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Sál Centra Univerzita Tábor si pro své již 14té Fórum Zdravého města zabralo v úterý 17.května 
Zdravé město Tábor. Diskuse o strategických prioritách města se zúčastnilo 38 obyvatel. Výsledné 
navržené strategické priority města budou ověřeny anketou na webu. 
Fórum Zdravého města bylo tradičně zahájeno krátkým pozdravem starostou města Tábora panem 
Štěpánem Pavlíkem, poté následovala krátká prezentace postupu řešení ověřených priorit z roku 
2020. Místostarosta a politik Zdravého města Václav Klecanda v prezentaci shrnul, co se městu 
podařilo vyřešit a v jakých prioritách se s řešením ještě pokračuje. Proběhla rovněž krátká prezentace 
Národní sítě Zdravých měst, která je metodickým garantem veřejného fóra, a to, jak bude celé Fórum 
probíhat, představila facilitátorka paní Ing. Dana Diváková, která představila i jednotlivé garanty 
diskusních stolů. Poté se již začalo diskutovat a to na témata: Sídliště, Příměstské části, Parkování a 
doprava, Seniorem v Táboře, Vzdělávání a výchova, Bydlení, Kultura a poslední téma Volný čas a 
sport. 
 
 
Priority postoupivší do závěrečného hlasování v abecedním pořadí 
 
1. Havrani – regulace hnízdních kolonií lokalitách  
2. Multifunkční odpočinková zóna pro všechny věkové kategorie  - Komora 
3. Podpora spolkového života 
4. Podpora mimoškolních aktivit 
5. Podpora nadaných dětí 
6. Prodloužit intervaly pro chodce na přechodech 
7. Osvětlení veřejných sportovních ploch 
8. Společenské akce pro seniory na SNL  
9. Veřejné WC na SNL + město + „Zubatka“ 
10. Využití prostoru trafostanice v Dobrovského ulici 
11. Udržet cenově dostupné nájemné 
12. Zachovat městský bytový fond 
13. Zvýšit počet sečí 
14. Zlepšit stav chodníků v příměstských částech 
15. Zapáchající kanalizace u domu č.p.2354 
16. Zřízení informačního systému o obsazenosti parkovišť na starém městě 
 
Všech 16 priorit bude nyní ověřeno anketou na webu města. 
  
Ve stejný den jako veřejné fórum se konalo Mladé fórum. Fórum navštívilo 55 žáků a studentů ze čtyř 
základních a čtyř středních škol. Program probíhal od 10 hod. do 12.30 hod. v budově kulturního 
centra Univerzita v Táboře. Dopolednem provedl pan Tomáš Feřtek známý scenárista a novinář 
působící ve společnosti EDUIN. Žáci a studenti se vyjádřili k tématům jako např. co by změnili na své 
škole. Výsledné náměty byly předány školám, jejíž žáci se Mladého fóra zúčastnili.  
Dále přítomní žáci navrhli témata, která je v Táboře nejvíce „pálí“ a kterými by se vedení města mělo 
zabývat.  
 
 

1. Méně aut v centru města 

2. Více parkovacích míst 

3. Více laviček se stoly 



4. Více zeleně v centru 

5. Více infotabulí 

6. Větší podpora MHD 

7. Péče o míčová hřiště 

8. Lepší/výhodnější časy pro veřejné bruslení 

9. Více stromů na plovárně 

10. Majáles 

11. Větší bezpečnost na Novém městě 

12. Více veřejných WC 

13. Cizojazyčné knihy v knihovně 

14. Oprava Mostecké ulice 

15. Větší přístupnost botanické zahrady  

16. Více hudebních klubů 

17. Rekonstrukce Husova náměstí 

18. Veřejný pracovní prostor pro studenty 

19. Počítačový klub 

20. Dětský parlament 

21. Více laviček v areálu nemocnice 
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