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Diskusi o prioritách Fóra Zdravého města Tábora ovládl nesouhlas s výstavbou věznice na Všechově
Sál Centra Univerzita Tábor ovládlo ve středu 6. února 2019 dvanácté Fórum Zdravého města
Tábora. Diskuse o strategických a zdravotních prioritách města se zúčastnilo 133 obyvatel.
Nejdiskutovanějším tématem se stejně jako v loňském roce stal „Aktivní postoj města – nesouhlas
s výstavbou věznice na Všechově“. Výsledná navržená dvanáctka strategických priorit města bude
ověřena anketou v ulicích města a na Facebookovém profilu města.
Fórum Zdravého města bylo tradičně zahájeno prezentací postupu řešení ověřených priorit z roku
2018. Místostarosta a politik Zdravého města Václav Klecanda v krátké prezentaci shrnul, co se městu
podařilo vyřešit a v jakých prioritách se s řešením ještě pokračuje. Koordinátorka Zdravého města
Jana Lorencová představila přítomným Zdravotní plán města. Jedná se o dokument, který nastavuje
koncepční rámec pro oblast ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí místních obyvatel. Zároveň
se jedná o součást strategické dokumentace města. Po krátké prezentaci Národní sítě Zdravých měst,
která je metodickým garantem veřejného fóra, představil tajemník úřadu Lubomír Šrámek garanty
jednotlivých diskusních stolů. Poté už se u šesti diskusních stolů, které byly označeny cíli Zdravotního
plánu (Zdraví mladých, Zdravé stárnutí, Zlepšení duševního zdraví, Zdravé a bezpečné životní
prostředí, Zdravější životní styl a Zdravé životní podmínky) začalo živě diskutovat. Garanti sepisovali
náměty na dva hlasovací archy. První byl věnován Zdravotními plánu a z něj diskutující vybírali jedno
vítězné opatření. Všech šest vítězných opatření bude automaticky zařazeno do aktualizace
Zdravotního plánu.
Vítězná opatření Zdravotního plánu (uveden název diskusního stolu, opatření a počet bodů)
Zdraví mladých – Sportoviště a vybavení pro volnočasové aktivity na letišti Všechov (14 bodů)
Zdravé stárnutí – Častější výlety za kulturou, historií a přírodou s podporou města (8 bodů)
Zlepšení duševního zdraví – Podpora a propagace dobrovolnictví (9 bodů)
Zdravé a bezpečné životní prostředí – Elektrobusy pro vnitřní město a za nádražím (7 bodů)
Zdravější životní styl – Aktivní a relaxační zóna – outdoor (děti i dospělí) – Všechov (12 bodů)
Zdravé životní podmínky – Snížit světelný smog – věznice ne a zamezit vzniku (10 bodů)
Druhý hlasovací arch zaznamenával strategické priority napříč všemi oblastmi života města. Každý
diskusní stůl vybral dvě priority, které plénu představili odborní garanti s upřesněním definovaného
námětu. V důsledku toho, že v rámci diskusních stolů došlo k vícenásobnému vítězství jednoho
tématu (věznice), byly do hlasování od třech stolů zařazeny i priority na třetím místě. V následném
hlasování mohl každý dát celkem dva hlasy některé z vybraných 12 priorit. Z hlasování vzešlo vítězné
desatero priorit pro rok 2019.
Priority postoupivší do závěrečného hlasování v abecedním pořadí
(tučně označené jsou priority z vítězného desatera)
1. Aktivní postoj města – Nesouhlas s výstavbou věznice na letišti Všechov (1., 94 bodů)
2. Cyklostezka Větrovy – Radimovice u Želče – Tábor – Všechov (10., 4 body)
3. Dostavba sportovního stadionu v Kvapilově ulici a výstavba multifunkční sportovní haly (3.,
28 bodů)
4. Podpora bezobalových obchodů a provozoven (6., 16 bodů)
5. Podpora života a podmínek pro mladé lidi a jejich žití ve městě – školství, podnikání (4.,
24 bodů)
6. Prokazatelné snížení energetické a materiálové náročnosti města (9., 7 bodů)
7. Rozšíření sportovišť pro volnočasové aktivity (12., 0 bodů)

8.
9.
10.
11.
12.

Semafory u polikliniky na Budějovické ulici (11., 2 body)
Snížení hlučnosti akcí na Starém městě, využít více lokalit, rušení nočního klidu (8., 10 bodů)
Stavba domova pro seniory (2., 35 bodů)
Urychlit výstavbu obchvatu Tesco – Slapy (5., 21 bodů)
Větší využití senior pasů – málo možností (7., 11 bodů)

Všech 12 priorit bude nyní ověřeno anketou v ulicích města a na Facebookovém profilu města.
Anketu v ulicích města provedou studenti Střední školy informatiky a spojů a Táborského
soukromého gymnázia. Šetření bude probíhat v druhé polovině února 2019 v ulicích města Tábora,
na Sídlišti nad Lužnicí, na Pražském sídlišti a ve vybraných příměstských částech (Čekanice, Klokoty,
Měšice, Horky, Větrovy a Náchod). Anketa na Facebooku bude probíhat od 14. do 28. 2. 2019.
Zpracované celkové výsledky budou do konce dubna projednány zastupitelstvem města a také
zveřejněny na webu a facebooku města.
Průběh fóra shrnuje místostarosta Václav Klecanda: „Zdravotní plán by měl být v dohledné době
aktualizován, proto jsme se rozhodli diskutovat jednotlivá opatření a aktivity plánu s našimi občany.
Cílem bylo získat do Plánu věci, o které mají obyvatelé Tábora zájem. Pro udržení kontinuity
s předchozími fóry se občané mohli vyjadřovat i k dalším strategickým tématům ve městě. Jasným
vítězem diskuse se stalo téma Nesouhlasu s výstavbou věznice na Všechově, které bylo zaznamenáno
jak ve strategických, tak zdravotních prioritách.“
Ve stejný den jako veřejné fórum se též konalo Mladé fórum. Fórum navštívilo 48 žáků a studentů ze
čtyř základních a šesti středních škol. Dopolední program měl dvě části. V první se žáci a studenti
věnovali participativnímu rozpočtu. Jejich úkolem bylo připravit podle zadání projekt, který nebude
jednorázový, bude ve veřejném prostoru a volně přístupný a jeho rozpočet nepřesáhne 250 tis. Kč.
Tvorbu projektu účastníci konzultovali se zástupci odborů městského úřadu. Po přípravě následovala
prezentace celkem 11 projektů a hlasování o vítězi. Účastníci měli celkem tři body. Maximálně jeden
bod mohli dát svému projektu a dva body pak ostatním projektům. Do hlasování se zapojili i odborní
garanti, kteří mohli po jednom bodu ocenit projekt dle vlastního výběru. Zvítězily nakonec dva
projekty. Prvním byl projekt „Změna ku zdraví“ (revitalizace prostoru ve Světlogorské ulici mezi
mateřskou školou, garážemi a ulicí Havanská), který navrhli studenti Gymnázia Pierra de Coubertina.
Druhým byl projekt „Vítejte v Táboře aneb Husův park“ (řešení problematiky havranů, bezdomovců
a nepořádku v Husově parku), který byl navržen studenty Táborského soukromého gymnázia
a Střední zemědělské školy. Oba projekty získaly shodně 26 bodů. Autoři vítězných návrhů byli
oceněni diplomem a malým dárkem v podobě flash disku. Vítězné návrhy budou předloženy radě
města k projednání a navržení postupu jejich případné realizace. V druhé části se žáci a studenti
věnovali Městské knihovně Tábor. Ředitelka knihovny Eva Měřínská přítomným představila studii
stavebních úprav knihovny a mladí měli možnost dávat své tipy na její vylepšení.
Navržené projekty v rámci Mladého fóra (uveden název, autor, počet bodů)
1. Změna ku zdraví – Gymnázium Pierra de Coubertina (26 bodů)
Vítejte v Táboře aneb Husův park – Táborské soukromé gymnázium a Základní škola a VOŠ
a Střední zemědělská škola (26 bodů)
2. Procházka Husovým parkem – ZŠ Husova (18 bodů)
3. Elektrotechnické dětské hřiště – Střední škola informatiky a spojů (17 bodů)
4. Hmyzí domečky z botanické zahrady - VOŠ a Střední zemědělská škola (14 bodů)
5. Úprava Husova parku – Střední zdravotnická škola (13 bodů)
6. Náměstí T. G. Masaryka – Táborské soukromé gymnázium a Základní škola (12 bodů)
7. Mobiliáře – ZŠ Mikuláše z Husi (10 bodů)
8. Wifi v MHD – Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky (8 bodů)
Klubovna pro náctileté – ZŠ Zborovská (8 bodů)

9. Oprava cesty OZ Komora – Kaufland – ZŠ Helsinská (6 bodů)
Podrobné informace o konání obou fór naleznete na www.taborcz.eu, odkaz Zdravé město a MA21
nebo na Facebooku.
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