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Veřejné Fórum Zdravého města Tábora se uskutečnilo v úterý 17.května 2022 od 17 hodin v sále
Centra Univerzita Tábor a zúčastnilo se jej 38 táborských občanů. Fórum bylo tradičně zahájeno
prezentací postupu řešení ověřených priorit z roku 2020. 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. Poté se diskutovalo u osmi diskusních stolů, které byly označeny tématy,
nad kterými se diskutovalo. Příměstské části, Bydlení, Sport, Kultura a volný čas, Sídliště, Seniorem
v Táboře, Vzdělávání a Doprava a parkování.
Na místě se lidé dali hlasy dvěma prioritám z daného tématu. Vzniklo tak 16 priorit. Tyto priority byly
následně ověřeny pomocí ankety na WEBu města a vzniklo TOP 10.
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Multifunčkní odpočinková zóna pro všechny věkové kategorie -Komora
Podpora spolkového života
Podpora mimoškolních aktivit
Podpora nadaných dětí
Problematika hnízdiště havranů na Pražském sídlišti
Prodloužit intervaly pro chodce na přechodech
Osvětlení veřejných sportovních ploch
Společenské akce pro seniory na SNL
Veřejné WC na SNL + město + „Zubatka“
Využití prostoru trafostanice v Dobrovského ulici
Udržet cenově dostupné nájemné
Zachovat městský bytový fond
Zvýšit počet sečí
Zlepšit stav chodníků v příměstských částech
Zapáchající kanalizace u domu č.p.2354
Zřízení informačního systému o obsazenosti parkovišť na starém městě

TOP 10
Priority ověřené anketou na WEBu
Problematika hnízdiště havranů na Pražském sídlišti
Zvýšit počet sečí
Prodloužit intervaly pro chodce na přechodech
Multifunkční odpočinková zóna pro všechny věkové kategorie - Komora
Zachovat městský bytový fond
Udržet cenově dostupné nájemné
Zlepšit stav chodníků v příměstských částech
Veřejné WC na SNL + město + „Zubatka"
Podpora mimoškolních aktivit
Zřízení informačního systému o obsazenosti parkovišť na starém městě
Podpora nadaných dětí
Využití prostoru trafostanice v Dobrovského ulici
Společenské akce pro seniory na SNL
Podpora spolkového života
Osvětlení veřejných sportovních ploch
Zapáchající kanalizace u domu č.p.2354
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počet hlasů
81
36
34
30
28
27
26
25
19
15
12
12
10
8
7
2

umístění
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ten stejný den, tedy 17.května se v sále Univerzity v dopoledních hodinách konalo Mladé Fórum.
Účastnilo se celkem 55 žáků z čtyřech ZŠ a čtyřech SŠ. Celým mladým fórem provedl pan Tomáš
Feřtek, ze společnosti Eduin a pan Luboš Dvořák.

Navržená témata, která žáci a studenti vidí jako palčivá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Méně aut v centru města
Více parkovacích míst
Více laviček se stoly
Více zeleně v centru
Více infotabulí
Větší podpora MHD
Péče o míčová hřiště
Lepší/výhodnější časy pro veřejné bruslení
Více stromů na plovárně
Majáles
Větší bezpečnost na Novém městě
Více veřejných WC
Cizojazyčné knihy v knihovně
Oprava Mostecké ulice
Větší přístupnost botanické zahrady
Více hudebních klubů
Rekonstrukce Husova náměstí
Veřejný pracovní prostor pro studenty
Počítačový klub
Dětský parlament
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21. Více laviček v areálu nemocnice
Žáci a studenti se také vyjádřili k otázce, co jim na jejich škole vadí/ vadilo, co by mělo vedení školy
zlepšit. Seznam. Který vznikl, byl předán všem školám, které se Fóra zúčastnili.
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Toalety – lepší úroveň
Přístup a chování učitelů
Kvalita jídla - hygiena
Lepší hygiena v jídelně
Více volitelných předmětů
Třídit odpad
Větší výběr jazyků
Přestávky venku
Více motivovat – hledat talenty
Méně informací, raději více osobního přístupu
Bufet
Pochopit smysl výuky – praktické využití
Lidé z praxe ve vyučování
Kontextové vyučování
Více sexuální výchovy, sexuální menšiny
Péče o vztahy učitelů
Osvěta proti rasismu a xenofobii
Lepší úklid školy
Individuální zdraví a psychická kondice
Výuka moderních dějin
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