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Je toho mnohem více, opíráme se však o re-
alitu a dosavadní zkušenosti. Proto vás popro-
sím o nahlédnutí do našeho volebního pro-
gramu. V případě, že vám přijde sympatický 
a rozumný, dovolím si požádat o váš hlas pro 
jeho zdárné uskutečnění. Největší podporu 
nám vyjádříte zaškrtnutím tzv. „velkého kříže“ 
na hlasovacím lístku vedle názvu našeho hnu-
tí. Styl politiky bez stranických direktiv a záku-
lisních tahů by tak mohl pokračovat.

Děkuji, 
Ing. Štěpán Pavlík, Tábor 2020

Milí Táborští,
dovolte, abych se vám představil. Přece jen 

jsem na samotném vrcholu kandidátky pro ko-
munální volby poprvé.

Dosud jsem se ve spojení s městem objevo-
val dvanáct let jako člen kulturní komise, uply-
nulé čtyři roky jsem zastával funkci zastupite-
le. (V boxu na str. 3 najdete můj životopis ve 

zkratce.) Členem svého domovského hnutí Tá-
bor 2020 jsem od roku 2008, pomáhal jsem vy-
mýšlet a realizovat volební kampaně v letech 
2006, 2010 a 2014. Spíš jsem tedy „kryl záda“ 
Jiřímu Fišerovi, který mě do hnutí přivedl a je-
hož osobnost slušného člověka s velkým roz-
hledem jsem Táboru v čele samosprávy přál. 
Zůstal v ní 8 let, a věřte, že jsem viděl zblízka, 
jak tomu dává vše. Za to mu patří hluboký dík. 
Předseda hnutí Petr Havránek byl členem rady 
města od roku 2014 a zvlášť ve finanční oblasti 
byl svou pracovitostí a erudicí ohromnou posi-
lou. Jsem rád, že on i Jiří Fišer zůstávají v nejuž-
ším čele kandidátky a deklarují tak kontinuitu 
i případnou přímou spolupráci v radě města.

V hnutí Tábor 2020 se angažuje řada nezá-
vislých osobností mnoha profesí, které pracují 
v komisích a výborech. Nemusejí se zodpoví-
dat stranickým centrálám a lobbistickým par-
tám, prostě se v oblasti blízké svému odborné-
mu založení snaží pomáhat městu. Tak by to v 
komunální politice mělo vypadat.

Když od dvacítky těchto osobností přišla 
loni v létě nabídka, abych stál v čele kandidát-
ky pro příští volby, bylo to těžké rozhodování, 
a přiznám se, že v mé věkové a profesní životní 
etapě jsem měl jiné plány. Nakonec jsem se 
rozhodl pro. A to nejen z respektu ke zmíně-
ným kolegům, dosavadní hotové práci i na-
startovaným projektům, ale především z úcty 
k městu, tomu pestrému organismu aktivit a 
historie,  z respektu k jeho obyvatelům a je-
jich potřebám. V případě dostatečné podpory 
prostřednictvím vašich hlasů jsem připraven 
přistoupit ke svému novému povolání s veške-
rým nasazením, pro uskutečnění vizí nových i 
dotažení těch rozběhnutých.

Přehled dosavadní práce i nových záměrů 
představujeme ve volebním programu vlože-
ném do těchto novin.  Chápu, že ne pro kaž-
dého je to k učtení. Ale přece jen je to jakýsi 
slabikář činnosti našeho hnutí a možný jízdní 
řád pro budoucnost. Dovolte, abych zdůraznil 
několik hlavních tezí:

V O L B Y  D O  O B E C N Í C H  Z A S T U P I T E L S T E V   2 0 1 8

VOLEBNÍ NOVINY

Je třeba pokračovat v dalších etapách rekonstrukce Budějovické 
ulice, v přestavbě plaveckého stadionu, sportovní haly Mír, priori-
tou je i  realizace Centra pro seniory.

Bez inteligentního řešení parkování není možný racionální rozvoj 
města. Plochy na povrchu nejsou nafukovací, tedy musíme s par-
kováním pod zem i nad zem.

Největší sídliště Nad Lužnicí vyžaduje další postupnou revitaliza-
ci. Jeho urbanistický charakter chceme respektovat a rozvíjet.

V oblasti bývalých kasáren Jana Žižky by měla vzniknout nová 
čtvrť Dvorce. Pečlivě navrhneme poměr zeleň – veřejný prostor 
- bydlení – služby s chytrou infrastrukturou, využívající prvky tzv. 
konceptu Smart City.

Jsme pro udržitelné financování města, bez prohlubování zadlu-
žení v rámci čtyřletého volebního cyklu, bez populistického roz-
hazování.

Nechceme podléhat sportovní lobby, je třeba vyváženě podporo-
vat jak výkonnostní tak i kondiční sportování.

Ve „velké dopravě“ musíme dále směřovat k jižnímu obchvatu 
města Tesco - Slapy, propojení Čekanice – Měšice, obchvatu Vše-
chova a Zárybničné Lhoty, ve spoluprací s investorem, tedy Jiho-
českým krajem.

Ve společenské rovině s přesahem do cestovního ruchu nás čeká 
zcela zásadní časový milník – 600 let výročí založení města.

V kulturní oblasti by bylo žádoucí uvést do života závěry „Strate-
gie kultury a turismu“, na které participovala řada místních aktérů. 
Využijme potenciál budov Trafačky a Křižíkovy elektrárny, nadále 
podporujme živou kulturu.

Kladu důraz na konkrétní projekty v sociální oblasti a vzdělávání 
(pro seniory, rodiny s dětmi, město bez bariér). Moji podporu by 
mělo vysoké školství ve městě. Důležité je respektovat potřeby 
příměstských částí.

CHCETE-LI NÁM VYJÁDŘIT MAXIMÁLNÍ PODPORU, ZAŠKRTNĚNĚ PROSÍM
 „VELKÝ KŘÍŽ“ U NÁZVU NAŠEHO HNUTÍ - VOLEBNÍ STRANY Č. 11.    

Ing. ŠTĚPÁN PAVLÍK
projektant a stavitel   
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Štěpán Pavlík se narodil v roce 1971 ve Frýdku-Místku. Po rozvodu rodičů zakotvil s matkou 
a bratrem  v roce 1982 v Plané nad Lužnicí. V letech 1985-1989 navštěvoval gymnázium v Táboře. 
Po maturitě se stal studentem ČVUT v Praze, fakulty stavební. V prvním ročníku se potkal poprvé  
s politikou tváří v tvář na Václavském náměstí v listopadu 89. Se spolužáky přivážel první letáky též 
do domovského Tábora.
Vysokou školu absolvoval v roce 1996 a nastoupil do svého prvního zaměstnání v ateliéru arch. Sta-
cha v Táboře. Druhou architektonickou zkušeností byl ateliér arch. Knappové v Praze. Po návratu 
do Tábora v roce 2002 zde zakládá vlastní architektonické studio zDeště, jehož působnost doplnila  
v roce 2011 realizační firma Lanugo s.r.o., v níž je společníkem a jednatelem.
Po celou dobu gymnaziálních i vysokoškolských studií je v Táboře činný v kultuře. Nejdříve spoluza-
ložil kapelu, později divadelní a filmový spolek. V 90. letech začal pořádat filmovou přehlídku Video-
fest, která nakonec měla 19 ročníků. V roce 2003 stál u zrodu občanského sdružení FEST 2004, které 
uspořádalo 8 ročníků multižánrového festivalu Kotnov a podílelo se na akcích jako Dny slovenské 
kultury, Filmkoktejl, Hudební puby, Mr. Jazz, Letní výtvarné dílny, Souboj Gigantů. Dodnes organizuje 
vzpomínkový koncert Střelácký Čaj a charitativní sbírku Velikonoce s Jesusem, kde v kapele Tábor 
Superstar Band zpívá roli Jidáše.
S manželkou Petrou mají sedmiletého Štěpána a dvouletou Anežku.

Na jaře roku 1420 založili husité své město 
Tábor a pokusili se v něm realizovat myšlenku 
spravedlivé a rovné společnosti. Jakkoliv může 
být pohled na naplňování odkazu reformáto-
ra Jana Husa pozdějšími frakcemi husitského 
hnutí různý, jedno je zřejmé, husitský program 
- tzv. Čtyři pražské artikuly – v podtextu nese 
i myšlenku svobody. A je dobré, že po téměř 
šesti stech letech Tábor zcela jistě svobodným 
městem je. Svobodně se rozhoduje o své bu-
doucnosti, svobodně si volí své novodobé 
hejtmany...

Bylo mi velikou ctí být 8 let jeho starostou. 
Zamýšlím se nad vším, co se v tomto relativ-
ně krátkém časovém úseku odehrálo, co bylo 
dobré či špatné. Posouzení je na vás. Já děkuji 
všem, kteří se mnou a s městem jako takovým 
nalezli společnou vůli uvést do života věci pro-
spěšné vám i návštěvníkům. Děkuji jak invenč-
ním podnikatelům tak jejich zaměstnancům, 
jak lidem ve státních službách tak i bezpočtu 
občanských spolků a aktivit či jednotlivcům, 
včetně juniorů nebo seniorů.

Uskutečnila se řada věcí, kde město nehrá-
lo tu hlavní roli. Ano, bylo ve spojení, ale ta 

vůdčí aktivita a tíha spočívala na někom jiném. 
Vždyť vzpomeňme – před osmi lety zde neby-
la ani dálnice na jih, ani zoologická zahrada, 
nebyl v provozu železniční koridor s rychlým 
spojením do Prahy, neexistovalo Muzeum čo-
kolády a Švehlův most přes Lužnici byl na hra-
ně havarijního stavu. Všem, kteří byli tahouny 
těchto i dalších změn, chci vyseknout poklonu 
a poděkovat.

No a pak je zde množina toho, co přinesla 
činnost politiků naší samosprávy, tedy kroky 
koalic, v nichž měl Tábor 2020 zásadní posta-
vení. Ne se vším musí být každý spokojen, a 
město nežije zdaleka jen stavebními investice-
mi. Ale jsme-li u těch změn, dovolím si podě-
kovat partnerům i konstruktivní opozici a při-
pomenout například: obnovu Jordánu včetně 
„Sokolské plovárny“, zelený koridor Tismenic-
kého údolí mezi Jordánem a Lužnicí, přírodě 
blízkou úpravu břehů Lužnice se zakompono-
váním protipovodňové zdi, obsáhlou promě-
nu veřejného prostoru na Pražském sídlišti, 
rekonstrukci základních škol včetně těch čtyř 
největších, stromy + fontány + meteorologic-
ký sloup na Křižíkově náměstí, obnovu Holeč-
kových sadů, bezpočet zateplených a zreno-
vovaných panelových domů na táborských 
sídlištích, první etapu rozsáhlé rekonstrukce 
plaveckého stadionu či zásadní inovaci měst-
ské čistírny odpadních vod.

Jistě byste mi neodpustili, kdybych nezmí-
nil náměstí TGM. Paušální kritika, která se snáší 
na moji hlavu v souvislosti s jeho současnou 
podobou, je již táborskou klasikou, a rád k 
tomu s dovolením pár skutečností uvedu.  
Především připomenu veřejnou diskuzi z let 
2007-2009 a tyto požadavky: Chceme náměs-

tí se shromažďovacím prostorem (tehdy lidé 
opravdu vnímali náměstí T.G.M. mnohem více 
jako přirozené centrum města, teprve později 
se těžiště akcí přesunulo na náměstí Žižkovo) 
- nechceme hýbat se sochou vojáka - 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 „přišívá“ 
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 archi-
tekturou a parkovišti. Navíc odtok dešťových 
vod, které se tam nevsakují, způsobuje eroze v 
níže položených zónách města.

Zvažte proti tomu prosím některé výše uve-
dené investice do veřejného prostoru za mého 
angažmá na radnici (zejména nábřeží Lužnice, 
Holečkovy sady, Pražské sídliště, Tismenické 
údolí - vše pro lidi, procházky, volný čas, relax). 
Dá se to jistě různě rozebírat, ale rozhodně se 
bráním paušálním odsuzujícím teoriím o zde-
vastované zeleni a betonu.

Děkuji ještě jednou všem, kteří městu i mně 
osobně pomáhali, třeba i příkrou, avšak ko-
rektní kritikou. Jdeme dál. Nic nekončí, Tábor 
2020 i já jsme zde se svoji nabídkou, se zkuše-
nostmi, s novými osobnostmi, s novým lídrem 
Štěpánem Pavlíkem. Předávám mu štafetu,  
a to s mou plnou podporou.

Ing. Jiří Fišer

SVOBODNÉ MĚSTO 
V ZRCADLE ČASU

T Á B O R  2 0 2 0  -  P O Z I T I V N Í  E N E R G I E  P R O  Ú S P Ě Š N É  M Ě S T O

Znáte nějakou takovou budovu v Táboře? 
Mimo historické centrum? Věřím, že ano. A 
pokud vás v první chvíli nic nenapadá, zkuste 
zavřít oči a přesunout se na imaginárních kří-
dlech k Lužnici, pod železniční most, kudy jez-
dí Bechyňka… Pořád nic? Anebo už to máte? 
Ano, Křižíkova elektrárna!

Křižíkova elektrárna má kromě čestné-
ho místa v historii města i potenciál stát se 
novodobým multifunkčním centrem. Spolu 
s Trafačkou u Jordánu se jedná o nejvíc cha-
rismatickou stavbu mimo historické centrum. 
Genius loci spočívá v kombinaci vodního prv-
ku Lužnice, železničního mostu a hlavní tepny VÍM PROČ

MŮŽE VÁM BUDOVA 
UČAROVAT, POKUD ZROVNA 

NEJSTE ARCHITEKT?
POKUD MÁ HISTORII, 

CHARISMA A POTENCIÁL, 
ODPOVĚĎ JE JASNÁ.

Současné vedení města v uplynulých čty-
řech letech sestavovalo svůj rozpočet jako 
mírně přebytkový a snažilo se, aby jednotlivé 
odbory využívaly svěřené prostředky co nejú-
čelněji. Zároveň si uvědomovalo, že vzrůstající 
příjmy nebudou trvat na věky, a proto stlačilo 
úvěrové zatížení až na nejnižší možnou mez, 
která pro příští zastupitele, vzešlé z nových 
voleb, zajistí komfortní start do jejich nového 
funkčního období. A co považujeme za nej-
větší úkol pro další období? Nastavit rozpočty 
tak, aby se v budoucnu dokázaly vypořádat s 
úbytkem příjmů z prodeje městského majet-
ku či příjmů z poplatků za výherní automaty  
a zároveň byly schopny zajistit běžné profi-
nancování a investice do důležitých staveb, 
jako je např. Centrum pro seniory.

Ing. Petr Havránek

MĚSTSKÉ FINANCE
SI VEDOU DOBŘE

Jsem žena, jsem máma, umím vést lidi i je 
spojovat. Žít v Táboře mi dává už po léta smy-
sl stejně jako kandidovat za T2020. S týmem 
T2020 jsem ve druhých volbách, a poslední 
dobou cítím větší potřebu pokračovat v pele-
tonu stejně naladěných lidí.  Jsem připravená.  
To, jestli na to mám, se teprve uvidí. Do kan-
didatury jdu srdcem, stejně jako to dělám při 
denních aktivitách nebo v zaměstnání.  Moje 
ženská intuice mě téměř nikdy neklame.   
V zaměstnání vedu menší tým lidí a úsek péče 
o klienty. Na svém rozvoji v tomto směru se 
snažím stále pracovat. Mám k lidem blízko  
a snažím se je vždy vyslechnout.

Vím, že pokud se do zastupitelstva dosta-
nu, ještě kus práce mě čeká. O to větší cítím 
zodpovědnost. To, jak se chovám k sobě,  

Sokolská plovárna 2014 Sokolská plovárna 2018

Křižíkovo náměstí 2011 Křižíkovo náměstí 2018

Tismenické údolí  2011 Tismenické údolí 2018

k ostatním, jaký jsem člověk,  partnerka  
a máma, to všechno může být příkladem . 

Město je ve fázi, kdy jsou dobře nastarto-
vané aktivity, jako rekonstrukce, zdravé hos-
podaření s veřejnými financemi, sportovní  
a kulturní akce, sociální služby, školství, apod.  
Osobně nevnímám potřebu tu cokoliv výraz-
ně měnit. Efektivnější mi přijde věnovat se 
mravenčí, potřebné a  konkrétní práci. Pokud 
to jen trochu bude možné, ráda se budu na 
vylepšování  služeb  pro zkvalitnění života  
v našem městě podílet.

Petra Jamrichová, DiS.

mezi Komorou a Harrachovkou, bez ohledu na 
roční období.

Paříž má své Centre Pompidou, Praha má 
svůj Dox, sousední Humpolec má svoji 8smič-
ku. Proč by Tábor nemohl mít svoji Elektrárnu?

Musí být všechny výstavy, koncerty, muzea 
a kavárny jen na Starém Městě? Kam si myslíte, 
že chodí obyvatelé Maredova vrchu, Údolní a 
Lužnické ulice na kávu? Na kulturu? Staré Měs-
to, Sezimák, Planá, Třeboň, Praha… Moc bych 
jim přála, aby už nemuseli tak daleko. Syrový 
neopracovaný drahokam mají doslova na do-
sah ruky.

Existuje několik studií i projektů možného 
využití. Město má zájem na jejich realizaci. 
Snahu o záchranu objektu pro budoucnost 
prokazuje právě probíhajícími pracemi na 
výměně krovů a střech, bez kterých žádná 
budova do budoucna nepohlédne. Elektrárna 
má velký potenciál stát se místem setkávání, 
místem poznání, a také místem, kam se nejen 
chodí nebo jezdí, ale kam se taky vrací. Moc 
ji to přeji. Protože, ačkoliv nejsem architekt, již 
dávno mi učarovala…

Ing. Lucia Kopřivová Markovová

ODPOVĚDNĚ, NEZÁVISLE, ZKUŠENĚ.

Bilance důležitých
faktorů v rozpočtu

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


