 10 osob 
  

       
  
 

6. OSVĚTOVÉ KAMPANĚ 
 
Zdravé město Tábor se v roce 2018 zapojilo do pěti komunitních kampaní, které jsou celostátně 
podporované NSZM. Kampaně mají především osvětový charakter. Aktivit jsou hlavně zaměřeny na 
podporu zdraví, kvalitního životního stylu a udržitelného rozvoje. Kampaně jsou zpravidla realizovány 
ústřední akcí na náměstí T. G. Masaryka a dále přidruženými doprovodnými akcemi. V návaznosti na 
charakter akce se na její realizaci podílí neziskové organizace, podnikatelé, školy a dobrovolníci. 
Zdravé město Tábor také spolupracuje na akcích ostatních odborů města – Otevření turistické sezóny 
(odbor kultury a cestovního ruchu), Mladý strážník a Polisiáda (městská policie) a Květinová soutěž 
(odbor životního prostředí). Osvětových kampaní se zúčastnilo 2 861 osob. 

 
6.1. DEN ZEMĚ 

 
Letošní Den Země byl zaměřen na nízkoemisní a bezemisní pohony v dopravě. Město Tábor se svými 
partnery připravilo na středu 18. dubna zajímavý interaktivní program pro veřejnost na náměstí                     
T. G. Masaryka. Odhadovaná návštěvnost celé akce byla 650 osob. Dopolední program věnovaný 
automobilové dopravě byl zaměřen na děti z mateřských a základních škol. Soutěžními stanovišti 
prošlo 134 dětí ze školek a 315 dětí ze škol. Děti získaly potřebné informace o tom, co je to 
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skleníkový efekt, kde se bere znečištění, jak dnešní doprava ovlivňuje životní prostředí nebo jaké jsou 
alternativní pohony. Po celý den probíhala prezentace projektu Zdravé město Tábor a turistické 
nabídky města zaměřená zejména na pěší a cykloturistiku uvnitř města a v jeho bezprostředním 
okolí. Město Tábor a jím zřizované organizace mají ve svém vozovém parku celkem 26 nízkoemisních 
osobních i nákladních vozidel (elektromobily, CNG pohon). 
 
Partneři kampaně: 
Kalypta o. s., Ochrana Fauny ČR, Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor, Střední 
průmyslová škola strojní a stavební Tábor, Technické služby Tábor, COMETT Plus Tábor, E.ON, 
Asociace pro elektromobilitu ČR, REJ s.r.o. Planá nad Lužnicí  
 

   

 
6.2. UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 

 
Největší celorepubliková dobrovolnická akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ probíhala v Táboře od       
6. do 19. dubna. Zapojilo se do ní 15 subjektů z řad jednotlivců a subjektů. Oproti roku 2017 se 
přidalo 7 dalších subjektů. Cílem akce bylo uklidit černé skládky a pohozený odpad ve veřejných 
prostorech města. V Táboře se uklízely prostory kolem základních škol Husova, Zborovská a Čekanice, 
kolem Střední zemědělské školy, dále úseky kolem Jordánu, na Parkánech, v Čekanicích, kolem řeky 
Lužnice od odpočinkové zóny Komora po Harrachovku, na Sídlišti Nad Lužnicí a na Pražském Sídlišti. 
Celkově dobrovolníci zbavili město 4,16 tun odpadu, což je 0,7 tun více než v roce 2017. Odvoz 
odpadu zajišťoval odbor životního prostředí. 
 

        

 
6.3. DNY BEZ ÚRAZŮ 

 
Zdravé město Tábor se v červnu připojilo do celostátní osvětové kampaně Dny bez úrazů. Kampaň je 
zaměřena na prevenci vzniku úrazů, na efektivní snižování jejich počtu a na zmírňování jejich 



  
 
 
   

9 

následků u dětí, dospělých a seniorů. V Táboře přitáhly pozornost veřejnosti dvě zajímavé akce. Den 
s Integrovaným záchranným systémem přilákal do odpočinkového areálu Komora bezmála 1 200 
návštěvníků. Bezplatného testování zraku „Bezpečně za volantem“ využilo 63 občanů. 
 

Partneři kampaně: 
Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Hasičský záchranný sbor Jihočeského 
kraje, Vojenská policie, Městská policie Tábor, Český červený kříž, Sbor dobrovolných hasičů Tábor, 
Dům dětí a mládeže Tábor, Pojišťovna Generali, Besip, Mezinárodní sdružení optiků a optometristů 
ČR 
 

                                                                                                

 
6.4. DNY ZDRAVÍ 

 
Rozmanitý program kampaně Dny zdraví byl v letošním roce zaměřen nejen na obyvatele města, ale 
též na jejich domácí čtyřnohé mazlíčky. Ústřední akce Dnů zdraví proběhla na náměstí T. G. Masaryka 
ve středu 10. října 2018 a byla zaměřena na prevenci kuřáctví a užívání návykových látek. Návštěvníci 
se seznámili s projektem „Zdravé plíce“ na podporu prevence onkologických onemocnění plic, mohli 
si nechat otestovat schopnost plic nadechnout a vydechnout, vyzkoušeli si tzv. opilecké brýle, díky 
nimž zjistili, jak se zhoršuje lidské vnímání po požití alkoholu či návykové látky. Představily se též 
táborské subjekty poskytující zdravotnické, sociální a sportovní služby. Pro majitele čtyřnohých 
domácích mazlíčků byla připravena zajímavá beseda na téma rozumného odčervování. Současně celý 
říjen probíhalo ve Veterinárních laboratořích Tábor zdarma parazitologické vyšetření trusu. 
Zajímavou akcí byl seminář „Zachraň záda!“, který se zaměřil na prevenci bolestí zad a pohybového 
aparátu. Určen byl osobám pečujícím o druhé. Sešli se na něm terénní sociální pracovníci, zdravotníci 
i laická veřejnost. Celková návštěvnost dnů zdraví překročila 500 osob. Kromě velké prezentační 
akce a drobných akcí Zdravého města Tábor, se do společné prezentace pod hlavičkou Dnů zdraví 
zapojila i dvacítka dalších doprovodných akcí. Své akce připojily táborské sportovní, sociální a 
zdravotní organizace. 
 

Partneři kampaně: 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 
FOKUS Tábor, Svaz diabetiků Tábor, Klub Parkinsoniků Tábor, Domácí hospic Jordán, Střední 
zdravotnická škola Tábor,  Nemocnice Tábor, Studio Grand, Fit Studio O.K., Klub českých turistů, Mgr. 
Libuše Brázdová, Svaz postižených civilizačními chorobami, SK Kotnov Tábor, HARD WORK TEAM 
Tábor, Jóga v denním životě a Život plus Zruč nad Sázavou, KAMBA z.ú., Kontaktní centrum pro 
seniory Tábor 
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6.5. OSVĚTOVÉ PŘEDNÁŠKY 

 
Od října do prosince opět probíhaly na táborských základních školách přednášky v rámci osvětového 
projektu HOP aneb Hravě o pohlavně přenosných chorobách. Přednášek v rozsahu dvou vyučujících 
hodin se zúčastnilo 293 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. O aktivitách Zdravého města informovaly 
Rádio Blaník a Český rozhlas České Budějovice (vybraná veřejná projednání, bezplatné testování 
zraku). V roce 2018 bylo vydáno 16 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: 
 
- školení facilitačních dovedností a metod zapojování veřejnosti (Národní síť Zdravých měst ČR) – 
12 000 Kč 
- přednášky o pohlavně přenosných chorobách (Zdravotní ústav Ústí nad Labem) – 7 000 Kč 
 
Obdrželi jsme též hodnotné dárky, propagační a vzdělávací materiály, které jsme použili na Fóru 
Zdravého města, Mladém fóru, Dni Země, Dnech bez úrazů a Dnech zdraví. 

 
7.3. SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A METODY 

MA21 

 
V pondělí 11. června 2018 navštívili Tábor zástupci Zdravého města Chrudim, aby se podělili o své 
zkušenosti s projektem nejen se zaměstnanci úřadu, ale i s jeho obyvateli. Pracovní setkání se 
zástupci vedení města, vedoucích odborů a členů Komise životního prostředí, Zdravého města                      
a MA21 se zúčastnilo 13 osob. Diskutovalo se zejména organizační ukotvení projektu v rámci úřadu, 
způsoby zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a praktické zkušenosti. Podvečerní setkání 
s obyvateli města se uskutečnilo ve spolupráci s Dílnou Tábor v Kafe&knihy Jednota. Diskutovat přišlo 
10 osob. Zájem byl zejména o participativní rozpočet a přínosy projektu pro města. Ve dnech                       
5. a 6. září 2018 navštívilo Tábor 19 starostů ze Sdružení obcí Hlučínska. Pracovní stáž byla 
zaměřena na realizaci aktivit v rámci místní Agendy 21. Připravený program byl zaměřen na oblast 
životního prostředí, sociálních věcí a cestovního ruchu. Účastníci stáže si prohlédli hvězdárnu, 
Kontaktní centrum pro seniory, protipovodňová opatření v Lužnické ulici, G-centrum, Sběrný dvůr 
v Klokotech a podzemní chodby v Husitském muzeu. Součástí byla též prezentace aktivit Zdravého 
města Tábora, města Tábora a turistické oblasti TOULAVA. 
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8. DOTAČNÍ PROGRAMY 
 
8.1. 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 16 žádostí v celkovém finančním objemu 290 129 Kč. K rozdělení bylo pouze 
120 000 Kč. 15 žádostí splnilo požadavky dané pravidly dotačního programu, a proto byly hodnoceny 
Komisí životního prostředí, Zdravého města a MA21.  Jedna žádost byla vyřazena, protože nesplnila 
pravidla dotačního programu (byl překročen limit možných požadovaných prostředků). Zastupitelstvo 
města na svém jednání 12. března 2018 schválilo poskytnutí dotací v tomto znění (č. usnesení 
1103/34/18): 
 

Příjemce dotace Projekt/činnost 

Výše 
dotace 

 v Kč 

Svaz Diabetiků České republiky, 
pobočný spolek Tábor  

Chci - Umím – Mohu 
plavání jako podpora zdraví seniorů 7 700 

Základní škola a Mateřská škola                
a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka 
o.p.s.   

Nákup cvičebních pomůcek ZTV pro prevenci 
pohybového aparátu dětí  18 500 

SPOLEK AKTIVNÍHO STÁŘÍ                                 
A VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ                   

Osvěta a pravidelná vzdělávání seniorů a OZP 
o zdraví a zdravém životním stylu 8 500 

Revma Liga Česká republika, Klub Tábor  
Rekondiční pobyt - Nová Louka u Albrechtic 
nad Vltavou 9 000 

RYBKA Tábor, z. s. 
 

"Pohybem ke zdraví" pro osoby s mentálním  
a kombinovaným postižením na Táborsku 2 800 

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

Relaxační zájezd do termálních lázní Bad 
Füssing v Německu 3 400 

Mgr. Iva Horatlíková  Nákup židlí pro zdravotní cvičení seniorů 3 000 

Domácí hospic Jordán  Podpůrné skupiny s psychoterapeutkou 14 400 

FOKUS Tábor  
Preventivně vzdělávací program pro studenty 
středních škol BLÁZNÍŠ? NO, A!  7 700 
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8.2. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ENVIRONMENTÁLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 

 
Dotační program města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je určen 
na podporu projektů občanských aktivit směřujících k environmentálně odpovědnému chování a 
jednání obyvatel města. V letošním roce podali žadatelé o dotaci celkem 15 žádostí v celkovém 
finančním objemu 290 800 Kč. K rozdělení bylo pouze 300 000 Kč. 12 žádostí splnilo požadavky dané 
pravidly dotačního programu, a proto byly hodnoceny Komisí životního prostředí, Zdravého města a 
MA21.  Tři žádosti byly vyřazeny, protože nesplnily pravidla dotačního programu (dvakrát byl 
překročen limit možných požadovaných prostředků, jednou se jednalo o neoprávněného žadatele). 
Zastupitelstvo města na svém jednání 12. března 2018 schválilo poskytnutí dotací v tomto znění (č. 
usnesení 1103/34/18): 
 

Příjemce Projekt Výše 
dotace v 

Kč 

Spolek Tábornický Táborák, zapsaný 
spolek 

Naučně - poznávací exkurze EVVO 12 500 

SPOLEK AKTIVNÍHO STÁŘÍ A 
VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ 

Vzdělávání, výchova a osvěta seniorů, cesta 
za kvalitním životem seniorů 

10 000 

Krajská síť environmentálních center 
Krasec, z.s.  

Environmentální výukové programy pro 
táborské školy 

38 500 

Dílna Tábor z.s.  Projekt environmentálního vzdělávání Dál 
nic?  

39 400 

Gymnázium Pierra de Coubertina  Třídíme efektivněji 14 400 

Janíček o.p.s.  Já v přírodě a příroda ve mně 49 200 

Jana Hubka Vanýsková  Recyklované divadlo 44 700 

Ing. arch. Ondřej Chudý  Transforma 2018 - cyklus přednášek, 
procházek a diskusí 

39 500 

Žijem lesem z.s.  Poznáváme přírodu kolem sebe 17 500 

Žijem lesem z.s.  Přírodovědný kroužek pro děti 6–10 let 16 200 

Žijem lesem z.s.  Komentovaná prohlídka ParaZOO Vlašim 5 600 

Žijem lesem z.s.  Přírodovědný vzdělávací program pro děti 3 300 

 

Sportovní taneční klub 6 dance, z.s. Taneční kurz pro seniory 55+ 4 800 

Jóga v denním životě Tábor, z.s. 
(IČ 60060344) 

Hýbat se a zdravě jíst - svobodnou mysl                      
a zdravé vztahy mít 5 700 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s. OO Tábor 

Ozdravný pobyt zdravotně postižených 
občanů 7 700 

Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s.  
(IČ 26594463) 

žádost o dotaci na činnost - provoz půjčovny 
kompenzačních pomůcek 7 000 

Táborské soukromé gymnázium                      
a Základní škola, s.r.o.  Aktivitou ve škole proti nežádoucím jevům 7 400 

Janíček, o.p.s.  

Cyklus přednášek, seminářů a terapií 
zaměřených na zdravý fyzický a psychický 
rozvoj dítěte, rodiny a jedince 12 400 
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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“. Koordinátorka projektu 
absolvovala v letošním roce tři akreditovaná školení zaměřená na tato témata „Zvládání obtížných 
situací při komunikaci“, „Motivace ke spolupráci“ a „Metodická diskuse k programu Zdravé město                
a metodě MA21“. K obhájení „Zlatého certifikátu“ koordinátorky došlo složením e-Testu dne                          
2. července 2018.   
  
9.2. SEMINÁŘ O UDRŽITELNÉM ROZVOJI 

 
V úterý 5. června 2018 proběhla v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje beseda s názvem 
Krev v mobilech“ zaměřená na udržitelnou spotřebu a výrobu a na porušování lidských práv. 
Zúčastnilo se jí 132 žáků a studentů táborských škol. Beseda v Kině Svět byla spojena s promítáním 
filmu dánského režiséra Franka Piasecki Poulsena „Krev v mobilech“. Film se věnuje důsledkům 
ilegální těžby koltanu a kaseritu v Demokratické republice Kongo. Peníze za prodej těchto vzácných 
minerálů, potřebných pro výrobu mobilních telefonů, tabletů a další elektroniky, byly použity na 
financování tamní občanské války. O situaci v Kongu diskutovala s přítomnými novinářka Markéta 
Kutilová, která zde působila jako humanitární pracovnice. Partnerem besedy byla Dílna Tábor. 
 

  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

 

10. OBHÁJENÍ KATEGORIE „C“ 
 

Pro obhájení kategorie „C“ je požadováno splnění jedenácti Kritérií MA21 do 30. října 2018. 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.  
 

 
 

http://www.ma21.cz/
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11. VYHODNOCENÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2018 
 
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 2018 byl rozvoj dobrého jména projektu Zdravé město jako úspěšné značky kvality a jeho 
vlivu na život ve městě. Prioritou je cílená komunikace projektu a vyšší zapojení odborů úřadu do 
procesů místní Agendy 21. Průběh jednotlivých aktivit obsahuje tato zpráva. Plán zlepšování schválila 
Rada města Tábora 15. ledna 2018 (č. usnesení  3666/61/18).  
 
Semafor úspěšnosti plnění úkolů: 
 

 
 

 

Komunikace s veřejností 

 
Osvětové kampaně, vlastní akce a aktivity 

Úkol nesplněn Úkol částečně splněn Úkol splněn 

Aktivita Indikátory Plnění  Komentář  

1.1. Fórum Zdravého města  
– stanovení priorit TOP 10 P 

minimální počet 
účastníků:   50  

 94 účastníků 

 projednání 
výstupů Fóra 
zastupiteli:   A/N 

 A 

1.2. Mladé fórum  
– zapojení mládeže do veřejného 
dění 

minimální počet 
účastníků:   30 

 48 účastníků 

projednání 
výstupů Fóra 
zastupiteli:   A/N 

 A 

1.3. Veřejná projednání záměrů 
města  
 – projednání aktuálních záměrů 

minimální počet 
projednání:   2 

 6 veřejných projednání 
2 besedy 

1.4. Kulatý stůl Zdravého města  
– praktická prezentace projektu 
Zdravé město  

uskutečnění 
kulatého stolu:  
A/N 

 A – červen 2018  
setkání se zástupci Zdravého 
města Chrudim 

1.5. Komunikace projektu Zdravé 
město a MA21 s veřejností  
– školení vedoucích odborů 
v komunikačních dovednostech 

uskutečnění 
školení:  A/N 

 A – únor 2018 
Facilitační dovednosti a 
metody zapojování veřejnosti 

Aktivita Indikátory Plnění Komentář 

1.2. Den Země  
– kampaň zaměřená na ochranu 
životního prostředí a udržitelný 
rozvoj města 

minimální počet 
zapojených 
subjektů:   5 

 6 subjektů 

2.2. Ukliďme svět, ukliďme Česko  
– největší dobrovolnická akce 
zaměřená na likvidaci černých 
skládek ve veřejném prostoru 

minimální počet 
zapojených 
subjektů:   5 

 15 subjektů 

minimální 
množství 
sebraného 
odpadu: 1 t 

 4,16 t 
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Medializace projektu  

2.3. Dny zdraví  
 – kampaň zaměřená na podporu 
zdraví a zdravého životního stylu 
obyvatel 

minimální počet 
zapojených 
subjektů: 5 

 12 subjektů 

minimální počet 
doprovodných 
akcí: 3 

 20 akcí 

2.4. Osvětové přednášky  
– zaměřené na prevenci pohlavně 
přenosných chorob 

počet zapojených 
škol: 4 

 4 základní školy 

2.5. Ukliďme svět, ukliďme Česko  
– zapojení zaměstnanců úřadu do 
celostátního projektu 

minimální počet 
zúčastněných 
osob: 10    

 6 osob 

2.6. Dny bez úrazů 
– kampaň zaměřená na prevenci 
vzniku úrazů 

minimální počet 
zapojených 
subjektů: 5 

 13 subjektů 

minimální počet 
realizovaných 
akcí: 2 

 2 akce 

2.7. Evropský týden udržitelného 
rozvoje 
– mezinárodní kampaň na podporu 
udržitelného rozvoje 

minimální počet 
realizovaných 
akcí: 1 

 1 beseda 

minimální počet 
účastníků:  30 

 142 žáků a studentů 

2.8. Projekt Zachraň záda 
- projekt zaměřený na prevenci 
bolesti zad a pohybového aparátu 
osob pečujících o druhé 

minimální počet 
realizovaných 
akcí: 2 

 
 
 

3 semináře  
(1 pro veřejnost, 2 pro úřad) 

2.9. Studie veřejných prostranství zpracování studie: 
A/N 

 A 

2.10. Strategie kultury a 
kulturního turismu 

zpracování 
strategie:  A/N 

 A 

2.11. Energetický management minimální počet 
zveřejněných 
zpráv: 2 

 2 články v NTR 
1 zpráva v Inspiromatu NSZM 

2.12. Spolupráce na akcích města minimální počet 
akcí se zapojením 
ZM:  3 

 3 (Mladý strážník, Otevření 
turistické sezóny, Polisiáda) 

  Aktivita Indikátory Plnění Náplň 

3.1. Medializace projektu Zdravé 
město a MA21  
– systematický přenos informací 
směrem k veřejnosti 

minimální počet 
článků:  10 
 
  

 16 tiskových zpráv 
29 článků v NTR 

3.2. Pravidelná aktualizace Profilu 
Zdravého města a MA21 

provedení 
aktualizace: A/N 

 A 

3.3. Hodnotící zpráva za rok 2017 schválení zprávy 
zastupiteli: A/N 

 A 

zveřejnění na 
webu města: A/N 

 A 
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Akreditované vzdělávání 

  

Financování aktivit projektu Zdravé město a MA21 

  

MA21 – obhájení kategorie „C“ 

 
 
  
   
 
 

3.4. Webové stránky 
www.taborudrzitelne.cz 
– propagace a rozvoj nových 
webových stránek  

průběžná 
aktualizace webu:  
A/N 

 A 

3.5. Nová jednotná grafika 
Zdravého města Tábora 
– sjednocení vizuálního stylu  

vytvoření nové 
grafiky: A/N 

 probíhají práce na nové 
grafice 

Aktivita Indikátory Plnění Komentář 

4.1. Vzdělávání koordinátora na 
školách NSZM 

minimální počet 
absolvovaných 
škol: 2 

 3 

 obhájení „Zlatého 
certifikátu“:  A/N 

 A 

4.2. Vzdělávání veřejnosti v oblasti 
udržitelného rozvoje 

minimální počet 
realizovaných 
akcí: 1 

 2 

minimální počet 
účastníků:  30 

 170 

Aktivita Indikátory Plnění  Komentář 

5.1. Dotační program města 
Tábora na podporu „Zdravého 
města Tábora“ 

počet 
podpořených 
žádostí 

 15 podpořených žádostí 

5.2. Zisk externích finančních 
zdrojů  

objem získaných 
finančních 
prostředků 

 19 tis. Kč  
školení úřadu, přednášky pro 
ZŠ 

5.3. Dotační program města 
Tábora na podporu 
environmentální vzdělávání, 
výchovy a osvěty – nově schválen 
pro rok 2018 

počet 
podpořených 
žádostí 

 12 podpořených žádostí 

Aktivita Indikátory Plnění   Komentář 

6.1. Obhájení kategorie „C“ obhájení:  A/N  A  

6.2. Postupná příprava pro postup 
do kategorie „B“ 

zpracování 
analýzy stavu 
projektu za 
uplynulých 10 let: 
A/N  

 souhrn strategické 
dokumentace 
stabilizace projektu uvnitř 
úřadu 
diskuse o dalším postupu 
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12. PŘÍLOHY 
  

12.1. SEZNAM AKCÍ S ÚČASTÍ ZDRAVÉHO MĚSTA 
 

název datum místo konání typ akce 

Veřejné projednání úpravy zeleně - ul. Jesenského 16. 1.  MŠ Blanická B 

Veřejné projednání úpravy zeleně - ul. Soběslavská 23. 1. COP Tábor B 

Školení vedoucích odborů - komunikace, participace 8.–9. 2.  Chotoviny Š 

ENERSOL 2018 - soutěž středních škol z Jihočeského 
kraje 14. 2.  SPŠ Tábor M 

Fórum Zdravého města 14. 2. Tábor - CUT VA 

Kulturní strategie města  22. 2. Tábor W 

Dál nic? - beseda s Milotou Sidorovou  15. 3. Knihovna DPEVVO 

Jarní škola Zdravých měst  21.–23. 3. Dačice Š 

Kulatý stůl "Stárnutí ve zdraví" 28. 3.  Tábor - CUT AS 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 6.–19. 4. Tábor VA 

Školení INTERREG - týmová spolupráce 3. 4. Brno Š 

Kulatý stůl "Slaďování rodinného a pracovního života" 4. 4. Tábor B 

Cena Ď  4. 4. Tábor - DON M 

Kulturní strategie města  10.–11. 4. Tábor W 

Ochrana fauny ČR - odborný seminář věnovaný 
ochraně přírody 13. 4. Hrachov Š 

Den Země 18. 4. Tábor - TGM VA 

Mladý strážník - 10. ročník branného závodu Městské 
policie Tábor 25. 4. Harrachovka AS 

Veřejná prostranství města Tábora - projednání s 
občany 25. 4.  Tábor - Tabačka B 

Beseda s občany - havrani  2. 5. ZŠ Zborovská B 

Otevření turistické sezóny - stánek 5. 5. Tábor AS 

Kulturní strategie města  15. 5. Tábor - Tabačka W 

Polisiáda - 11. ročník soutěže pro MŠ 23. 5.  OZ Komora AS 

EVVO - Hrachov - ZŠ Mikuláše z Husi 25. 5. Hrachov VA 

Aktivně proti nežádoucím vlivům  29. 5.  TSG Tábor DPZM 

Kulturní strategie města  30. 5.  Tábor - Tabačka W 

Přednáška o udržitelném rozvoji pro SŠ 5. 6. Tábor - kino Svět VA 

Letní škola Zdravých měst  6.–8. 6. 
Rožnov pod 
Radhoštěm Š 

Den s IZS 9. 6. OZ Komora AS 

Setkání s Chrudimí 11. 6.  
Tábor - matrika, 

Jednota VA 

Kulturní strategie města  12.6. Tábor - DON W 

Testování zraku  18. 6. Tábor - Tabačka VA 

Beseda s občany - havrani 2 19. 6.  ZŠ Zborovská B 
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Seminář Krajina nás spojuje 28. 6.  Tábor - matrika AS 

Veřejné projednání - Vnitroblok SNL 30. 8.  
Jídelna pro 

seniory VA 

Běh pro hospic Jordán - prezentační stánek 2. 9. 
Tábor - stadion 

Míru P 

Návštěva starostů ze Sdružení obcí Hlučínska - 
prezentace MA21 5.–6. 9. Tábor VA 

Založení květné louky na SNL 6. 9. Tábor - SNL VA 

Hodnocení květinové soutěže 17. 9. Tábor  VA 

1. Sportovní hry seniorů 18. 9.  Stadion Míru AS 

Zachraň záda - seminář pro odbornou veřejnost 24. 9.  Tábor - matrika VA 

Dny zdraví 10. 10. Tábor - TGM VA 

Zachraň záda - seminář pro pracovníky MěÚ 11. 10.  Tábor - matrika VA 

Turnaj v pétanque 4. 10. OZ Jordán VA 

Přednáška Doc. Oleg Ditrich 16. 10. Tábor - Tabačka VA 

Podzimní škola Zdravých měst  31.10.– 2.11. Břeclav Š 

Zachraň záda - seminář pro pracovníky MěÚ 8. 11. Tábor - matrika VA 

Environmentální projekt na téma půda a voda 16. 11. TSG Tábor EVVO 

Přednáška HOP aneb hravě o pohlavně přenosných 
chorobách 23.11. 

ZŠ Mikuláše z 
Husi AS 

Voda - objekt a cíl našich výzkumů 27. 11.  TSG Tábor M 

Veřejné projednání úpravy zeleně - ul. Soběslavská 4.12. Tábor - COP B 

    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 
   DPEVVO … projekty podpořené z dotačního programu 

EVVO 
   W … workshop 
   EVVO … environmentální tématika 
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12.2. UKÁZKA PLAKÁTŮ NA AKCE ZDRAVÉHO MĚSTA 
 

             
 
 

 

            
 


