
  
 

Plán zlepšování pro rok 2017 
 
Hlavním cílem roku 2017 je stabilizace projektu Zdravé město ve struktuře Města Tábora, 
zlepšování vnímání projektu zaměstnanci úřadu a veřejností a rozvoj dobrého jména 
projektu jako úspěšné značky kvality. Udržení a zajištění vysoké kvality realizovaných akcí 
v rámci projektu Zdravé město je prioritní činnost pro rok 2017. Plán zlepšování počítá 
s větším zapojením mateřských, základních a středních škol na území Tábora, neziskových 
organizací a dalších subjektů do realizace jednotlivých kampaní. 

 
1. Komunikace s veřejností 

a) Uspořádání Fóra Zdravého města – 10. ročník 
Setkání s veřejností, informování o řešení problémů z předchozího fóra, diskuze se zástupci 
města na daná témata, vytvoření desatera problémů pro letošní rok, které je následně 
ověřeno anketou. Oblasti Desatera problémů Tábora: doprava města, rozvoj města, 
podnikání, sociálně zdravotní oblast, zdravý životní styl, životní prostředí, využití volného 
času, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, občan a úřad, stůl mladých.  
Fórum Zdravého města bude v roce 2017 přesunuto na měsíc červen, z důvodu zkrácení 
lhůty pro plnění Kritérií MA21 z konce listopadu na konec října. Časový posun nám získává 
více prostoru pro ověřovací anketu, která tak bude dostupnější. Oslovíme více obyvatel 
města a získáme tak vyšší vypovídací hodnotu ankety. Zároveň se zaměříme na vlastní 
metodiku ankety, abychom zajistili vyšší průkaznost a objektivitu průzkumu. Kromě data 
bude změněno i místo a čas fóra, tak abychom jej přiblížili vyššímu počtu obyvatel. 

Termín: 13. 6. 2017 

Odpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, tajemník města, vedoucí odborů  
Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR, Komise ŽP, ZM a MA21, neziskové organizace 

 
b)  Uspořádání Mládežnického fóra – 6. ročník 
Setkání se zástupci žáků a studentů základních a středních škol v Táboře, informace                
o řešení problémů z předchozího fóra, diskuze se zástupci města na daná témata, vytvoření 
desatera problémů pro letošní rok, které je následně ověřeno anketou v jednotlivých 
školách. Oblasti Desatera problémů Tábora: doprava města, životní prostředí, kultura                         
a školství, sociálně zdravotní oblast, zdravý životní styl, rozvoj města, podnikání, bezpečnost. 

Termín: 13. 6. 2017 (dopoledne) 

Odpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, tajemník města, vedoucí odborů 
Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR, Komise ŽP, ZM a MA21, neziskové organizace 

 
c)  Veřejná projednávání záměrů města, kulaté stoly (minimálně 1x za rok) 
Aktivní přístup úřadu k participaci občanů na rozhodování a přístupu k informacím.  

Termín: v průběhu roku 2017 

Odpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, odbory MěÚ 
Spolupráce: vedení a tajemník města 
 
d) Kulatý stůl Zdravého města 
Diskuse o projektu Zdravého města a jeho implementace do práce odborů a života města. 

Termín: v průběhu roku 2017  



  
 

Odpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, předseda Komise ŽP, ZM a MA21 
Spolupráce: vedení, tajemník města, zastupitelé, vedoucí odborů, neziskové organizace 
 

2. Organizace osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a na podporu 

zdraví 

a)  Uspořádání kampaně Den Země – 10. ročník 
Téma roku je Odpady – třídění a recyklace. Kampaň je rozdělena na dvě části - první 
dopolední část je interaktivní a je zaměřena na děti z MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ, druhá 
odpolední část s programem na náměstí TGM je určena široké veřejnosti 

Termín:  20. 4. 2017 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21, Odbor ŽP, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Spolupráce: Kalypta o. s., Technické služby města Tábora, TZMT s.r.o., neziskové organizace, 
školy 

 
b)  Zapojení do celostátní akce „Ukliďme Česko“ – 3. ročník 
Principem je zapojení škol, neziskových organizací i jednotlivých zájemců formou vlastního 
úklidu veřejných prostranství, organizátor projektu zajistí pytle na odpad a město zdarma 
odveze nasbíraný odpad na skládku. 

Termín: 8. 4. 2017 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21, Odbor ŽP 
Spolupráce: neziskové organizace, školy, Technické služby města Tábora 

 
c)  Uspořádání kampaně Dny zdraví – 9. ročník  
Téma roku je Každý svého zdraví strůjce. Putovní výstava Ligy proti rakovině Praha spojená 
s prezentací místních neziskových organizací a subjektů. 

Termín: 3.–4. 10. 2017 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21, Odbor ŽP, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 
odbor sociálních věcí, odbor kultury a cestovního ruchu  
 Spolupráce: Liga proti rakovině Praha, neziskové organizace, školy, podnikatelé 

 
d)   Realizace přednášek o pohlavně přenosných chorobách – 3. ročník 
Zajištění přednášek pro žáky 8. tříd táborských základních škol v souladu s prioritami  
Zdravotního plánu města Tábora 

Termín: do 31. 12. 2017 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: Zdravotní ústav, základní školy v Táboře 
 

3. Medializace projektu ZM a MA21 a získávání finančních prostředků 

a) Medializace Zdravého města a místní Agendy 21  
Minimálně dvě zprávy za každé pololetí v místních médiích (např. NTR, místní týdeník, 
regionální vysílání rozhlasu), průběžná aktualizace informací o realizaci aktivit Zdravého 
města na webových stránkách města (sekce Zdravé město). 

Termín: průběžně 

            Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, tiskový mluvčí 



  
 

Spolupráce: vedoucí odborů MěÚ Tábor, webmaster 
 

b) Projednání postupu řešení problémů TOP 10P 2016 
Zpráva o postupu řešení problémů TOP 10P 2016 projednaná zastupitelstvem města. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, garanti jednotlivých oblastí 
 

c) Získávání finančních prostředků na aktivity ZM a MA21 od externích zdrojů 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, odbory MěÚ Tábor 
              

4. Akreditované vzdělávání koordinátora ZM a MA21, vzdělávání v rámci 

úřadu a osvěta u veřejnosti 

a) Účast koordinátora Zdravého města a místní Agendy 21 na školách NSZM ČR 
a na dalších akcích dle harmonogramu NSZM 

Termín: v průběhu roku 2017 (březen, červen, listopad – školy NSZM) 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 
 

b) Odborný seminář o udržitelném rozvoji, ZM a MA 21 pro širokou veřejnost 
Seminář připomene principy trvale udržitelného rozvoje a jejich zavádění do praxe při 
zohledňování místních problémů. Cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života                
a životního prostředí ve městě při vysoké míře zapojení veřejnosti. 

Termín: v průběhu roku 2017  

Odpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21 
  Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR, politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, 

odbory MěÚ Tábor, příspěvkové organizace města, školy 
 

5. MA 21 – obhájení kategorie „C“ 

Požadavkem je splnění požadovaných ukazatelů dle Kritérií MA21 pro rok 2017.  

Termín: do 31. 10. 2017 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkratky: 
ZM – Zdravé město 
MA21 – místní Agenda 21 

NSZM – Národní síť Zdravých měst  
ŽP – životní prostředí  
MěÚ – Městský úřad 

 
 
Zpracovala: Ing. Jana Lorencová, koordinátor Zdravého města a  MA21  
20. 2. 2017 


