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Fórum Zdravého města Tábora je za dveřmi 

Ve středu 14. února 2018 pořádá město Tábor další veřejné Fórum Zdravého města. Táborští 
občané budou mít opět možnost diskutovat s vedením města o věcech, které je ve městě nejvíce 
zajímají. Stejně jako v předchozích letech se mohou vyjádřit k prioritám, které by město mělo 
přednostně řešit v oblasti dopravy, životního prostředí, sociálních služeb, kultury, bezpečnosti, 
vzdělávání, rozvoje a ekonomiky města. Občané budou mít také možnost pochválit město za to, co 
se jim v Táboře líbí. Fórum Zdravého města se letos uskuteční od 16.30 hodin v Centru Univerzita 
Tábor. 
 
Program veřejného fóra odstartuje prezentací postupu řešení priorit TOP 8 P zvolených v roce 2017. 
„Občany seznámíme s postupem řešení priorit v období červen 2017 až leden 2018. I přes zkrácený 
termín, který jsme na řešení priorit měli, se nám podařilo vyřešit pravidelný úklid v Husově parku či 
bezpečnost prostoru u podchodu pod nádražím ČD směrem na Blanické předměstí. Řešení dalších 
priorit bude probíhat v průběhu letošního roku,“ uvádí místostarostka Kateřina Bláhová, která je 
političkou Zdravého města a místní Agendy 21. „Celkovou zprávu o postupu řešení nejprve projedná 
dne 5. února rada města a následně ji představíme veřejnosti,“ dodává místostarostka. 
 
Po prezentaci postupu řešení priorit z roku 2017 budou občané diskutovat o nových prioritách se 
zástupci vedení města a s vedoucími příslušných odborů městského úřadu. V každé tematické oblasti 
budou zvoleny dvě priority, jež občany nejvíce trápí. Šestnáct priorit, které budou vybrány do 
konečného hlasování na fóru, následně ověří sociologická studie. Studii provede stejně jako 
v předchozím roce společnost MindBridge Consulting. „V ověřování priorit sociologickou studií 
pokračujeme i v letošním roce. Loňské výsledky zjištěné ve studii mají výbornou vypovídací hodnotu 
vzhledem k profesionálnímu vedení a počtu a struktuře oslovených respondentů. Šetření v ulicích 
města a příměstských částech bude prováděno od 16. do 25. února 2018. Souběžně s ním proběhne                   
i anketa na webových stránkách města,“ doplňuje místostarostka Bláhová. 
 
Součástí fóra bude též prezentace analytické části územní studie Veřejná prostranství města Tábora. 
Přítomní budou moci vyjádřit své připomínky. Ty budou předány zpracovatelům návrhové části 
studie. Na účastníky Fóra Zdravého města čeká losování o zajímavé dárkové balíčky. Zajištěno je také 
zdarma hlídání dětí od dvou let v Safari herně a drobné občerstvení.  
 
Občané města, kteří se z nějakého důvodu nemohou fóra zúčastnit, mohou své náměty na priority 
zasílat do 12. února 2018 koordinátorce projektu na e-mail jana.lorencova@mutabor.cz. Zaslané 
priority budou zahrnuty do příslušných tematických oblastí a bude o nich na fóru hlasováno. 
 
Podrobné informace naleznete na www.taborcz.eu, odkaz Zdravé město a MA21 nebo na Facebooku. 
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