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Fórum Zdravého města Tábora bude letos o zdraví
Ve středu 6. února 2019 od 18 hodin proběhne v sále Centra Univerzita Tábor další veřejné Fórum
Zdravého města. Letošní ročník nabízí několik novinek – více času na diskusi, jednání formou
kulatých stolů a cílenou diskusi na téma zdraví. Hlavní debata bude o opatřeních Zdravotního plánu
města Tábora, který čeká aktualizace. Občané budou diskutovat u šesti stolů zaměřených na Zdraví
mladých, Zdravé stárnutí, Zdravé životní podmínky, Zdravé životní prostředí, Zdravý životní styl
a Zlepšení duševního zdraví. Každý stůl bude mít svého odborného garanta, který povede diskusi.
Oproti loňskému roku se nebudou účastníci přesouvat mezi jednotlivými stoly, ale budou
diskutovat pouze u jednoho. Nepřijdou ale o možnost vyjádřit se k jakékoli oblasti ze života města.
Každý garant bude zaznamenávat náměty nejen na téma zdraví, ale též návrhy strategických
priorit. Každý jednací stůl na závěr vybere jednu zdravotní a dvě strategické priority. Z navržených
strategických priorit si účastníci zvolí deset, které by město mělo přednostně řešit.
Na začátku budou přítomným vysvětleny změny průběhu fóra a k čemu město potřebuje Zdravotní
plán. Poté bude následovat vlastní diskuse u jednotlivých stolů. „Při přípravě programu letošního fóra
jsme vycházeli z připomínek účastníků loňského fóra. Několikrát se objevil požadavek, že chybí více
času na diskusi o jednotlivých tématech. Účastníci si též posteskli, že mnohdy nestíhají obejít všechny
diskusní stoly. Proto jsme se dohodli, že v letošním roce vyzkoušíme diskusi formou kulatých stolů. To
znamená, že občané budou diskutovat u jednoho stolu o všech tématech ze života města a nebudou
se muset nikam přesouvat. Zároveň bude mít každý diskusní stůl své jasně definované téma, které
bude určitým vodítkem pro vedení diskuse. Účastníci nepřijdou ani o výběr nejaktuálnějších priorit.
Každý stůl vybere do hlasování dvě strategické priority. V hlasování pak přítomní vyberou deset
priorit, které bychom měli na úřadě řešit přednostně. Všechny vybrané strategické priority budou
ověřeny následnou anketou na Facebooku a v ulicích města,“ vysvětluje místostarosta Václav
Klecanda, který je novým politikem Zdravého města a místní Agendy 21. „Pro určení jednotícího téma
diskusních stolů jsme s koordinátorkou projektu vybrali cíle Zdravotního plánu města Tábora. Plán
definuje jednotlivá opatření, která město Tábor realizuje za účelem podpory zdraví a zdravého
životního stylu svých obyvatel. Navíc chystáme aktualizaci tohoto Plánu a rádi bychom do něj
zapracovali konkrétní věci, o něž mají občané zájem,“ dodává místostarosta.
Pro zajištění kontinuity s proběhlými fóry bude součástí programu prezentace postupu řešení priorit
zvolených v roce 2018. „Zprávu o postupu řešení projednáme v radě města v pondělí 4. února 2019.
Následně ji představíme občanům na fóru. I v loňském roce se nám podařilo několik vybraných priorit
vyřešit, např. zvýšení dohledu v prostoru autobusového nádraží nebo zavedením inteligentních
zastávek MHD, které by měly být v letošním roce realizovány. Bohužel, nám zbyly i priority, které se
zatím vyřešit nepodařilo. V jejich řešení ale hodláme pokračovat. Příkladem takové priority je řešení
problematiky havranů v oblasti Pražského sídliště,“ shrnuje výsledky řešení místostarosta Klecanda.
Součástí programu fóra bude prezentace studie stavebních úprav městské knihovny. Přítomní budou
mít možnost přispět svými náměty.
Občané města, kteří se z nějakého důvodu nemohou fóra zúčastnit, ale mají zájem zapojit se do
diskuse o prioritách města, mohou své náměty na strategické priority zasílat do 4. února 2019
koordinátorce projektu na e-mail jana.lorencova@mutabor.cz. Zaslané náměty budou zahrnuty do
diskuse u příslušných diskusních stolů.
Podrobné informace naleznete na www.taborudrzitelne.cz nebo na Facebooku.
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