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8+2 zastavení 
v osmičkovém roce 2018 
po osmi letech 
v čele táborské radnice                                                                   
Tábor je parádní město. Oproti jiným srovnatelně 
velkým má mnoho výjimečností - unikátní historii, 
výhodnou pozici na mapě republiky i Evropy, 
nádhernou okolní přírodu se spoustou atraktivit, 
tvořivé a přemýšlivé lidi. Být tady starostou 
je nepochybně krásné a povznášející, ale také plné 
úmorné úřední rutiny, dílčích vítězství i porážek, 
pocitů štěstí, ale i bezesných nocí, křivd a pochybností, 
když se věci nedaří. Ale kdo z nás to nezažívá ve svém 
běžném životě, že?

Jiří Fišer  

Někteří naši političtí konkurenti, zejména ze stran spo-

jených s minulými kmotrovskými praktikami, nám vyčíta-

jí malou schopnost „přinést do města peníze shora“. Víte, 

nikdy jsem nespoléhal na zákulisní parlamentní kamarád-

šofty, popravdě ono nebylo na co.  Na druhé straně jsem 

nikdy necítil jako handicap to, že Tábor 2020 není masto-

dontní politickou stranou. Město totiž v posledních osmi 

letech investičně a dotačně úspěšné bylo. 

Objektivně nutno říci, že příprava větších investičních 

akcí trvá vždy několik let a staveb, které jsou v jednom 

volebním období projektově zahájeny i zkolaudovány, je 

minimum. Tak je tomu od nepaměti, zákony a nastavený 

systém rychlý postup neumožňují.

Mnoho akcí bylo připraveno s příslibem dotace v le-

tech 2008 až 2009. Tehdy se dotační tituly mnohem lépe 

potkávaly s potřebami města – Jordán, Komora, Pražské 

sídliště, sběrné dvory atd., akce postupně dokončované 

po roce 2010. O způsobech, jak před cca deseti a více lety 

1. INVESTICE 
A DOTACE

fungovalo v tomto státě rozhodování o přidělování dotací,  

se toho dost napsalo a soudím, že nerozhodovala jen kvali-

ta předložených projektů, ale i různé vedlejší vlivy. Nicmé-

ně městu toto období přineslo cca 1 mld. dotačních pro-

středků. Realizace těchto akcí byla pak důkladně a často 

několikrát kontrolními orgány prověřována a sledována. 

Trvalo to řadu následujících let a vyšli jsme bez odřenin  

a karambolů. 

Současné období (2014 – 2020) je etapou, kdy vypi-

sované tituly zdaleka nenaplňují potřeby měst a získané  

prostředky tak logicky nedosahují takové výše, jak tomu 

bylo v období předchozím. Například zcela zmizela mož-

nost žádat o rekonstrukce místních komunikací, sportov-

ních a rekreačních areálů, obtížně hledáme titul i na tak bo-

hulibé zařízení jako je Centrum pro seniory.  To je objektivní 

fakt, nikoliv zásluha či neschopnost jednotlivců.

Přesto se daří získat dotace v řádu desítek milionů  

na obnovu národních kulturních památek, na technicko- 

-dopravní stavby a připomenout musím více než stomili-

onovou podporu inovace technologie areálové čistírny 

odpadních vod. 

Je snad hanba to, že město investuje za své a přitom do-

káže snižovat úvěrové zatížení? Jistě ne. A tak připomínám 

rekonstrukce areálů škol Zborovská a Husova, přístavbu 

školy v Měšicích, záchranu Křižíkovy elektrárny, stomiliono-

vou 1. etapu rekonstrukce bazénu či veřejné prostory, např. 

u MŠ Světlogorská. Na jiném místě pak hovořím o Budějo-

vické ulici. 

Globálně: Za 8 posledních let město stavebně proin-

vestovalo cca 1,35 mld. Kč a k tomu je nutno přidat cca  

0,8 mld. investic do vodohospodářské infrastruktury 

ze strany Vodárenské společnosti Táborsko. Na těchto čís-

lech se podílí zhruba 60 % zdroje z EU…  

ÚVODEM
Nekřičet, nekrást, bavit se s „obyčejnými“ lidmi, zasloužit  

se o vlídný úřad a nejednat se svými podřízenými jako  

s plebejci. To byla má jednoduchá předsevzetí při nástupu  

na radnici na konci roku 2010. Posuďte sami, nakolik se  

to dařilo. 

Je skutečností, že poslední dvě volební období se obešla 

-

stva, navzdory různým turbulencím a problémům, které při-

nesl běh života, se stávala postupně praktičtější, více věcná  

a tím pádem i přehlednější a rychlejší. Za to díky všem.  

Pokud se týká tváře úřadu – ano, vše může být vždy lepší. 

Pokud bychom chtěli objektivní posouzení, můžeme zalisto-

vat ve výsledcích soutěže „Přívětivý úřad“. Ta, v gesci Minister-

stva vnitra, mapuje stav přívětivosti a otevřeností obecních  

a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Účastní 

se jí pravidelně cca 80 % srovnatelných měst v České republi-

ce. Tábor byl v roce 2016 v rámci Jihočeského kraje hodnocen 

na druhém místě, v roce 2017 na třetím a letos opět na místě 

druhém.

A co starosta a jeho sladký a zajištěný život? Naučil jsem  

se hodně věcí skousnout, ale to, s čím jsem se nikdy nevyrov-

nal je setrvalá ponižující role sprostého podezřelého. Je sice 

fakt, že starostové mají v hodnocení politiků veřejností dlou-

hodobě nejvyšší míru důvěryhodnosti, ale znáte to – staros-

ta politikem je. A doba je taková, že politik je paušálně vní-

mán více jako veš, která si přihrává výhody, než jako někdo,  

kdo normálně a slušně pracuje. Neuděláte s tím nic moc,  

ať se snažíte, jak chcete. A moje případné prebendy? 

Na radnici jsem přišel ze soukromé projekční praxe kon-

cem roku 2010 se starým domem po rodičích v Benešově 

nad Černou, s třemi sty tisíci životní spořící pojistky, sto pa-

desáti tisíci na účtu důchodového připojištění, jako majitel 

auta Ford Focus (r. 2002) a nějakých hudebních nástrojů.  

Po osmi letech, v roce 2018, jsem díky prodeji shora uvedeného 

domu majitelem bytu 2+1 v Táboře, dospořil jsem na životním  

pojištění do šesti set tisíc, na důchodovém připojištění mám 

dvě stě deset, jsem majitelem vozu Opel Astra (r. 2017)  

a stejných hudebních nástrojů.

Pokračování na straně 3, 4.
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V přehledu čísel za uplynulá léta chybí i jedna podstatná 

informace, a to jsou investice do bytového fondu, o který 

se město prostřednictvím Bytes s.r.o., stará. Platí pravidlo: 

Co se z bytů na nájemném vybere, to se do nich i vrací. 

Pro lepší představu uvádím celkovou investovanou částku  

za léta 2014-2017 – 201 mil. Kč.  Ruku v ruce s investicemi  

se radnice snažila hledět i na úspory, ať to byly ty personální 

nebo provozní. I zde lze uvést jeden konkrétní příklad - po-

stupnou výměnou LED osvětlovacích těles se roční úspora 

na veřejném osvětlení vyšplhala k 1,2 mil. Kč.

Věřím, že po přečtení výše uvedených čísel a komentá-

řů mi odpustíte trochu expresivní titulek a uznáte-li navíc,  

že alespoň část našeho snažení měla smysl, budeme rádi.

Ing. Petr Havránek

Úvahu o vlastním sepě-

tí s hnutím Tábor 2020 na-

startuji v době před 12 lety. 

Tehdy jsem začal chodit do 

sklepa, kde probíhaly porady 

aktivních členů hnutí i sym-

patizantů před jednotlivými 

zastupitelstvy. Imponovala 

mi vzácná situace, kdy vidím 

partu osob rozličných profesí 

z jednoho města, jak mají energii po večerech se scházet 

a debatovat o svém městě, co jim leží na srdci. A ke své-

mu rodinnému a profesnímu životu jsou ochotni připo-

jit to občanské angažmá – aktivně se zajímat o prostředí,  

které je obklopuje. Chytře a srozumitelně popisovat pro-

blémy a hledat řešení.

Jako člověku  s přirozeným zájmem o politické dění  

v zemi, kde je téměř denně zmínka v novinách o politikovi  

s pokřiveným charakterem, mi to přišlo jako zjevení. Zje-

vení společenství lidí, kteří nikde nešachují s protekcemi, 

úspěšní ve svých profesích. Je jim dobře ve svých životech, 

netrpí kariérními či osobními komplexy. Jeden druhého si 

váží, respektují názory druhého, či spíše je přímo vyžadují.  

Na velkou politiku tu ambice nejsou třeba. Ale citlivě vy-

pointovat nápady na vylepšení zdánlivě banálního případu  

z vedlejší ulice, to určitě.

Zkouší si svobodně ve svých vizích tvarovat město. Vy-

neklientilistické, uctivé k historii, prospěšné úspěšným  

i potřebným, vlídné ke svým obyvatelům i návštěvníkům. 

No nemělo by to právě takto vypadat? Nehledáme v celém 

státě právě takovéto osobnosti pro správu veřejných tedy 

společně přístupných a sdílených věcí? Nebo nutně potře-

bujeme známého papaláše někde na ústředí patřičně upra-

vujícího tok peněz a jemu se pak máme nenápadně zavdě-

čovat dílčími výhodami?

Kladl jsem si otázku, jak těm schopným občanům můžu 

být užitečný. Začalo to jako podpora  servisem admini-

strativním a marketingovým, postupně to bylo podílem  

na produkci i dramaturgii volebních kampaní, formulaci 

strategií a programů, členstvím v kulturní komisi.  Nako-

nec jsem jako občansky aktivní člověk zakořeněný v tá-

borském životě přirozeně „zapadl“ po volbách v roce 2014  

též do práce zastupitelské.

A teď jsme všichni trochu na rozcestí. „Otec zakladatel“ 

hnutí Tábor 2020, Jiří Fišer, po 8 letech intenzivní práce  

v čele radnice končí. Stejně tak v čele kandidátky hnutí  

do dalších voleb. V táborské politice se pohybuje od  

r. 1990, ale neznamená to, že tímto krokem opouští i ji. 

Stejně jako zůstávají jiné významné osobnosti hnutí. 

Jde o příjemnou přednost – hnutí nemá potíž sestavit  

koncentrovanou 27 člennou kandidátku do obecních  

voleb a může se silně opřít o lidi s konkrétní zkušeností  

z praktické místní politiky.

Vidím tu partu jinak než poprvé v roce 2006. Tedy ne co 

do smyslu její existence a stylu působnosti. Ale v její šíři. 

Rozprostřela se množstvím osobností i věkovým rozmezím. 

Kromě živnostníků, lékařů, právníků, architektů, úředníků  

i restauratérů se objevují studenti a mladí lidé ve svých 

prvních profesích. Hnutí dostává hutnější šťávu myšlenek.  

Na schůzkách přibývá občerstvujících  diskutérů reagu-

jících nejen na dnešek ale taky s dlouhodobějšími vizemi 

města.

Osobně se někdy člověk na rozcestí musí rozhodnout, 

profesi. Co by případně měl být ten důvod pootočit za-

vedené priority rodinného života i vlastní zvyky. A jelikož 

se za posledních 8 let povedlo lidem na radnici pohnout 

mnoha věcmi správným směrem, jedním z důležitých  

důvodů je udržet tu střelku kompasu. A když se na vás 

obrátí lidi, kterým už od sklepních dob silně důvěřujete,  

a víte že lidská i pracovní chemie dobře funguje, je těžké  

je zklamat. Proto je třeba jít do případné nové profese čest-

ně a naplno.

Tábor, nejen 2020, a jeho lidé za to stojí.

Ing. Štěpán Pavlík

PROČ DRŽÍME SPOLU

Stejně jako v běžném ži-

votě nás všech tak i v tom 

„městském“ se nakonec vše 

točí okolo peněz, a na nich 

záleží, jak moc se můžeme 

rozkročit. Ti zodpovědnější  

z nás utrácí více s rozumem 

a v dobrých časech myslí  

na zadní kolečka. Stejně tak 

se v uplynulých čtyřech le-

tech chovala i městská radnice, nehnala se do investic  

za každou cenu, kvůli stříhání mašlí a slávě, která má stejně 

jepičí život. Stačilo vzít rozum do hrsti a v létech bohatých 

příjmů a konjunktury sestavovat a plnit rozpočet tak, aby 

byl přebytkový a současně tlačit spirálu zadlužení k zemi.  

Rostoucí provozní přebytek jsme  „neprojedli ve spotře-

bě úřadu“, ale naopak ho investovali do oprav městského  

majetku. 

MĚSTSKÉ 
FINANCE 
JSOU V KONDICI

SÍLA CELKU=SÍLA
NEJSLABŠÍHO
ČLÁNKU. SERVIAM!

Naše město je jako život 

sám. Někdy pulzující, pestré, 

barevné, různorodé, prodch-

nuté vůněmi – a jindy také 

bez nálady, nevlídné, s ponu-

rým nádechem. Jako každý 

živý organismus i město má 

své dny. Celek, který se sklá-

dá téměř z 35.000 lidských 

příběhů, přece nemůže být 

jednorozměrný. Všechny příběhy se nějakým způsobem 

protínají nebo míjejí. Žádný z nich nemá větší nebo men-

ší hodnotu než ten druhý, třetí, tisící. Jsme to my všichni  

– s prací, kterou děláme. Se vztahy, ve kterých se pohy-

bujeme. S dusnem nebo radostí, které kolem sebe šíříme.  

Ale také s naším postojem, který zaujímáme vůči slabším 

a potřebným. Již třetím rokem pracuji v domácím hos-

pici, který umožňuje nevyléčitelně nemocným dožít své  

poslední dny doma, mezi svými blízkými. Stejně jako  

u města a jeho obyvatel i příběh hospice je tvořen příbě-

hy všech doprovázených rodin. Po 8 letech poskytování 

specializované mobilní paliativní péče v Táboře a okolí bez 

pomoci státu se jich nasbíralo několik set. Městu Tábor  

a jeho zastupitelům za poslední dvě volební období patří 

poděkování za solidní podporu a skvělou spolupráci. Díky 

všem schváleným dotacím a příspěvkům v sociální oblas-

ti se mohlo hodně hlubokých a těžkých příběhů dopsat 

šťastně doma až do konce. Ke dni, kdy vznikl tento článek, 

domácí hospicová péče ještě pořád není hrazená ze zdra-

votního pojištění. Ale díky přístupu městských radních  

k nejslabším článkům, jimiž umírající bezpochyby jsou,  

se za posledních 8 let výrazně zlepšilo povědomí o dostup-

nosti paliativní péče. Též bylo značně napomoženo sta-

vu, kdy občané města jsou považováni za důstojné lidské 

bytosti až do poslední chvíle. Práce v hospici mě naučila,  

že sloužit a pomáhat není hloupost, slabost, naivita či ostu-

da. Pomáhat slabším znamená posilovat celek. Vytěsňovat 

je znamená oslabovat sám sebe – a následně celek. Dovo-

lím si zde použít jeden příklad:

Namistrovaný řidič v superrychlém autě se řítí silnicí  

a s arogancí jemu vlastní předjíždí všechny pomalejší  

a „nemotornější“. Tisíckrát jsem zažila tuto situaci a poka-

ždé jsem si přála, abych tomu člověku mohla říct: „Víte,  

co se stane, splní-li se váš sen a všechna pomalejší auta  

a překážející nemotorové mávnutím kouzelného proutku 

zmizí? Přesně tohle: TÍM NEJPOMALEJŠÍM A NEJSLABŠÍM 

SE STANETE VY SÁM.“ Jaký to asi bude pocit?

Ing. Lucia Kopřivová MarkovováTato čísla jsou pro někoho možná tak trochu abstraktní 
a obyvatel Tábora si pod nimi neumí až tolik představit, 
jak se mu projevila v jeho kapse. Proto bude zajímavější 
srovnání těchto čísel v přepočtu na obyvatele. 
Tedy kolik přispělo město každému z nás na tyto kapitoly:

Zároveň s tím jsme mysleli i na nehmotné statky,
tedy na provozní výdaje pro „běžný“ život města: 

Posuďte sami, zda se nám naše předsevzetí 
podařilo splnit:

Rok 2011 Rok 2017

Celkový příspěvek 

na obyvatele
6.542 Kč 10.138 Kč

Tento balíček se skládá mimo jiné z: 

Příspěvek na sport

-volnočasový
720 Kč 1.111 Kč

Příspěvek na kulturu 655 Kč 986 Kč

Příspěvek na MHD   762 Kč 1.037 Kč

Příspěvek na 

sociální služby
 581 Kč 740 Kč

Příspěvek na odpady 
(nad rámec poplatku)

499 Kč 604 Kč

Volební 
období 

2011-2014

Volební 
období 

2015-2018

Výdaje do sportu 187 mil. Kč 206 mil. Kč

Výdaje na kulturu 99 mil. Kč 125 mil. Kč

Výdaje na školství 197 mil. Kč 207 mil. Kč

Výdaje na životní 

prostředí
252 mil. Kč 278 mil. Kč

Výdaje na dopravu 363 mil. Kč 390 mil. Kč

Volební 
období 

2011-2014

Volební 
období 

2015-2018

Přebytek rozpočtů 126 mil. Kč 220 mil. Kč

Provozní přebytek 522 mil. Kč 541 mil. Kč

Opravy majetku 330 mil. Kč 415 mil. Kč

1. 1. 2011 31. 12. 2018

Úvěrové zatížení 215 mil. Kč 91 mil. Kč

Provoz restaurace a pen-

sionu mi přináší každoden-

ní setkávání s návštěvníky 

Tábora jak ze zahraničí tak 

z různých koutů naší země. 

Před nedávnem jsem tady 

měl několik dní své gastro-

nomické parťáky z francouz-

ské oblasti Jura. Při odjez-

du domů mi řekli - Honzo,  

Tábor je sexy! Ano, v posled-

ních letech vnímám velmi zřetelně pozitivní odezvu a čas-

to nadšení návštěvníků města. Oceňují krásné a turismu  

se nepodbízející centrum, širokou nabídku místní gastro-

nomie, unikátní vodní hladinu Jordánu prakticky ve středu 

města, množství aktivit pro děti. Říkají, že Tábor svoji atmo-

sféru nepředstírá a uměle nevytváří, on že prostě takový je.

Souhlasím - žijeme v jednom z nejzajímavějších a nej-

hezčích míst, které může turista  v České republice navští-

vit. A i to bez toho, že by mu dominoval nějaký rozlehlý 

zámek či hrad, jak je tomu ve většině ostatních turisticky 

atraktivních měst. Tábor si své fanoušky získává osobitos-

tí, atmosférou, interaktivitou. Historické centrum žije svým 

životem s plnou občanskou vybaveností. Okolí města na-

bízí krásné scenérie a množství sportovního vyžití.  Ať už 

přijedete v jakékoliv roční období, je toulání se po Sta-

rém městě, chvíle v útulných kavárnách či procházka 

Holečkovými sady nádherným relaxem. A místní kultura 

je všeobecně respektovaná. Kus světa jsem procestoval  

a obchodně jsem „venku“ poměrně často, a neváhám říci, 

že kvalitou života jsme hodně vysoko. Škoda, že si to tak 

málo uvědomujeme a příliš si toho nevážíme. Samozřej-

mě – máme i třeba místní defekty na chodnících či na naše  

poměry vyšší cenu vody, a jsou to věci, kterými je potře-

ba se zabývat a poukazovat na ně. Nicméně z globálního 

pohledu a hodnocení kvality zdejšího života jsou pro mne, 

promiňte, marginální. Ze svých zkušeností a ze své praxe 

říkám -  cestujme, poznávejme, ale važme si toho, odkud 

jsme!

Mgr. Jan Čulík

TÁBOR JE SEXY



Leckdo nám vyčítá, že město nešlo do soutěže o koupi 

dvou budov na hraně ulice kpt. Jaroše v areálu bývalých 

kasáren Jana Žižky. Jenže - koupit dvě ruiny za 12 milionů 

a pak je za dalších cca 16 v souladu s  územním plánem 

zbourat, tomu se říká péče řádného hospodáře? To ne.  

Žádal jsem opakovaně stát, aby převedl budovy, stejně 

jako okolní areál, bezúplatně. Případně, aby alespoň vy-
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Zabetonované město – tak by se dala stručně pojme-

novat paušální kritika, která se snáší na moji hlavu v sou-

vislosti s novou podobou náměstí TGM. Nechám stranou,  

že to nebylo výhradně mé rozhodnutí, že proběhla  

architektonická soutěž, že lidé chtěli tradiční shromažďo-

vací prostor atd., to už bylo mnohokrát řešeno a řečeno.  

Museli bychom se vrátit do let 2007-2009, kdy se odehráva-

la hektická veřejná diskuze. A výstup byl: Chceme náměstí 

se shromažďovacím prostorem (tehdy lidé opravdu vní-

mali náměstí T.G.M. mnohem více jako přirozené centrum 

pro akce, mítinky a další různá shromáždění, to se ovšem 

v dalších letech změnilo, Žižkovo náměstí se zatraktivnilo, 

přestalo být ghettem a pozornost akcí se v současnosti 

soustředí spíše tam) - nechceme hýbat se sochou vojáka - 

První verze, schválená ještě před mým nástupem  

na radnici, měla chyby, a ty jsme opravili. Dnes je tento  

dopravní uzel jednak lépe průjezdný než dříve (vzpomeň-

te na nekonečné fronty z Pražské do křižovatky) a navíc 

- vymístilo se nevzhledné parkoviště u ČSOB, nahradilo 

se řadou stromů a také protilehlé ošklivé prodejní budky  

naproti Palcátu a zdevastované a nefunkční WC se nahradi-

ly fontánami, posezením, osadil se meteorologický sloup, 

roste živý plot na hraně Budějovické a jsou zde nová funkč-

ní WC. Náměstí přestalo být pouhým dopravním uzlem  

a více plní roli pobytového prostoru pro pěší.

2. KASÁRNA

4. FAKT BETONOVÉ
MĚSTO?

3. KŘIŽÍKOVO
NÁMĚSTÍ

čkal do ukončení procesu změny územního plánu (změna 

území na veřejný park), a pak že navrhnu, aby město ten-

to veřejný prostor za přiměřenou cenu (cca 3 mil.) koupilo. 

Stát se ale rozhodl za každou cenu vydělat a na potřeby 

města nehledět. Přesto upozorňuji - městu stále zůstává  

v majetku drtivá většina areálu!  Nyní se zpracovává so-

ciologická studie, která má posoudit strukturu bytového 

fondu a dalších možných funkcí území, vše přiměřeně po-

třebám města, trhu s nemovitostmi, předpokladu vnějšího 

ekonomického prostředí i časovému rozložení jednotli-

vých kroků v příštích letech.  Osobně si myslím, že by měs-

to mělo v budoucnu samo postupně budovat technickou  

a dopravní infrastrukturu na principu moderních techno-

logií – Smart čtvrť Dvorce. Mělo by si stanovit urbanistické 

parametry (zeleň – veřejný prostor – služby – bydlení atd.) 

a pak jednotlivé plochy postupně „zabydlovat“ s pomo-

cí soukromého kapitálu. Je na místě rozvážný a zevrubně 

projednaný další postup jak se zastupiteli, tak s odbornou 

i laickou veřejností.

chceme vodní prvek - chceme zakomponovat zeleň. 

Vypsala se s tímto zadáním architektonická soutěž, 

práce byly vystaveny fyzicky i na webu, odborná komise  

a rada města rozhodly.  Ano, ani já s výsledkem v reálu 

nejsem bůhvíjak nadšen, ale pokud se propírá zeleň a „při-

šívá“ se její úbytek celému městu, prosím zvažte - ubylo  

jí zde tedy o cca 500 m2. A víte o kolik zeleně či volné půdy 

přišlo město výstavbou nákupních areálů za vlády mých 

předchůdců? O 120 000 m2! Tolik je dnes zabetonováno  

či zastavěno a zadlážděno nehodnotnou architekturou  

a parkovišti. Navíc odtok dešťových vod, které se zde  

nevsakují, způsobuje eroze v níže položených zónách města  

No a ještě k té zeleni: Zvažte, že v posledních letech  

a za mé asistence také proběhla kultivace nábřeží Lužni-

ce, Holečkových sadů, veřejných prostor Pražského síd-

liště a hlavně zpřístupnění Tismenického údolí. Vše pro 

lidi, procházky, volný čas, relax. Dá se to různě rozebírat,  

ale rozhodně se bráním paušálním odsuzujícím teoriím  

o zdevastované zeleni a betonu.

PS: Hodnocení současné podoby nám. TGM - místní 

jsou většinou velmi kritičtí, návštěvníci spíše neutrální, 

ale občas i chválí. Mimochodem, nikdo už si nevzpomene,  

že náměstí nebylo bezbariérové, ale to je jen detail, uzná-

vám. Ubezpečuji, že všechny kritické názory vnímám. Do-

volím si nabídnout i dva pohledy  z druhého, „netáborské-

ho“ břehu:  

První je z facebooku: „Dneska jsem se po dvou měsících 
zase zastavil v Táboře, a uchvátil mě natolik, že o něm musím 
znovu napsat. Tábor je poctivé středověké město plné klika-
tých uliček a malých domků s tajuplnými zákoutími. V centru 
je dokonalý klid a všechno je tak nějak krásné a sympatické.  
V Táboře  najdete plno zeleně, původní hradby, zachované  
fasády středověkých domů, půvabné terásky a hezké zahrád-
ky kaváren. Díky tomu, že tu mají přísné památkáře, není  
v centru nic rušivého. V mnoha ohledech mě Tábor a jeho stře-
dověk bez turistů baví víc než Český Krumlov. Něco podobné-
ho jsem dosud zažil jen v městečkách na severu Itálie. Jedno-
duše řečeno, jeďte do Tábora a budete nadšeni.“ 

Druhý pak mailový: „Můj partner je architekt a pochází  
z Moravy, oba jsme byli nadšeni veřejným prostorem  
v Táboře. Rozlehlá náměstí bez stromů, takže vyniknou  
domy a krásný volný prostor; množství vodních prvků,  
kde naše děti strávily mnoho času; houpací sítě i kavár-
na/budka na náměstí. Můj partner si hlavní náměstí fotil  
a jakožto patriot nespokojený se stavem náměstí ve svém 
městě posílal obrázek jako inspiraci. Parkovné 30 korun  
na hodinu na náměstí nám přišlo také rozumné. Moc se nám  
v Táboře líbilo (přijeli jsme s dětmi vlakem a chodili pěšky)“. 

Věčné táborské téma. Ale pozor - jako takové se z mé ini-

ciativy zrealizovaly v Táboře pouhé dvě. Od hotelu Elzet  

na Knížečák a od Horních Horek na Větrovy. Obě jsou pozitiv-

ně hodnoceny a vítány především obyvateli příměstských 

částí.  Ostatní trasy (např. v Tismenickém údolí nebo podél 

povodňové stěny v Lužnické ulici) jsou smíšenými stezkami 

i pro chodce. A dále – občas kritizované piktokramy cyk-

lokoridorů na stávajících komunikacích rozhodně neničily 

městský rozpočet. Stály do jednoho milionu korun, stano-

vily smysluplný městský trasový skelet a nyní se instalují  

a obnovují ve větších distancích jen v provedení s dlouhou 

životností. Je to běžná a standardní věc v českých městech. 

Značení slouží bezpečnosti provozu, a to nejen pro cyklisty, 

ale i pro automobilisty, kteří tak mají informaci o možném 

průjezdu lidí na kolech.

5. CYKLOSTEZKY

-

 

-

Pokračování ze strany 1.



S výjimkou posledních osmi let jsem byl od roku 1990  

na „volné noze“ a na podzim se tam vracím. Je to nová  

výzva a věřím, že díky vzdělání a zkušenostem v oboru  

„to dám“. Profesionální politika byla velká zodpovědnost a čest,  

děkuji za tu etapu života, avšak ten má více barev.  Snažil jsem 

Atmosféra ve společnosti se za poslední léta změnila. 

Zásadně se pak proměnily sdělovací a informační tech-

nologie. Dřív, než někdo napsal ostřejší kritiku, formulo-

val to ručně nebo do psacího stroje a pak si to po sobě 

před odesláním důkladně přečetl. Dnes se prostřednictvím  

internetu šíří rychlé emoce v syrové podobě, a to dokáže  

docela zranit. Cítím, že se takové pocity ve mně vrší, a to není 

dobré. A také věk - člověk je už méně radikální, spíš přijímá 

kompromisy a soustředí se víc na cíl než na exhibicionistické 

přestřelky. 

Nic ale dramaticky nekončí, při podzimních komunál-

ních volbách kandidátku Tábora 2020 svou přítomností 

v popředí samozřejmě podpořím. Zejména pak jejího 

nového leadra. 

Jiří Fišer

ZÁVĚR

Nemám příliš rád soutěže mezi městy, protože každé  

je originál, má jiné podmínky (viz dlouhodobě nepří-

liš dobré hodnocení Tábora v soutěži Město pro byznys)  

a je pak těžké porovnávat, dělat žebříčky, statistiky a grafy. 

Takže následující výčet nepřeceňuji, ale potěší to a dodá 

energii do další práce.

2 X PRESTA V OBDOBÍ 2011-2017 - prestižní stavba jižních Čech za Odpočinkovou zónu Komora a Obnovu 

sportovně rekreačního areálu pod stadionem Míru, navíc druhé místo za Obnovu rybníka Jordán.

MĚSTSKÁ PARKOVACÍ POLITIKA - ocenění České parkovací asociace pro Táborský parkovací systém. 

KOMUNIKUJÍCÍ MĚSTO 2016 - ocenění v rámci Národní sítě Zdravých město -  získalo jen 8 měst v ČR.

ZELENÁ INFORMACÍM 2016 - umístění na 11. místě z celkem cca 270 měst ČR.

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 2016, 2017, 2018 – dvakrát druhé, jednou třetí místo v hodnocení měst Jihočeského kraje.

ZLATÝ ERB 2018 - webové stránky města zvítězily v hodnocení Jihočeského kraje a obsadily třetí místo 

v hodnocení celorepublikovém.

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2016 V GARANCI SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
- vítězství Revitalizace nábřeží Lužnice.

CESTY MĚSTY - ocenění Nadace partnerství za Revitalizaci Tismenického údolí.

10. OCENĚNÍ
MĚSTA

9. REKONSTRUKCE
BUDĚJOVICKÉ
ULICE

25 hlasů pro z 27 možných, to je bilance hlasování zastu-

pitelů o koncepci a postupu stavby. Silný mandát, za který 

je dobré poděkovat. Vždyť projektová příprava započala již 

dávno, ale vždy se změnou politického složení zastupitel-

stva se měnily názory a realizace byla zastavena. Součas-

Tvrdím, že systém je správný. Po mém nástupu na rad-

nici jsme zpřehlednili cenové hladiny (zdarma - 10 - 20 -  

30 Kč/hod. a 40/den). Souhlasím, že je to pro leckoho dost, 

ale právě vyšší cena v centru je regulátor funkčnosti systé-

mu a ekonomický nástroj obrátkovosti co nejvíce uživatelů 

na parkovacích místech. Nedávno byl táborský parkovací 

systém oceněn Českou parkovací asociací jako druhý nej-

lepší a nejkomplexnější v hodnocení odborníků. 

To, co považuju za budoucí hrozbu, je nedostatek míst. 

ploch formou vícepodlažních objektů, výkupy pozemků, 

politickou vůli zastupitelů a předvídavost. Rád bych kon-

cepční analytický materiál předložil zastupitelstvu v létě 

tohoto roku.

Na jaře roku 2016 došlo ke koaliční roztržce. V našem 

hnutí jsme došli k poznání, že dosavadní smlouva byla 

osudově porušena, a rozhodli se od ní odstoupit.  Přesto 

nebylo město dlouhodobě znejistěno – v radě města jsme 

se dokázali s dosavadními partnery z hnutí ANO 2011,  

Jinak! a z ČSSD shodnout na několika prioritách, a podle 

všeho se zdá, že ten mandát úspěšně dotáhneme. Chci  

za ten rozumný přístup poděkovat. Těmi prioritami byly  

a jsou příprava výstavby Centra pro seniory, rekonstrukce 

Budějovické ulice, modernizace plaveckého stadionu, úpl-

ná rekonstrukce sportovní haly na stadionu Míru a zásadní 

oprava největší táborské školy v Husově ulici. Držíme více 

než 15 % rozpočtového provozního přebytku a snižujeme 

trvale úvěrové zatížení. 

Také věčné téma. Nejsme nejdražší v Evropě, ani  

v  republice, opravdu ne. Ale voda je drahá, to ano. Jediný  

zásadní důvod vysoké ceny na Táborsku je obrovská inves-

tice do obnovy zejména kanalizační soustavy před cca 8  

než původně přislíbená a očekávaná. Vodárenská společ-

 

 

náklady provozovatele a zisk jsou minimální – necelá 3%  

z nákladů. Z nájemného, které provozovatel VST odvádí,  

je pak zajišťován jednak vlastní provoz VST a zejména  

pak zákonná obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury.

Vodárenská společnost Táborsko je velice úsporně po-

stavená společnost, sestávající pouze z ředitele, účetní 

a dvou techniků. Tito čtyři zaměstnanci zajišťují veške-

ré úkoly spojené se správou majetku a kontrolu činnosti 

provozovatele a v neposlední řadě plánování a přípravu 

investiční činnosti. Jednateli jsou starostové měst Tábor, 

Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Přestože tito staros-

tové řeší problémy a zásadní rozhodování VST pravidel-

7. PARKOVÁNÍ

8. ROZPAD 
NEROZPAD 
KOALICE

6. CENA VODY

ný konzervativní přístup k celkovému řešení však koneč-

ně nalezl u jednotlivých aktérů akce (veřejnost, investor, 

zastupitelé, majitel a správce komunikace, orgány státní 

-

la parkovací místa i zeleň. Přitom projektovaná šíře chodní- 

ků a jízdních pruhů vyhovuje normovým požadavkům  

i s jistou rezervou. Základem je výměna inženýrských sítí, 

zejména vodohospodářských, ale i položení plynovodu. 

Stavba bude probíhat s přestávkami několik let, protože 

znehybnit ulici na dva roky při jednorázovém provedení by 

bylo, zejména pro podnikatele, likvidační. Ve druhé polovi-

ně tohoto roku bude zahájena první etapa – od Třeboňky  

k Finančnímu úřadu. Bude to bolet, ale cesty zpět není.  

Děkujeme předem všem za porozumění a toleranci.

V této souvislosti je dobré připomenout ještě jednu 

stavbu, a sice Lávku pro pěší a cyklisty přes Budějovickou 

ulici. Lávka bude alternativou především pro chodce, kte-

ří v hojném počtu chodí po kolejích přes železniční most 

od nádraží ČD do prostoru Mostecké ulice, a riskují tak  

zachycení vlakem. Jako velmi potřebnou ji vnímají ze-

jména frekventanti školských areálů na Maredově vrchu, 

jejich učitelé i rodiče. Součástí akce je i řešení chodníků  

v prostoru pod mosty. Je podpořena dotací z Integrova-

ného regionálního operačního programu v celkové výši  

90 % uznatelných nákladů. 
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ně, často zcela mimo časový rámec své pracovní doby,  

 

či splácení úvěrů (většinou uzavřených jejich předchůdci), 

nenáleží jim za vykonávanou práci žádná odměna. 


