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Kontrolní
mechanismy nefungují
město přišlo nejméně
o 400 milonů
Kdyby měl Tábor dobře fungující
kontrolní mechanismy založené na
analýze širších dat, období, kdy se
zbavoval svého bytového fondu za
takřka výprodejové ceny, nemuselo
trvat roky. Rozdíl nákladů a příno‐
sů - tedy efektivita - je obrovský.
V případě analýzy prodeje bytového
fondu dosahuje 400 milionů korun.
Představme si, kolik to bude, když se
analyzují další data, např. z pronáj‐
mů. dokončení na str.7

Proč se
jmenujete
pirati a
kdo vás
platí?

Sojčák, periferie
Tábora (str.6)

Nejsme jako ostatní
nemáme konflikty zájmů ani
kontroverzní minulost. Zato
máme kompetence a vůli Tábor
modernizovat. Chceme Tábor 2.0

K čemu je dobrá účast veřejnosti na rozhodování
V české politice je v současnosti v kurzu manažerské rozhodování. Stát, kraj
i obec jsou pojímány jako ﬁrmy, které mají být řízeny bez zbytečných debat. Jsou
omezována práva veřejnosti v řízeních, kde se rozhoduje o osudu přírody a krajiny
a o přezkumu správních rozhodnutí, objevují se i pokusy omezit právo na infor‐
mace. dokončení na str.5

Co s bývalými
kasárnami?

Mgr. Václav Klecanda
programátor, systémový architekt

Mgr. Martin Mareda
adiktolog, hudebník

Jan Příbramský, DiS.
vedoucí výroby a IT, propagátor kultury

Bc. Jiří Roubíček

Nedávno se mi
svěřila moje ma‐
minka: „Kamarád‐
ka mi říkala, že
vás příliš nezná,
nelíbí se jí vaše
jméno a neví, kdo
vás vlastně platí.“
dokončení str.2

podnikatel

Ing. Pavel Moravec

Název Dvorce určitě
mnohým z vás připomene
čtvrť z románů o Rychlých
Šípech. V Táboře se ale
jedná o místo, kde už
zhruba před dvanácti lety
měla začít vznikat z části
bývalých kasáren Jana
Žižky nová čtvrť. Nedávno
se nejen novinách řešil
odkup přední části areá‐
lu, který nakonec pro měs‐
to z různých důvodů ne‐
dopadl. Pozemek i s ob‐
jekty koupila za 15 milio‐
nů ﬁrma z Plané nad Luž‐
nicí. Dvorce mezitím leží
ladem a kromě pár
kusých informací nikdo
z obyvatel města pořádně
neví, co se tam bude dít.
Dokončení str.6

IT specialista BI & CRM

JUDr. Miloš Tuháček
právník, VŠ pedagog

Mgr. František Švadlena

Jindra Matlachová

právník, pořadatel hudebního festivalu

překladatelka a textařka

Mgr. Tereza Daněk
učitelka SŠ, lektorka primárních prevencí

Martin Kučera
trenér, podnikatel

Petra Klváčková
tvůrkyně, designerka

David Michálek
designer, podnikatel

Bc. Vojtěch Sázel
programátor

Bc. Jana Navrátilová
zakladatelka lesní a komunitní školky

Matěj Velát
student, stavař

Ing. Jakub Marek
vedoucí elektroprovozu

Roman Cintl
Mgr. Markéta Podzimková

tvůrce videí, kameraman

projektová koordinátorka

Tomáš Spěváček, DiS.
zdravotnický záchranář

Zuzana Macková
marketérka, propagátorka

Daniel Šrámek, DiS.
zdravotnický záchranář

Libor Němec
videotechnik, mechatronik

Petra Kosová Hlavová
živnostník

Zdeněk Justa
kuchař, číšník

Veronika Macková
kadeřnice

Bc. Jana Petik Baborová Ing. Vladimír Šíp
podnikatelka

systémový analytik, ThinkTA.cz

Jsme Piráti Tábor. #otočmekormidlem
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Navazujeme na předchozí vydání Pirátských listů, představujeme další dva kandidáty

Mgr. Tereza Daněk
Kdo jsi?
Jsem učitelka SŠ, lektorka primárních prevencí. Vy‐
studovala jsem Sociální pedagogiku a obor Učitelství ﬁ‐
losoﬁe, etiky a náboženství na HTF UK. Jsem manželka,
maminka, žijeme v městském bytě se psem a chováme
šneka. Ve volných chvílích navštěvujeme komunitní za‐
hradu, koncerty na náměstí či Jordán.

Tvá politická minulost?
Kromě své pravidelné účasti ve volbách a na festivalu
dokumentárních ﬁlmů s lidskoprávní tématikou Jeden
svět za sebou žádnou politickou minulost nemám. Ale
každý je jednou začátečník.
Tábor mám ráda a líbí se mi tu tolik, že o tom pořád
někomu vyprávím. Zároveň vím, že o všechno, co máme
v životě rádi, se musíme starat. A jak pravila zpěvačka
Mucha v rámci svého nedávného vystoupení u Stánku:
"Pojďte blíž, protože čím blíže stojíte, tím více z toho má‐
te". Já chci mít z komunální politiky to, že opravdu usly‐
ším a uvidím, co se v Táboře děje a budu se moci podílet
na plnění potřeb jeho obyvatel.

foto: Pavla Weinzettel

Proč zrovna Ty?

Proč Piráti?
Asi proto, že od nepaměti tíhnu k outsiderům (smí‐
ch). Upřímně - začalo to setkáním s Milošem Tuháč‐
kem v rámci jednoho environmentálního projektu, který
spolupořádám pro táborské školy. Miloš na něm vy‐
stoupil jako odborník přes právo na životní prostředí.
Oslovil mě, představil mi hlavní ideje táborských pirátů,
později jejich lídra a po pár dnech i celý zbytek skupiny.
Pochopila jsem, že mám v pirátech své místo i přesto,
že počítačům nerozumím (smích). Ne, s ideály pirátů
sympatizuji, svoje sliby drží a jsem ráda, jestliže v rámci
nich mohu zastávat řešení otázek humanitního charak‐
teru.

Tuhle otázku si také pokládám a vždycky mě napad‐
ne: "a kdo jiný?. Z pozice učitelky předmětu Výchovy
k občanství (Základů společenských věd) vnímám jako
jednu z největších současných výzev vzdělávání boj
proti lhostejnosti. Stává se, že studenty veřejný život
příliš nezajímá, nechtějí slyšet o politice. Jak je mám
ale burcovat k tomu, aby byli aktivními občany Tábora,
když se o to sama nepokusím?
Mou specializací je oblast vzdělávání. Trápí mě, že
alternativní školy/školky jsou často nuceny si být při
žádání o podporu od města konkurencí, přitom všechny
mají stejně hodnotný cíl. Tábor je díky těmto alternativ‐
ním vzdělávacím iniciativám a sdružením progresivní,
atraktivní město. Máme zájem, aby se do Tábora stěho‐

valy rodiny, a aby současné rodiny neodcházely? Má‐
me. Tak jim ponechejme možnosti, ať si mají z čeho vy‐
bírat, vždyť je to skvělé.
Cítím se být užitečná se svými znalostmi ohledně
školní šikany. Máme tady státní základní školy, které
jsou proslulé svým špatným sociálním klima, přesto ně‐
jaká organizace, která by zde systematicky pracovala
na programech primární prevence týkajících se vztahů
ve třídě, tu zcela chybí. A teď vůbec nechci říci, že na vi‐
ně jsou učitelé nebo ředitelé škol. Problémy tohoto dru‐
hu jsou velice komplexní. Naopak bych si přála pedago‐
gické sbory podpořit tak, že jim město pomůže s řeše‐
ním problému, že na to zajistí dostatečné ﬁnanční pro‐
středky apod. Pracujme na tom, ať jsou všechny tábor‐
ské školy kvalitní a bez šikany.

č

JUDr. Miloš Tuháček

lídrem Václavem Klecandou, v jehož neúplatnost a jas‐
nou ideovou zakotvenost mám důvěru.

Jste znám jako advokát a autor publikací o právu na
informace a právu životního prostředí. Jaká je ale Vaše politická minulost?
Zažil jsem v Táboře mnohé. Nejprve jako člen ekolo‐
gických neziskovek, následně i jako neuvolněný politik,
tedy jako člověk, který zasedá v orgánech města „po
práci“. V roce 2002 jsem obnovoval v Táboře Zelené. Ti
se však po roce 2006 zpronevěřili svému poslání účastí
v korupční Topolánkově vládě. Následně jsem byl aktiv‐
ní ve sdružení JINAK, které zahrnovalo i nezávislé a Pi‐
ráty. Za toto sdružení jsem byl v posledních čtyřech le‐
tech v radě města. Po rozdělení tohoto sdružení na pi‐
rátskou a zbylou část jsem se přidal k –z mého pohle‐
du důslednější – pirátské části.

Co byste udělal pro otevření města v případě zvolení
do zastupitelstva?

Čím Vás oslovila Pirátská strana?
Piráty sleduji už asi osm let, jsem velkým příznivcem
jejich zejm. pražské komunální politiky. Co se týče Tá‐
bora, od roku 2014 jsem spolupracoval na snaze o in‐
formační otevření města zejm. s táborským pirátským

Dokončení ze str.1 .. Jméno je základní předpoklad
existence čehokoli. Bez jména nejste nic. Jméno
ovlivňuje vnímání lidí i jejich reakce, určuje i budouc‐
nost svého nositele. Jméno nás prostě deﬁnuje. Tohle
všechno Piráti ví a věděli to i v roce 2009, kdy jako
strana vznikli. K tomu, abychom pochopili, proč si zvo‐
lili právě takové jméno, se musíme přenést zpět v ča‐
se a vžít se do jejich tehdejší situace. Důležité je si
uvědomit, že za Piráty nikdy nestál žádný mecenáš
a nestojí za nimi ani teď. Od samého začátku vznikla
strana z popudu nespokojených občanů, nejprve jed‐
notek, posléze desítek a stovek. Neexistuje jednotli‐
vec, který by z pozadí všechno řídil a ovlivňoval. Nepři‐
chází nám ani žádné skryté peníze. Naší živnou půdou
není nic jiného než nadšení a zarputilost lidí, kteří
chtějí změnit Česko k lepšímu.
Ti lidé měli a mají pouze sílu svých myšlenek a do‐
vedností, pomocí kterých se jim podařilo postupem
času vyrůst až do dnešní podoby třetí nejsilnější parla‐
mentní strany.
Velký dík pak patří internetu, bez kterého bychom
nevznikli. Má schopnost usnadňovat komunikaci mezi

a všem přístupná data. Piráti tato data občanům po‐
skytnou, mají na to know how. Pak už bude pro všechny
těžší argumentovat tak, že občané do toho nemohou
politikům „kecat“, protože nemají informace. Dalším
krokem je pak promyšlené zapojování lidí do rozhodo‐
vání. Určitým pilotním projektem je zapojení komise ži‐
votního prostředí a rady města do rozhodování o káce‐
ní dřevin. To dříve dělali jen úředníci. Změnu směrem
k zapojení veřejnosti jsem prosadil před třemi lety.

Slibů o radikálním otevření radnice tu bylo již několik. Proč zrovna Piráti by měli tento slib dodržet?

Pokračoval bych v tom, co jsem dělal v posledních
letech. Je fajn, že rada v roce 2015 podpořila můj návrh
na jmennou evidenci hlasování radních či zveřejňování
podkladů pro jednání rady a zastupitelstva. Ale teď jsou
úředníky tato data zbytečně „anonymizována,“ tedy
vlastně cenzurována. Tématem č. 1 je tedy pro mě
v posledních měsících boj proti účelovému zneužívání
ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením
GDPR. Přesvědčoval bych tedy nadále politiky a úřední‐
ky o vhodnosti podpory dalších opatření k většímu ote‐
vření města.

Hlavní rozdíl je v tom, že Piráti vědí, jak na to. Bu‐
doucností jsou otevřená, strojově čitelná, přehledná
lidmi a díky otevřenému přístupu ke všem informacím
pak mohou i kvaliﬁkovaně rozhodovat. Tomu se pak
říká fungující demokracie a díky internetu je možné
zavést ji do praxe i u nás, budeme-li chtít. Všichni ve
straně jsme si rovní. I ten nejposlednější člen má stej‐
ná práva a sílu hlasu jako třeba předseda.
Předsednictvo strany si může říkat, co chce, ale ne‐
bude-li se chovat tak, jak chtějí její členové, velmi brzo
skončí. To je přímá demokracie v praxi. Funguje to, jen
chtít.
Milujeme referenda, o všem hlasujeme. A proč také
ne, když máme díky internetu všichni přístup ke stej‐
ným informacím a když můžeme díky internetu všich‐
ni pohodlně diskutovat a hlasovat z tepla našich obý‐
váků? Myslíme si, že politika má sloužit především ob‐
čanům.
Bohužel, vedení současných „tradičních“ stran si
často usurpuje hrstka „nadlidí“, řečeno slovníkem pro‐
fesora Koukolíka deprivantů. Na příkladu současného
složení rady města České Budějovice je to krásně vi‐
dět.

Mezi jejich postupy patří vaření mlhy, šíření polo‐
pravd a lží, zametání pod koberec. Občan je ten, který
jednou za 4 roky odevzdá hlas a tím jeho role v demo‐
kracii končí. Přijde jim to normální. Naším cílem je
změnit současnou praxi (ne)fungování demokratické‐
ho systému. A proto jsme si vybrali jméno, které nás
k tomu předurčuje. Piráti vznikli, aby přivezli změnu.
Kdo jiný než Piráti to také může udělat?
Milá maminko, vyřiď prosím své kamarádce, že Pi‐
ráti se jmenujeme proto, že žádná ze stran, která má
v názvu „demokratická“ se o skutečnou demokracii
vůbec nezajímá. Piráti tohle slovo v názvu nemají, o to
víc se demokratickými principy řídí. A až se Tě Tvá ka‐
marádka zeptá, kdo nás platí, tak jí prosím pověz, že
máme otevřené účetnictví na internetu. A pokud ji to
vážně zajímá, ať se podívá na naše stránky wiki.pira‐
ti.cz/fo/start . Pokud se dívat nechce, může věřit spo‐
lečnosti Transparency International, která ﬁnancování
politických stran dlouhodobě sleduje. Za volby do par‐
lamentu v roce 2017 obdrželi Piráti nejlepší hodnocení
ze všech. Zdroj: www.transparentnivolby.cz
S pozdravem MUDr. Lukáš Mareš

Jmenujeme se Piráti, ale neloupíme. #drzime_kurz
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olební pro ram
Chceme, aby Tábor byl zajímavým, soﬁstikovaným, navštěvovaným měs‐
tem, které je známé nejen pro svou historii, ale i pro svůj přístup k modernímu
pojetí města. Chceme, aby o něm bylo slyšet v souvislosti s chytrým městem,
zázemím pro kulturu, skvělému servisu pro turisty a především s moderní, pl‐
ně digitální a transparetní samosprávou. Apelujeme na koncepčnost a dlou‐
hodobou strategii řízení města ve spolupráci s odborníky i občany města.
Nabízíme to, co umíme velmi dobře: digitalizaci, transparentnost a zapoje‐
ní občanů do rozhodování.

jednodu íme fun ování pomocí technolo ií
Digitalizujeme veškerou agendu, už žádný papír. Základem moderního úřadu
je konec použávání papíru a jeho nahrazení počítači. Umožní to masivní
zjednodušení a propojeni agend i dat.
Všechny úřady mají být kompletně dostupné online . Obíhat po úřadech mají
data, ne lidé. Mít možnost vyřizovat cokoli online a nemuset neustále
vyplňovat stále stejné formuláře. Nikdo tak už nebude muset (ale může
úředník, který pomůže bude k dispozici) obíhat úřady.
Všechna data budou veřejná , postavíme na nich chytré město.
Budeme sbírat data pro efektivnější plánování (odvoz odpadu, jízdní řády MHD,
dopravní stavby, aj.). Nevaříme z vody.

dstraníme omuni a ní bari ry
Chceme koncepční řízení - předvídatelné, jasné směřování. Do zpracování kon‐
cepcí zapojíme - odborníky i z řad veřejnosti.
Informace o řízení města budou veřejně dostupné . Od jednání zastupitelstva
nebo městských orgánů a ﬁrem, přes rozpočet nebo investiční plánování až po
registr smluv.
Připravíme participativní rozpočet - nástroj pro zapojení lidí do rozhodování
a umožníme jim se kreativně zapojit
Budeme pečlivě prezentovat, co a proč děláme . Nemlžíme.

Pohlídáme to y m sts ch financí
Zveřejníme rozpočet města i jeho společností . Bude na internetu, rozklikávací
a srozumitelný až na úroveň jednotlivých faktur.
Zřídíme městský transparentní účet a všechny smlouvy zveřejníme.
Pohlídáme ceny základních služeb. Není nutné neustále zdražovat, když se ne‐
mění náklady.

atra tivníme m sto pro v echny
Podpoříme výstavbu startovacích bytů a bytů s pečovatelskou službou pro se‐
niory. Staré nevyprodáme . Chceme nové čtvrti.
Podpoříme technické vzdělávání , ideálně zřízením vysoké školy . Oživíme tím
město a přilákáme technologické ﬁrmy.
Zřídíme nové multifunkční kulturní centrum , kde se budou pořádat výstavy,
orkshopy, koncerty.
Připravíme revitalizaci přírodního amﬁteátru Pintovka

asto laden otáz y
Pro cht jí Piráti v echno před lat převrátit naruby
Nechceme vše předělávat. Jsme rádi za věci, které na městě fungují a ty
zachováme. Zároveň některé procesy jsou zastaralé a zbytečně složité. Chceme je
popsat, zmapovat a podívat se, zda by se nedaly zjednodušit a v ideálním případě
převést do počítačové podoby, digitalizovat.
Právě digitalizace je klíčem k velké úspoře času, našich nervů a ﬁnancí. Už žádné
stohy vytištěných papírů! Digitalizace krotí byrokracii, na kterou si lidé tolik stěžují.
Digitalizace činí svět přehlednějším a dává nám více volného času. Kdo z nás stojí v
létě raději frontu na úřadu, než by se šel koupat Rovněž chceme dát lidem na výběr,
jestli si novou občanku zařídí z pohodlí svého domova, nebo si jí postaru vyběhají na
úřadu.

Piráti cht jí v echno zdi italizovat o potom lid

teří s po íta em neumí

Digitalizace těmto lidem dveře na úřadě nezavře. Stále bude k dispozici pracovník asistent, který umožní lidem přijít a vyřídit to, co potřebují, osobně. V našich
představách by se tato osoba díky zjednodušení celého systému zvládla vyznat ve
všech agendách a seděla by jen v jedné kanceláři. Lidé tak nebudou muset pobíhat z
jedné místnosti úřadu do druhé, z patra do patra, z úřadu na úřad.

pro ramu jsou sam oncepce odborníci transparence o Piráti přinesou mn
Neslibujeme modré z nebe, párky a
pivo, koblihy, snížení daní ani cukrovou
vetší
naspořený
menší
vatu
zdarma.
Nabízíme
radikální
balík
efektivita
náklady
zjednodušení
činnosti
radnice,
peněz
městských ﬁrem a úřadů a hlídání jejich
výdajů. Tím ušetříme velké, skutečně
velké peníze, které se pak dají použít na
spokojení
investice
vzdělávání našich dětí, na centra pro
do
potřebných
seniory, na sportoviště, na výstavbu
lidé
projektů
nových bytů pro mladé, na výstavbu
dopravní
infrastruktury
nebo
jiné
potřebné věci.
Rozhodující je pro nás odborný, kompetentní a koncepční způsob fungování.
Koncepčnost dává lidem záruky, že fungování města bude předvídatelné, jasně
směřující. Odbornost pak zaručí, že cílem nebude utracená čtvrtina rozpočtu do
kapes vychytralých podnikatelů, ale kvalitní výsledek za optimální cenu, který bude
sloužit lidem.

o je to to mart city neboli chytr m sto opa jsme hloupí
Jako vzdělaný člověk, který má nastudovanou spoustu informací a dále s nimi umí
pracovat, tak chytré město je takové, které sbírá informace a dále s nimi pracuje.
Smart city nastřádané informace vyhodnocuje a pružně reaguje na výsledky těchto
rozborů.
Základem chytrého města je tedy informační systém ukládající data, dále datová
síť, která k němu umožňuje připojit své zdroje. Zdrojem dat může být třeba kontejner
na tříděný odpad, který technickým službám sám podá zprávu o tom, že je plný.
Výsledkem pro lidi je pak to, že nemusí několik dnů koukat na přeplněný kontejner.

o je to participativní rozpo et
Je to nástroj k zapojení veřejnosti do procesu rozhodování o určeném balíku
peněz - participativní rozpočet (PR). Příležitost pro každou iniciativu aktivních lidí
přijít s dobrým nápadem, nacenit ho, ukázat ho ostatním a ucházet se o jejich
podporu. Nejvíc podporované nápady jsou pak zaplaceny z PR. Příkladem může být
skupinka lidí ze sídliště, kteří by rádi zas hráli ping - pong mezi paneláky. Seženou si
někoho, kdo umí renovovat stoly, ten jim řekne kolik to bude stát, popíší, co chtějí,
udělají pár fotek a vystaví projekt na určený eb. Lidé svojí podporou sami řeknou,
zda se jim nápad líbí nebo ne.
PR podporuje rozvoj kultury demokracie a aktivního občanství. Vytváří vztah a
posiluje důvěru mezi zastupiteli a občany. A přesměrovává ﬁnanční prostředky v
souladu s veřejným míněním.

ste stranou mlad ch lidí co nabízíte star ím
Nejsme jen pro mladé. Zjednodušení systému nebo zapojení veřejnosti, s kterým
přicházíme, je pro všechny. Přesto starší nepřehlížíme. Budeme prosazovat navýšení
kapacit v centrech pro seniory, v domech s pečovatelskou službou. Chceme také
představit senior - cohousing, koncept bydlení v komunitě, která si navzájem pomáhá.
Ctíme myšlenku, že všichni ve městě mají právo na důstojné bydlení.

o se povedlo
Ve volebním období 2014
2018 kandidovala Česká pirátská strana jako
součást volebního sdružení JINAK! Pirátské zájmy na transparentnosti a otevře‐
nosti města a na zapojení občanů do rozhodování zastupoval v tomto období
zejm. člen rady a zastupitelstva města JUDr. Miloš Tuháček.
Ve spolupráci s dalšími kandidáty sdružení JINAK! se podařilo v orgánech
města prosadit tyto návrhy:
zveřejňování podkladů pro jednání rady města (byť zatím - pro odpor úřednic‐
kého aparátu a nedostatečnou podporu nejužšího vedení města - pouze zpět‐
ně),
zveřejňování jmenovitého hlasování radních o jednotlivých materiálech,
zásady postupu přípravy a realizace stavebních investičních akcí města,
zapojení komise životního prostředí a rady města do rozhodování o kácení
dřevin (zatím rozhodovali o kácení pouze úředníci),
zřízení nového fondu, který podporuje projekty zaměřené na ekologickou
osvětu na školách i u široké veřejnosti,
prosazení zelenější varianty rekonstrukce Budějovické ulice (vysázení stromů,
zachování chodníků v rozumné velikost, plynoﬁkace),
zvýšení provozního přebytku, tj. menší „projedení“ příjmů města ve prospěch
investic.

Pro mlad jsou Piráti jasnou volbou
Českou pirátskou stranu vedou mladí a velice schopní lidé s novátorskými názory.
Nabízí jasné a konkrétní cíle, co řeknou, to také dodrží. Hájí naší svobodu, nejsou zatí‐
žení korupčními aférami a nebojí se říkat to, co si myslí. Nespornou výhodou tábor‐
ských Pirátů je pak zejm. jejich pracovní nasazení a v kontextu malého města jejich
čistota ohledně klientelistických vazeb. Svými krátkými videi ve volební kampani na‐
víc dokazují, že si sami ze sebe dokážou udělat i srandu.
Táborští Piráti chtějí zatraktivnit Tábor pro mladé lidi. Jednou z cest, jak na to, je již
zmiňovaná digitalizace úřadů. Dalším naším cílem je přilákat na území města vyso‐
kou školu. Do Tábora pak začnou proudit mladí lidé z jiných regionů, zároveň alespoň
někteří místní budou moci studovat ve svém rodném městě. Podpoří se tak zdejší
kulturní život, dojde k oživení města obecně.
Dalším z cílů je vybudování startovacích bytů například na území bývalých kasáre‐
n, tedy ve čtvrti Dvorce. Tyto byty by sloužily jako odrazový můstek pro mladé rodiny
a mladé rodiny s dětmi, aby mohly začít kvalitní život v našem městě. V areálu může
být i škola a školka. Ulehčí se už tak přeplněné a obrovské škole na Zborovské.
Věříme, že zavedením participativního rozpočtu (viz článek Často kladené dotazy)
oslovíme a vtáhneme do dění (nejen) mladé iniciativní lidi. Je to podaná ruka ke spo‐
lutvoření města. Je to možnost, jak ukázat městu dobrý nápad, který podporují lidé,
a vyzvat ho, ať ho realizuje.
Pro všechny výše uvedené důvody bychom chtěli burcovat mladé táboráky a tábo‐
račky: “buďte v tom s námi, přijďte k volbám!”

i italizací k lep ímu un ování. #di italizace
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Koncepční fungování města
Často slýcháme, že vznikají nějaké koncepce, nebo že je nao‐
Každá koncepce by měla obsahovat 3 fáze:
pak něco nekoncepční. Dost často se však stává, že zůstane jen
start : popis současného stavu.
u koncepce samotné, kterou poté nikdo nedodržuje. Koncepci Pi‐
kroky : seznam konkrétních kroků, které je potřeba učinit. Ně‐
ráti chápou jako popis stavu, kam se chceme posunout a jaké
které se dají dělat souběžně, takže celý proces může být pře‐
kroky je k tomu potřeba učinit.
kvapivě krátký. Je také možné si je, po splnění, odškrtnout
a mít tak možnost sledovat pokrok a měřit jej.
Na jednotlivých koncepcích by měli spolupracovat nezávislí
odborníci (a to i z řad veřejnosti). Na základě nejmodernějších
cíl : popis, kam mají kroky dospět.
poznatků z daného oboru by měl být připravený dokument, který
Vytvoření byť jednoduché koncepce umožňuje jasně ukázat,
je přijatý s co nejširším souhlasem všech politiků i úředníků, a ti
kde jsme, kam se chceme posunout a jaké konkrétní kroky proto
jej následně dodržují a respektují. Koncepce dají jednotlivým ob‐
hodláme udělat. Je to stanovení jasného plánu, který má veřej‐
lastem fungování města jasná pravidla. Fungování města bude
nost možnost sledovat, měřit a případně kritizovat.
pak předvídatelné a měřitelné.
Mgr. Václav Klecanda

Malé věci

= velké radosti, ..aneb férově sdílené město.

Jistě se na zasedání města objevují
důležité stavby a projekty v desítkách
milionů korun, které je nutné projednat,
naplánovat a ohlídat, aby si jejich pro‐
střednictvím někdo protiprávně nepři‐
lepšil. Pozor však, abychom pro velké
věci nepřehlíželi ty malé. Jaké malé?
Kvalita všedního dne ve městě leží ve
zdánlivých maličkostech, neboť ty sou‐
visejí s našimi základními potřebami.
Každý potřebuje pít vodu stejně tak, ja‐
ko si dojít na záchod.
Rodiče s kočárky vyráží denně do u‐
lic, starší část obyvatelstva chodí ven
a chce se posadit v parku. JENŽE na ulicích čeká mnoho nástrah
v podobě rozbitých chodníků, míst kde chybí bezbariérový pří‐
stup. Dlažba pokrytá psími exkrementy, zatímco stojan nabízející
pytlíky na jejich úklid v případě starého města jinde než v Holeč‐
kových sadech nenajdete. A když už jsem u těch sadů, tak tam j‐
sou pytlíky, ale zase žádné pítko. Když si do těchto míst zapome‐
nete vzít s sebou vodu, jste namydlení, protože široko daleko ne‐
ní, kde si ji nabrat ani koupit. Není si kde opláchnout obličej, umýt
ruce. A na sadech člověk také příliš nepochodí s kočárkem. Smě‐
rem z kopce dolu je jen jedna trasa sjízdná a to ještě poměrně ob‐
tížně. Jinak musíte kočárek snést či vynést ve dvou. To když ná‐
hodou někoho druhého potkáte a nestydíte si mu říci o pomoc.
Na Sídlišti nad Lužnicí je pěkné hřiště pro seniory. Bohužel mu
ale chybí zábradlí, WC a opět pitná voda. Dozvěděli jsme se to od
lidí důchodového věku, kterých jsme se ptali, jak se jim na tzv.
Sojčáku žije. Byla jsem tam třikrát, když mě tam třikrát dovedl
syn. Sama tam jít nemůžu, neboť do areálu vedou schody bez zá‐
bradlí a já je bez opěry sama o holi nesejdu říká sedmdesátiletá
paní Věra. Jak je to absurdní, viďte? Hřiště pro seniory, kteří na
něj ani nemohou vstoupit. “Není tam záchod. To si mám ve svých
letech přidřepnout někde v koutě, nebo jak to mám dělat?” dodá‐
vá sousedka paní Marie.

A pak je to o dotahování věcí, o jejich údržbě. To, že se hřiště
postaví z dotačních peněz, dobré. Ale samo se udržovat neumí.
Když jsme se na hřiště podívali, byla tam spadaná shnilá jablka,
plné odpadkové koše a kolem nich nepořádek. Do strojů urče‐
ných k posilování zatéká, hřiště bez pravidelné údržby rychle
chátrá. Přitom na těhle menších projektech se můžeme krásně u‐
čit. V prvé řadě je důležité se lidí zeptat, co jim chybí (odpadkové
koše?), pak se to pokusit zařídit (rovnoměrně rozmístit) a násled‐
ně udržovat (pravidelně vyvážet). Můj táta vždycky říkal, že dva li‐
di žijící v páru by si nejdřív měli zkusit vychovat psa, než si pořídí
dítě. Něco na té myšlence je. Když nezvládáme dělat malé věci,
jak chceme dělat ty velké? Je to minimálně smutné vidět, že ně‐
co, co bylo vybudováno teprve nedávno, už je v tak poničeném
stavu. Trápí mě, když vidím vloni postavené dětské brouzdaliště
biotop, které muselo být již po první sezoně opravované a doteď
není oprava dokončena. Ptám se proč? Není to přece jen o tom,
postavit a jít od toho. Hotovo. Ne! Piráti si peněz, lidské činnosti
a času váží, proto chtějí, aby se stavělo kvalitně (žádné šmejdy)
a aby se o to, ať už Bytes, technické služby či TZMT, staralo.
Krásným příkladem malých věcí jsou lavičky. Nestojí mnoho
a dají se poměrně snadno pořídit. Přesto je jich na sídlišti, dle ná‐
zoru jeho obyvatel, málo - byla to třetí jimi nejčastěji poptávaná
věc (více na našich pirátských stránkách, kde jsou data z našich
průzkumů volně přístupná). A důležitý tip: pozor, kam lavičku
umístíme. Někteří lidi si stěžovali, že existují lavičky na místech,
kam celý den paří slunce. Tam si asi v 35 stupňovém horku ne‐
sednete. A ještě jedna zajímavá věc. Lavičky je super pořizovat
takové, které jsou s opěradly a vyšší. Z těch se starým lidem s bo‐
lavými klouby lépe vstává. Je to prosté - město musí být prosto‐
rově plánováno a designováno tak, aby dobře sloužilo i těm, kteří
nejsou úplně zdraví a ekonomicky aktivní. Naše populace stárne.
Starších občanů, kteří se chtějí ve městě posadit a odpočinout,
přibývá. Jako piráti se rádi postaráme o to, aby měli kde.
Mgr. Tereza Daněk

Městské společnosti: zeštíhlet a nastavit světlu veřejnosti!
Město Tábor je stoprocentním vlastní‐
kem čtyř obchodních společností: Správy
lesů, Tělovýchovných zařízení (pod které
spadá i kino Svět), Technických služeb
a Bytesu, který má na starosti byty a teplo.
Vzhledem k tomu, že valnou hromadou
těchto společností není (veřejně probíhají‐
cí) zastupitelstvo, ale za zavřenými dveřmi
zasedající rada, mluví a ví se o nich poměr‐
ně málo.

Co se v městských společnostech změnilo
od minulých voleb?
Především všichni jednatelé. Personální
politika minulých vedení města připomína‐
la břežněvovskou doktrínu stabilizace ká‐
drů. Na úkor čerstvých nápadů a iniciativy
si pod sebou někteří politicky krytí jednate‐
lé vyseděli důlek. A náhlý šok z toho, že ne‐
mají funkci dědičně propůjčenou pro sebe,
téměř rozložil jednu z koaličních stran
a vyvolal celkově mnoho zlé krve.

Je stávající systém správy majetku města
efektivní?
Jedním slovem – není. Některé agendy
týkající se bytů se překrývají mezi odbo‐
rem správy majetku města a Bytesem. Ji‐
né činnosti (např. péče o zeleň a dřeviny) j‐
sou obdobného druhu a je neefektivní, kdy‐
ž lesní zeleň mají na starosti zaměstnanci
jednoho s. r. o. a mimolesní zaměstnaci ji‐
ného.

S. r. o. jako pašalík pro bafuňáře?
Není nám zřejmé, proč město drží tolik
samostatných společností. Např. tělový‐

chovná zařízení mají svou povahou spíše
neziskovou činnost, pro níž se forma s. r.
o. nehodí. Správa necelých dvou tisíc hek‐
tarů lesa také nevyžaduje samostatnou
společnost se dvěma administrativním si‐
lami a celkem osmnácti zaměstnanci. Ne‐
ní náhodou důvodem takovéhoto počtu
s.r.o. to, že za každé zasedání někdy po‐
měrně pasivních dozorčích rad pobírá kaž‐
dý člen 1.500 Kč (a k tomu řízeček či v hor‐
ším případě aspoň chlebíčky)? Stávající
systém je každopádně nelogickým přežit‐
kem!

Co dál?
Jednou z cest je určitě redukce počtu
obchodních společností města. Ušetří se
minimálně na administrativních silách
a odměnách jednatelů. Hlavně se ale ze‐
fektivní využití zejména manuálně pracují‐
cích zaměstnanců. S ohledem na zásadu
transparentnosti by mělo být co nejvíce
údajů o hospodaření s.r.o. vlastněných
městem veřejných a aktivně na webu zve‐
řejňovaných. A to včetně odměn zaměst‐
nanců a co nejvíce údajů o veřejných za‐
kázkách.

Žhavá půda městských lesů
Lesy města Tábora měly dlouhodobě
velmi špatné ekonomické výsledky. Nájem
byl v řádu stovek tisíc, a to v něm ještě by‐
lo nájemné za rybníky a hájovny. Přijímání
zaměstnanců se neřešilo transparentně,
takže bujel nepotizmus.
Do výběrového řízení na nového jedna‐
tele se ale přihlásilo poměrně málo ucha‐

zečů a manažerskou praxi měl kromě stá‐
vajícího jednatele jen jeden z nich. Ten byl
těsnou většinou vybrán, protože jinak ne‐
šlo žádné změny k lepšímu očekávat. Při‐
šel do prostředí zvyklého na styl řízení, kte‐
rý bylo nutno změnit. Tyto změny obecně
podporujeme, byť vyšší úcta k zaměstnan‐
cům, kteří o táborskou přírodu pečují léta,
by nebyla od věci.
Hlavní výzvu pro městské lesy na příští
léta však vidíme v něčem jiném, než je na‐
plnění rozpočtu města. Třeba ve změně
v hospodaření s vodou. Lesy jsou význam‐
nou položkou přírody v zadržování vody
v krajině. Bylo by více než žádoucí podívat
se na potoky a potůčky, prověřit různá údo‐
lí, staré mapy a následně efektivitu výstav‐
by hrází s cílem zvýšit perspektivně vlh‐
kost v lese. Ta může mít kromě vzrůstu o‐
dolnosti stromů proti kůrovci i lokálně vý‐
znamný účinek. Určitě je nutno změnit dru‐
hovou skladbu lesa, aby byl imunnější vůči
všem parazitům. Také je nutno zredukovat
přemnoženou zvěř, která způsobuje velké
škody na lesních porostech. Neméně důle‐
žitou položkou je zamyšlení se nad lesy
v nejbližších příměstských částech. Nad
tím, jak je citlivě zpřístupnit veřejnosti, jak
v nich vytvořit ve spolupráci s dalšími pro‐
fesemi atraktivní sportovní, odpočinkové
a vzdělávací zóny, které budou lákat místní
obyvatele i turisty. Inspirujících příkladů jin‐
de je dost a dost. Každou změnu tímto
směrem tedy rádi podpoříme.
JUDr. Miloš Tuháček, člen Rady města

Je na čase ukázat karty. #otevreme

Investiční
zásobník
Příprava stavebních investic je
v Táboře dlouhodobě problema‐
tická. Hlavními důvody jsou ne‐
dostatečná nebo spíše žádná
úroveň transparence odboru in‐
vestic a nekoncepčnost fungová‐
ní. To vše i přesto, že existují “Zá‐
sady postupu přípravy a realizace
stavebních investičních akcí
města”. Ty však nikdo nerespek‐
tuje. Piráti to vidí jinak.
Na 45.zasedání rady města
byl přijat dokument “Zásady po‐
stupu přípravy a realizace staveb‐
ních investičních akcí města”, k‐
terý zakotvuje postup, jakým se
mají připravovat stavební investi‐
ce. Byl to kompromis, který měl
šanci projít. Můj původní návrh
byl následující:
1) Jde o strategickou stavbu?
ANO? Jeji opodstatněnost má bý‐
t podložena daty; NE? Nápad pre‐
zentovat ve všech dostupných in‐
formačních kanálech města.
Zpětná vazba ukáže, zda lidé vů‐
bec stavbu chtějí.
2) Pakliže jde o strategickou
stavbu a data říkají, že je potře‐
ba, nebo nápad získá podporu (‐
politickou, občanskou) dostává
se do další fáze - přípravné. Pří‐
pravou návrhů lze následně pově‐
řit příslušné odborníky z řad od‐
borné veřejnosti (školy nevyjíma‐
je - navrhnout řešení připravova‐
ného projektu pro studenta je o‐
tázka prestiže a tudíž může být
za nepoměrně menší náklady).
Průběžně docházející návrhy pak
neprodleně zveřejňovat ve stej‐
ných komunikačních kanálech
a sbírat tak zpětnou vazbu, která
následně ukáže, který z nich má
největší podporu. Pro investice
většího rozsahu lze po shromáž‐
dění dostatečného počtu návrhů
udělat debatu jako v případě Bu‐
dějovické ulice.
3) Návrh, který získá největší
podporu, lze pak posunout do
další fáze - projektové - výběrem
projektanta ve veřejném výběro‐
vém řízení. Zadáním je již jasně
deﬁnovaný návrh, ke kterému se
nebude již nic “přilepovat”. Doda‐
ný projekt je opět zveřejněn v ko‐
munikačních kanálech.
4) O projektantem vytvořeném
projektu lze pak hlasovat.
Cílem takové koncepce je dů‐
kladně komunikovat s veřejností
a přizvat ji jako partnera do pří‐
pravy staveb, které se jí budou tý‐
kat. Nemohou pak vznikat nepří‐
jemná překvapení. A mít k dispo‐
zici “zásobu” připravených, s ve‐
řejností projednaných projektů, k‐
teré čekají na vhodnou dobu k re‐
alizaci (např. na dotaci).
Přijaté zásady přípravy inves‐
tic tyto cíle mají také, jenže nej‐
sou dodržovány. Na webu města
měla být sekce „Rozvoj a připra‐
vované stavby“, kde měly být veš‐
keré dostupné materiály k připra‐
vovaným stavbám. Místo toho je
tam neudržovaný, nekompletní
seznam staveb. U některých z ni‐
ch jsou obrázky k projektu. Pro‐
jekt a ostatní stěžejní materiály
však chybí. Čili původní záměr
koncepce vzal za své.
Mgr. Václav Klecanda
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Tábor. Kulturní město bez vlastního kulturáku
Tábor je všeobecně vnímán jako
kulturní město. Působí zde nejen
různé spolky, ale i spousta skupin
a jednotlivců, kteří zásobují obyva‐
tele kulturou všech různých žánrů
i kvality. Existuje zde zavedený lite‐
rární festival Tabook se středoev‐
ropským rozměrem, místní kapely
dostávají již třetí dekádu odborná
ocenění. I radnice se na kulturním
životě v nemalé míře podílí. Co
však v Táboře chybí, je odpovídající
kulturní zařízení. O to v minulosti,
a to i díky předešlým vedením
města, přišlo. Ať už se jedná o Mile‐
nium (bývalý MěKS) na Pražském
sídlišti, nebo o Střelnici.

Podpořme pořadatele i začínající
umělce!
Soukromé subjekty, jakými jsou
například Palcát nebo Kotnov, pro‐
vozují své kulturní stánky bezespo‐
ru za vidinou zisku. Kultura by o‐
všem neměla být motivovaná pri‐
márně zájmem organizátora o zisk.
Své místo v kulturní strategii města
mají mít i menšinové umělecké
žánry. Např.v případě začínajících
nebo alternativních skupin, ale i tře‐
ba výtvarníků a jiných umělců se
téměř žádná akce prostě ﬁnančně
nevyplatí. Ale kulturní politika není
přece jen o penězích!
U táborských Pirátů tedy vznikla
myšlenka městského kulturního
centra. To by bylo svojí podstatou
neziskové a cílem by bylo se pro‐

vozně udržet blízkou nuly. Tedy
s minimem dotací z městského roz‐
počtu. Takové centrum by mělo
umožnit uspořádání akce pro ale‐
spoň 300 návštěvníků. Součástí ob‐
jektu by byla i sdílená zkušebna pro
ty, kteří nemají jinou možnost zkou‐
šet, a veřejný ateliér s galerií, kde by
měli začínající umělci možnost
nejen představit svá díla, ale dále
rozvíjet své umění. Věříme, že je
v Táboře dost umělců a pořadatelů,
kteří by takovou možnost uvítali
a na fungování centra by se rádi po‐
díleli.
Lze namítnout, že se taková
podpora dá řešit dotacemi a že by
se jednalo o příliš velkou investici.
Ovšem protiargumentem by mohl
být fakt, že by kromě podpory uměl‐
ců mohlo město využívat centrum
pro své konference, školení a další
akce města. Nakonec i pro zasedá‐
ní veřejných jednání zastupitelstva
si musí město prostor Tabačky půj‐
čovat od státu. A stejně tak by
mohlo prostory pronajímat soukro‐
mým subjektům a tím výrazně při‐
spívat na provoz.
Výhodou by také mohlo být, že
by některým pořadatelům odpadla
nepříjemná povinnost podávat žá‐
dost o dotace, což pro některé z ni‐
ch je noční můrou.

Máme se kde inspirovat!
Vzorem pro vlastní kulturní cent‐
rum by pro Tábor mohl být soused‐

ní Písek. Tamní Sladovna slouží ja‐
ko centrum kultury pro všechny ge‐
nerace. Na její interaktivní výstavy
pro děti míří rodiny z celých Čech.
Investice do podobného centra
v Táboře by tedy mohla podpořit
i cestovní ruch.
Neplatí přitom, že by v Táboře
na rozdíl od Písku nešlo podobný
prostor vytvořit. Piráti se snaží vyti‐
povat několik lokalit, kde takové
centrum vybudovat od základů. Pří‐
kladem může být prostor za vlako‐
vým nádražím a nebo v nově vzni‐
kající čtvrti Dvorce. Ideálním řeše‐
ním by však bylo najít prostory, kte‐
ré by stačilo jen rekonstruovat, aby
náklady byly co nejnižší.

Chátrající Pintovka je ostudou
města
Město by také nemělo zapomí‐
nat na Lesní amﬁteátr Pintovka. Te‐
n v dobách své slávy přivítal nespo‐
čet koncertů a festiválků a jeho d‐
nešní podoba je více než tristní. Re‐
konstrukce prostoru a navrácení
zašlé slávy by tak měli být v plánu
města v krátkodobém horizontu.
Amﬁteátr se nachází na krás‐
ném místě. Za předpokladu lepší
dopravní dostupnosti by tam mohly
být pořádány akce pro širokou ve‐
řejnost po celou letní sezónu. A to
v příjemném chládku lesoparku.
Jan Příbramský, DiS.

Město pro lidi, nejen pro auta!
Přes všechny řeči o smart city (‐
tedy „chytrém městě“) nemohlo
v minulých letech a desetiletích být
o komplexním přístupu k řešení do‐
pravních problémů města řeči.
Město nekriticky navázalo na řeše‐
ní socialistických plánovačů dopra‐
vy, jako je silnice Tesco - Slapy ko‐
lem Babí hory. MHD zamrzla ve své
kvalitě a atraktivitě v 90. letech - ne‐
ní divu, provozovatel je stále stejný,
neboť do „transparentního“ výběro‐
vého řízení se jiný ani nepřihlásil.
O neřešeném překročení limitů imi‐
sí mikroprachových částic kolem
dopravních tepen ani nemluvě.
Piráti budou k dopravě přistupo‐
vat stejně systematicky, jako k ji‐
ným částem městského „organi‐
zmu“. V první řadě musí být vytvo‐
řena skutečně životaschopná a a‐
traktivní městská hromadná dopra‐
va. To nejde bez účasti skutečných
odborníků (a nikoliv pouze podnika‐

(
telů a podnikavců, jejichž ziskům
MHD nyní asi slouží).

Systematicky je nutno řešit par‐
kování, a to např. v centru města či
Sídlišti nad Lužnicí. Podpoříme vý‐
stavbu parkovacích domů. Tomu
však bude předcházet promyšlená
koncepce a dopravní modelování.
Doprava pro nás ale nejsou jen
auta a autobusy, ale také chodci
a cyklisté. Chceme méně automo‐

bilové dopravy na Starém městě
a méně parkování na Žižkově ná‐
městí, přičemž jsme si vědomi, že
správným řešením je nikoli pouze
stávající parkovací místa řidičům o‐
debrat, nýbrž je adekvátně nahradit
jinými na jiném místě poblíž. Také
na hlavní tepny typu Budějovické u‐
lice patří i chodci, kteří jistě uvítají
maximální myslitelnou míru zeleně
kolem vozovky.
Sečteno a podtrženo: budeme
usilovat o komplexní řešení doprav‐
ní situace v Čekanicích, na Zavadil‐
ce, v Čelkovicích, na Horkách i v ji‐
ných částech města. Doprava
v aglomeraci je jeden systém. Vy‐
lepšit ho lze jen promyšleně za po‐
moci skutečných odborníků na plá‐
nování dopravy a aktuálních dat, ni‐
koli pocitů a dojmů. Chceme měs‐
to, kde vedle sebe mohou spokoje‐
ně žít řidiči, cyklisti i chodci.

BESEDA O ŠKOLSTVÍ - KRÁTKÝ REPORT

Foto: Justína Danišová

Dne 30. srpna se uskutečni‐
la v pirátském sídle Tapice ote‐
vřená beseda na téma vzdělá‐
vání. Zajímalo nás, jak by podle
veřejnosti měla vypadat vize
školství táborské radnice. Jako
piráti chceme, aby moderní me‐
tody výuky dostaly na školách
větší prostor. Na besedě jsme
tak sdíleli naší představu, jak
toho dosáhnout. Diskutovali
jsme zajímavé postřehy a nápa‐
dy, které přinesli hosté. Tímto ji‐
m děkujeme za účast!
Byť se besedy o školství na‐
poprvé zúčastnilo pouhých 12
lidí, debata se jevila velmi plod‐
ná, proto v setkání tohoto druhu
budeme určitě pokračovat.
Na vzdělávání nám záleží.
Buďte příště Vy, Ti, kdož přijdou
přispět svým názorem či posto‐
jem. Budeme se těšit!

K čemu je dobrá účast veřejnosti
na rozhodování
dokončení ze str.1
V našem pojetí je veřejnost partnerem, nikoliv sou‐
peřem či ovládanou masou. Budeme proto prosazovat
a podporovat všechny možnosti jejího zapojení do roz‐
hodování. Každou investiční akci, ať už jde o sociální
zařízení typu domova pro seniory, sportovní haly nebo
opravy ulice nastavíme očím veřejnosti. Zveřejníme její
přehledné vizualizace na internetu i v Novinách tábor‐
ské radnice, svoláme veřejná projednávání, uspořádá‐
me referendum či alespoň anketu, příp. zadáme repre‐
zentativní sociologický průzkum názorů občanské ve‐
řejnosti.
Takovýto zdánlivě zdlouhavý způsob přípravy se bo‐
hatě vyplatí. Občané budou předem vědět nejen to, co
a kdy se má postavit, ale i jak bude vypadat interiér
staveb a čemu přesně budou sloužit.
Není výjimkou, že již dokončené stavby se v Táboře
následně z veřejných peněz přestavují (připomeňme
např. původně nepovedenou cyklostezku v Jeronýmo‐
vě ulici u autobusového nádraží). Není také výjimkou,
že draze postavené stavby nakonec neslouží svému
účelu, resp. slouží mu omezeně z důvodu nevhodné
technologie (např. venkovní kluziště před zimním stadi‐
onem). Právě tomu může včasné vtažení veřejnosti do
rozhodování zabránit. V důsledku tedy nejen vtáhne ve‐
řejnost do hry, ale také ušetří nemalé peníze. Účasti ve‐
řejnosti tedy není proč se bát! JUDr. Miloš Tuháček

"Kecejme" do toho všichni
Jako je dobré uvádět negativní zkušenost pro mož‐
nost vyvarování se budoucímu opakování chyby, mám
za to, že je vždy dobré uvádět povedené způsoby řeše‐
ní. Praha 7 byla několik let mým bydlištěm, pozitivní
proměny této lokality (od čistých a bezpečných ulic až
po možnost spolurozhodovat) jsem sama zažila a uží‐
vala si je každý den. Z tohoto důvodu jsem si ji v tomto
článku rozhodla uvést jako vzor, byť se rozhodně ne‐
jedná o jediný příklad dobré praxe tohoto druhu.
Zapojení obyvatel Prahy 7 do rozhodování o věcech
týkajících se jejich domu, ulice či blízkého okolí je pro
mě konkrétní, pozitivní příklad toho, jak žít ve svém
místě šťastněji. Proto mi dovolte opsat něco málo
z programu PS - není to totéž jako opisovat něčí baka‐
lářskou práci. Na Praze 7 se působením starosty Čižin‐
ského změnilo mnoho ku prospěchu obyvatel této
městské části, tak proč vymýšlet nové koncepty, nová
hesla, když už vymyšlená jsou a vidíme, že v praxi fun‐
gují?
Díky posílení participativních prvků při plánování, te‐
dy díky tomu, že názor každého obyvatele sedmičky
byl slyšet, se na tomto místě odehrálo následující:
zvýšila se čistota ulic
snížila se kriminalita
došlo k rozšíření fondu městských bytů a bydlení pro
seniory
nedošlo ke stavbě obchodního domu, který si místní
nepřáli
vzrostla míra spokojenosti s bydlením v lokalitě.
Jak toho bylo dosaženo?
Obyvatelé Prahy 7 se mají možnost zapojit do ra‐
ných fází změn náměstí, ulic, sídlišť a veřejných pro‐
stranství. Například se tak nestane, že by se přesta‐
vělo jedno z hlavních náměstí ve městě, s jehož vý‐
sledkem by bylo tolik lidí nespokojeno. Nemyslím si,
že výsledná podoba táborského náměstí T.G.M. je
nešťastná. Neštěstí vidím v nedostatečné komunika‐
ci informací ohledně projektu s obyvateli Tábora
před i po přestavbě náměstí.
Starosta se pravidelně každý měsíc setkává s míst‐
ními lidmi v jedné z hospod nebo restauračních zaří‐
zení (o tom, kde právě bude se lidé dočtou v místním
novinovém plátku). Při setkání se starostou se může
každý zeptat na co chce a na oplátku říci, co on kon‐
krétně jako občan Prahy 7 potřebuje.
Mobilní aplikace usnadnila hlášení problémů a zá‐
vad v okolí. Obyvatelé P7 mohli (a již tak činí od r.
2014) prostřednictvím zaslané fotograﬁe ze svého
mobilu upozorňovat radnici na nepořádek u kontej‐
nerů, díru v chodníku, chybějící lavičku, výmol na sil‐
nici apod. Piráti vědí, že aplikace tohoto druhu v Tá‐
boře již existuje, ale vědí o ní i táborané?
To je za mne krátký náčrt toho, v čem vidím mož‐
nost se od sedmičky inspirovat a ještě lépe opičit.
Město je živé, zdravé a pro všechny jen tehdy, když jej
plánujeme s obyvateli jak z jeho středu, tak i z jeho o‐
kraje. Plánujme město podle lidí, ne od stolu za zavře‐
nými dveřmi.
Mgr. Tereza Daněk

Bereme vás jako partnery. #zeptamese

pirátské listy - tábor

6

Sojčák - periferie na kterou by se nemělo zapomínat

Co s Dvorci?
.. dokončení ze str.1

Několik majitelů a zatím žádný ucelený
koncept

Na Sídlišti nad Lužnicí jsem vyrůstal
do svých 18 let. Mám zde část rodiny,
takže ho navštěvuji poměrně často.
Když si sídliště pozorně procházíte, sle‐
dujete, co je zde nového, tak dojdete ke
hrůznému zjištění, že za posledních 20
let se toho příliš nezměnilo. Podařilo se
zateplit většinu paneláků, opravit někte‐
ré z chodníků, zmodernizovat pár stá‐
vajících dětských hřišť, vybudovat od‐
počinkovou zónu Komora a postavit
park pro seniory, ALE. Betonové cent‐
rum Sojčáku je stále ve špatném o‐
hyzdném stavu, spousty pěších cest
dosud nezpevněných, ovál bez sportov‐
ců, protože jim chybí šatny na převleče‐
ní, obecně sportovní zázemí. O tom,
proč na hřiště pro seniory nechodí seni‐
oři čtěte ve článku níže (Malé věci = vel‐
ké starosti). Během těch dvaceti let při‐
šli místní o možnost koupat se na Ko‐
moře v rybníce.
O sídliště se město Tábor patřičně
nestará, zůstává dlouhodobě podﬁnan‐
cované. Cítím lítost, když si uvědomím,
že jde o část města, kde bydlí téměř
8000 lidí, tedy skoro čtvrtina obyvatel

města. Sídlišti schází zeleň. Stromy, k‐
teré by snižovaly teplotu horkých dní,
přinášely kyslík, stín a vláhu. Na sídlišti
chybí zastřešené plochy, kde by si děti
mohly hrát venku, když prší. Není se
kde vykoupat - místní by byli šťastní za
venkovní bazén či koupaliště. Chybí
dětská hřiště pro různé věkové katego‐
rie, stejně jako místo k setkávání omla‐
diny. Achillovou patou sídliště je pak
dlouhodobý nedostatek parkovacích
míst.
Dlouhodobý strategický plán rozvoje
města Tábora (a tedy i tohoto sídliště)
sice existuje, nic praktického se z něho
člověk nedozví. Je dělaný jen na oko, a‐
by byl, ale neslouží ničemu. Přitom Soj‐
čák vizi, jak by měl vypadat třeba v roce
2040 potřebuje. Je nasnadě si říci, co j‐
sou pozemky města, jak nejlépe se dají
využít. Kdy, kde a jak se má začít stavět
hřiště pro nejmenší, hřiště pro děti
středně staré, pro dospívající atd. Kdy
kde a jak parkoviště, možné kulturní
centrum, koupaliště atd. Musíme mít
před sebou plán, jak by mělo sídliště do
budoucna podle jeho obyvatel ideálně

vypadat. Když to neuděláme, bude
v rámci sídliště docházet ke konﬂiktům
různých sociálních a generačních sku‐
pin i nadále.
Piráti Tábor se budou zasazovat
o rozvoj Sídliště nad Lužnicí. Město
musí mít jasnou dlouhodobou koncep‐
ci, která bude pro každého obyvatele či‐
telná a každému přístupná. Jinak je to
plácání do vody a vyhození peněz. Pirá‐
ti se budou prát za to, aby veškeré změ‐
ny či nové projekty byly konzultovány
s veřejností a odborníky dříve, než o ni‐
ch bude rozhodovat zastupitelstvo.
A co piráti navrhují? Zpracovat plán
nebo koncepci toho, co by se mělo na
sídlišti uskutečnit a řešit. A to ne po
částech, jak se nyní děje, ale jako celek.
Tento plán v pravidelných intervalech
představovat obyvatelům tak, aby se
k němu mohli vyjádřit a nebyli překva‐
peni jak tomu u některých projektů ve
městě bývá. Nelze vše udělat najed‐
nou, ale jsou určitě věci, které je potře‐
ba začít dělat takřka neprodleně
Bc. Jiří Roubíček

Jak se žije na Pražáku a Náchoďáku
Pražské a Náchodské sídliště jsou
městskými částmi, kde bydlí hned po “‐
Sojčáku” největší procento táborského
lidu. I na těchto místech jsme se proto
náhodně kolemjdoucích zeptali na kva‐
litu jejich sídlištních životů. Pozitivním
zjištěním bylo, že většina tamních oby‐
vatel je s podobou a možnostmi sídlišť
(hřiště, obchody, školky,..), až na drobné
výtky, spokojená . Námi dotázání vůbec
nejčastěji vyzdvihovali množství zele‐
ně. Mluvili o tom, že sice žijí v panelá‐
ku, ale ten dům je zdařile rekonstruova‐
ný a zasazený v parku.
Přesto i tady se našlo pár větších či
menších problémů, které lidi trápí. Po‐
dobně jako na Husově náměstí jsou to
havrani a lidé bez domova zdržující se
v okolí Svíčky a Milenia. Obyvatele
v blízkosti Klokot ruší ubytovna v býva‐
lé Klokotské hospodě a lidi žijící na Ná‐
chodském sídlišti zase trápí stav scho‐
dů a ochozů v okolí samoobsluhy. Na
obou sídlištích by pak lidé uvítali kryté
lavičky ve stínu, v parku u popraviště
pak veřejné záchodky s pitnou vodou.

rádí“. Toto řešení je součástí programu
Pirátů a tak doufáme, že se nám jej po‐
daří prosadit a občané tak budou mít
reálnou možnost pořídit z městských
peněz drobné hmotné věci, které v okolí
svého bydliště postrádají. Příkladem za
všechny budiž absence lavičky v blíz‐
kosti přechodu u Nemocnice, nebo
místa bez odpadkových košů v okolí
zimního stadionu.
U lidí bez domova, stejně jako u pro‐
blémů s lidmi z ubytovny v bývalé Klo‐
kotské hospodě, nejsou jednoduchá zá‐
konná řešení. A dá se vypozorovat, že
ani strážníci Městské policie kolikrát
nevědí, co v některých nelehkých situa‐
cích dělat. A Piráti neradi nabízejí laci‐
ná populistická řešení. Cílem zástupců
města by ale měla být intenzivní komu‐
nikace jak se strážníky, tak i s příslušný‐
mi úřady, aby řešení nalezli. Tedy aby
především obyvatelé sídlišť a ostatních
míst nalezli svůj zasloužený klid. Věří‐
me, že kroky ke zlepšení situace v obou
případech existují.

Jak na problémy?

Náchodské sídliště leží tak trochu
stranou, místní obyvatelé se zde cítí od
města odříznutí. Zřízení autobusové lin‐
ky č.17 tento fakt trochu zmírnilo, stej‐
ně však sídliště zůstalo ze své převáž‐
né části zastrčené za areálem bývalých

Řešením by mohlo být zapojení oby‐
vatel pomocí participativního rozpočtu,
aby mohli být sami svého šťastného
bydlení strůjci. Možnost rozhodovat bu‐
dou mít i ti, kteří se s počítači „nekama‐

Lze Náchoďák připojit pevněji k městu?

kasáren. Proto by se mělo při budoucí
výstavbě nové čtvrtě Dvorce na tzv. Ná‐
choďák myslet, aby došlo k propojení
těchto dvou čtvrtí, nikoli dalšímu dělení.
Pozor na neuvážené budování oploce‐
ných sportovišť přes celou šířku kasá‐
ren apod. Cílem by mělo být utvořit
z Pražského sídliště a předměstí, Ná‐
chodské sídliště a Dvorců jeden hezký
celek. Pro náchodské by se tak otevřely
nové kratší cesty k nemocnici, na náku‐
py, k bankomatu nebo třeba na poštu.
Stejně tak by bylo vhodné při pláno‐
vání budoucí čtvrti počítat s tím, že by
linka č. 17 mohla projíždět právě tudy
a ještě tak vylepšit obsluhu jak Náchod‐
ského sídliště, tak nově vznikajících
Dvorců. To jestli to je, nebo není mož‐
né, bychom mohli vědět už brzo.
A co se týče havarijního stavu scho‐
dů a ochozů v okolí samoobsluhy? Zjis‐
tili jsme, že schody nejsou v majetku
města. Jestli existuje nějaká domluva
města s majiteli, aby jejich rekonstrukci
v dohledné době provedli, bohužel neví‐
me, ale i toto budou chtít Piráti ověřit
a stav napravit. Minimálně proto, že se
za toto místo ve městě stydíme a vní‐
máme ho jako rizikové z pohledu mož‐
ného zranění dětí i dospělých.
Jan Příbramský, DiS.

Jaká je současná situace? V celém are‐
álu jsou dva objekty využívané armádou,
jeden již zrekonstruovaný dům, dva objek‐
ty a pozemek nově v majetku soukromého
investora a zbytek v majetku města. V ne‐
dávno zastupitelstvem schválené “koncep‐
ci rozvoje sportu ve městě” se lze dočíst:
že by se v horní části areálu měla plánovat
další sportoviště” a ﬁrma AXR s.r.o. zase
požádala o zastavení změny územního
plánu, aby objekty ve svém majetku mohla
rekonstruovat na byty.
Jak vize rozšíření sportovišť, tak i vý‐
stavba nového bydlení, jsou jistě chvály‐
hodné plány, co ale chybí, je ucelený kon‐
cept toho, jak by čtvrť vypadat. Ten, který
byl vyhotoven před lety, je zřejmě mrtvý
a žádný nový představen nebyl. A pokud a‐
no, tak je velice dobře schován v pracovní
skupině, která dle loňského vyjádření sta‐
rosty pro MF Dnes vznikla. I proto jsou po‐
řád na místě obavy, že by z celé nové čtvrti
mohl vzniknout jakýsi kočkopes. Za zmín‐
ku ještě stojí, že se čtvrť Dvorce objevila i v
dokumentu s názvem “SMART CITY Tá‐
bor” a to jako “chytrá městská čtvrť”. Co to
znamená necháme na tvůrcích toho doku‐
mentu. Snad to nejsou jen lavičky s nabí‐
ječkou.

Jak z toho ven?
Cesta, kterou by se dle Pirátů měla tato
akce ubírat, je jasná vize toho, jak by měla
budoucí čtvrť vypadat. I díky tomu, že se
jedná o velice lukrativní místo v klidné čás‐
ti města s vysokou dostupností všech dru‐
hů služeb a zároveň místa velice blízko
centra, je určitě zapotřebí koncepční pří‐
stup, ve kterém se odrazí současné i bu‐
doucí potřeby města.
Dle našeho názoru by mělo být ve Dvor‐
cích nejen standardní bydlení, ale i byty
startovací, tedy pro mladé rodiny s dětmi,
dům s pečovatelskou službou či jiný druh
společného bydlení pro seniory. A kromě
sportovišť, které se i díky sportovnímu are‐
álu a škol v blízkosti zimního stadionu na‐
bízí, také místa a prostory vhodné pro od‐
počinek, kulturní vyžití a pro drobné podni‐
kání, jakými jsou například kavárna a cuk‐
rárna, kadeřnictví,večerka a další.
Při plánování nové a moderní čtvrti by
se kromě těch “chytrých věcí” nemělo za‐
pomínat na dostatek zeleně, které pomáhá
zlepšit klima v parných dnech, zelené stře‐
chy, nebo pokud to jen trochu bude mož‐
né, na solární energii.

Proto si myslíme, že dřív, než město ně‐
co schválí, například vlastní investice do
sportovišť či jiné občanské vybavenosti,
nebo zastavení procesu změny územního
plánu a tím umožnění rekonstrukce objek‐
tů ve vlastnictví ﬁrmy AXN s.r.o., mělo by
samo vědět, jak budou Dvorce vypadat.
A na to je potřeba nejen shoda v zastupi‐
telstvu, ale i občany města. Výše zmíněná
pracovní skupina připravující koncept pro
Dvorce by měla co nejdřív předložit své vý‐
sledky. Uvidíme, zda se na nich dá stavět.
Další vývoj by měl ale probíhat už veřejně,
na základě zadání, které bude vydiskutová‐
no i s veřejností.
Jan Příbramský, DiS.

Sídliště nebereme jako kouli u nohy #sesidlistipocitame
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Kontrolní mechanismy nefungují
město přišlo
nejméně o
400 milonů
... dokončení ze str.1. Ilustrace, které popisují něco, co je nám
blízké a čemu dobře rozumíme, zároveň je to pro nás významné
např. svým společenským či ﬁnančním dopadem, bývají nejlepší.
Vybral jsem si tedy pro ukázku aplikace analýzy dat případ pro‐
deje více než 1400 obecních bytů v Táboře v období od ledna
2010 do června 2016.
Město prodávalo byty dvěma způsoby. Stávajícím nájemní‐
kům s využitím znaleckých posudků. Dle Zásad pro prodej domů
a bytů nájemcům v Táboře získávali stávající nájemníci své byty
se slevou 0-8% z tržní ceny dle posudku. Volné byty pak město
prodávalo zájemcům z řad veřejnosti, kteří dali nejlepší (nikoliv
nejvyšší) nabídku na volný byt ve výběrovém řízení „obálkovou
metodou“ a koupi následně realizovali.
Kupující se vždy smluvně zavazovali k určitým několikaletým
omezením v nakládání a obývání získané nemovitosti, které mě‐
ly zabraňovat spekulacím při prodeji obecních bytů. Lze ale kon‐
statovat, že podmínky v obou případech byly obdobné. Noví ma‐
jitelé bytů byly i jejich obyvateli a volné byty byly prodávány ve
veřejné soutěži, tedy za tržní cenu.
V takto nastaveném systému se samy nabízí dvě základní
otázky: 1) Byly byty nájemníkům prodávány za minimálně 92 %
tržní ceny (max. 8 % sleva)? 2) Byl výnos z prodeje městských
bytů za daných podmínek odpovídající tržním cenám?
Pro jejich zodpovězení potřebujeme vhodná data – např. ad‐
resy prodávaných bytů, výměry, data realizace prodejů, atd. Pros‐
tě vhodně strukturované informace z prodejních smluv jednotli‐
vých bytů.
Strukturu jsme přesně speciﬁkovali a data za období od led‐
na 2010 do června 2016 se nám podařilo získat díky žádosti na
Odbor správy majetku města Tábora o poskytnutí informací.
Vyřízením této žádosti úředníci města Tábora strávili cca 110
hodin práce. My jsme pak následným pečlivým zpracováním dat
z mnoha úhlů pohledu, které nám zabralo cca 20 hodin práce,

získali velmi zajímavé informace. A část z nich využijeme dále
pro odpovědi na položené otázky.
Na první otázku nám odpovídá tabulka, která porovnává jed‐
notkové ceny bytů (Kč za m2) v jednotlivých lokalitách Tábora.
V posledním sloupečku ukazuje to nejdůležitější - poměr prodej‐
ní ceny m2 bytů koupených nájemníky oproti bytům koupeným
veřejností. Je vidět, že hodnoty mezi 34 až 52 % zdaleka nedosa‐
hují předpokládaného limitu 92 %. Tedy se prodávalo za ceny vý‐
razně netržní.
Tabulka také částečně odpovídá na otázku druhou – výnosy
prodejů neodpovídaly tržním cenám, byly výrazně nižší.
A zajímá Vás jaký byl rozdíl ve výnosech? To nám názorně
ukazuje graf, kde červené sloupce jsou skutečné výnosy z pro‐
dejů bytů a zelené sloupce ukazují výnosy potenciální dle tržních
cen. Výnosy potenciální byly spočítány tak, že pro každou lokali‐
tu a rok byla upravena prodejní cena u bytů prodávaných nájem‐
níkům na hodnoty 92 % průměrné ceny dosažené v dané lokalitě
a daném roce ve výběrových řízeních. Modrou barvou jsou pak
znázorněny rozdíly mezi skutečnými a potenciálními výnosy, te‐
dy to, o kolik více bylo možné z prodejů v daném období získat.
Věřím, že výše popsaný případ srozumitelně ukazuje metody
i široké možnosti využití dat organizací k jejich efektivnějšímu
fungování. V popsaném případě by se vynaložením cca 130 ho‐
din práce úředníků a datového analytika, tedy s nákladem cca 40
000 Kč, dalo v letech 2010-2016 zajistit městu Tábor dodatečné
výnosy cca 400 milionů Kč.
A proč se za více než 10 let prodejů obecních bytů, kdy se na
radnici města vystřídalo několik různých vedení, takové opatření
ještě neudělalo? Odpověď nechávám na Vás. Osobně si ale mys‐
lím, že podobných případů žádajících si co nejrychlejší nápravu
kompetentnějšími lidmi bychom našli mnohem více. Tak pustíte
nás na ně?
Ing. Pavel Moravec

Vnímáme nedostatek senior domů
Sociální služby pro seniory jsou v Tá‐
boře v celorepublikovém porovnání na vy‐
soké úrovni. Co ale hoří, je (ne)dostatek
míst jak v centrech pro seniory, nebo
chcete-li domovech důchodců, tak i v do‐
mech s pečovatelskou službou. Počet žá‐
dostí o umístění do takových zařízení
mnohonásobně převyšuje nabídku. Město
by se mělo jednoznačně postarat o co nej‐
rychlejší nápravu situace. Je důležité, aby
měli senioři kde trávit podzim svého živo‐
ta beze strachu, jestli se o ně někdo po‐
stará a nebo jestli budou mít kde bydlet.

Centrum pro seniory u nemocnice
Již v roce 2016 bylo v tisku (MF Dnes)
zveřejněno, že by vedle Nemocnice mělo
vyrůst nové Centrum pro seniory. Má se
sestávat ze dvou částí. První částí by mě‐
lo být klasické centrum pro seniory s 25
pokoji pro jednotlivce nebo páry. Tou dru‐
hou pak specializované oddělení s 45 lůž‐
ky pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou.

Na tu by dle dostupných informací měla
přispět i sousední Planá nad Lužnicí.
Dle původních plánů se mělo začít sta‐
vět v roce 2017, ale z důvodů neshod
s původním architektem, k zahájení stav‐
by nedošlo. Původní termín v roce 2019
se tak určitě nestihne. Nyní, po vypořádání
autorských práv s původním architektem,
vyhrála soutěž na vyhotovení projektové
dokumentace ﬁrma SIAL s.r.o., která ji ny‐
ní dokončuje. Termín vypsání výběrového
řízení zhotovitele by měl být v druhém po‐
loletí 2018.
Piráti berou výstavbu centra jako jas‐
nou prioritu a chtějí, aby bylo postaveno
co nejdříve. Nejsme však ochotni projekt
podpořit za každou cenu. Dle posledních
informací došlo k navýšení předpokláda‐
ných nákladů ze 160 na 245 milionů ko‐
run, což je cena, kterou nemůžeme akcep‐
tovat. Ta musí být srovnatelná s jinými ob‐
dobnými zařízeními v ČR. Více než 2,5 mi‐
lionu na jedno lůžko srovnání však nemá.

Rovněž požadujeme, aby například
v přilehlé – nově vznikající čtvrti – Dvorce,
byl alespoň jeden objekt určen jako Dům
s pečovatelskou službou nebo jako dům
určený pro aktivní stárnutí v komunitě, tzv.
senior cohousing. A to i díky tomu, že ne‐
mocnice i současné G-centrum je blízko.

Nezapomínáme ani na Sídliště nad Lužnicí
Na ztv. Sojčáku dům pro seniory také
chybí. Zájem o jeho zřízení jsme zazna‐
menali i při diskuzích s místními obyvateli.
Jednou z variant může být bývalá 8. zá‐
kladní škola a školka, možností je ale na
sídlišti více. Například přilehlé pozemky,
které jsou v majetku města. Ovšem toto
řešení by vyžadovalo změnu územního
plánu a i to je běh na dlouhou trať. Cesta
od nápadu k realizaci nějaký čas trvá,
a tak by se na takovém řešení mělo začít
pracovat co nejdříve. Piráti jsou určitě pro.
Jan Příbramský, DiS.

Snížení ceny tepla
Piráti Tábor se zasadí o snížení
ceny tepla. Nebudeme dále podpo‐
rovat neekonomickou a drahou vý‐
robu tepla v Teplárně Tábor (TTa).
Vpustíme za jasných a transparent‐
ních podmínek konkurenci do te‐
pelného hospodářství. Tím chceme
tlačit na co nejnižší cenu tepla sa‐
mozřejmě při zachování současné
kvality služeb. Konkurenční trh tady
dosud chyběl. Podpoříme také
menší decentralizované a ekologic‐
ké zdroje tepla. Zajistíme procesní
podporu SVJ (bytových domů) při
pořizování alternativních zdrojů
tepla.
Aktuální situace naznačuje, že
se konečně začínají v „teple“ hýbat
ledy. V roce 1999 za starostování
Ing. Františka Dědiče město proda‐
lo většinový podíl tehdy městské
teplárny ﬁrmě Energetika Invest,
poté E.ON Trend, nyní Uniper
Trend. Za zmínku stojí, že žádné
velké jihočeské město neprodalo
většinu teplárny, kromě Tábora. Za
další zmínku stojí, že akcionářská
smlouva v podstatě zamezila
městu mít jakýkoliv vliv na tvorbu
ceny tepla a investice do Teplárny.
To se projevilo zvyšováním ceny,
nerozumnými investicemi (např. do
předimenzovaného kotle na hnědé
uhlí v době, kdy se začala snižovat
spotřeba tepla díky zateplování ob‐
jektů). Město s tím nic nezmohlo.
Nynější vyšetřování ze strany ERÚ
(Energetický regulační úřad) kvůli
špatné tvorbě ceny tepla je už jen
takovým smutným vykřičníkem za
touto ďábelskou smlouvou.
V současné době město koneč‐
ně začalo podnikat kroky, které by
měly vést k uvolnění se z Akcionář‐
ské smlouvy s Teplárnou Tábor. Ak‐
cie Teplárny a podíl města 49% by
se mohl převést na Bytes Tábor,
městskou společnost spravující te‐
pelné hospodářství (informace
z 23.7. 2018). Očekává se, že Bytes
bude ráznější v jednání s Tta. Za
těchto okolností budeme chtít být
tvrdými „hlídacími psy“. V Teplárně
je dle našich informací téměř 250
miliónu nerozděleného zisku z mi‐
nulých let a to si samozřejmě za‐
slouží důkladnou kontrolu. Větší
kontrolu a transparentní dohled
musí mít i samotný Bytes, který by
po převzetí akcií disponoval velkým
majetkem. Nesouhlasíme však se
zavedením druhého „politického
jednatele“, který by dohlížel na
správu společnosti. O této možnos‐
ti se v kuloárech mluví. Piráti jsou
proti jakýmkoliv politickým traﬁ‐
kám. Domníváme se, že kvalitní do‐
zorčí rada složená z odborníků,
transparentní a vždy dohledatelné
jednání Bytesu a důkladná a kont‐
rolovatelná práce valné hromady
(Rada města) ke kontrole městské‐
ho jmění stačí.
Velkou otázkou je, jak dopadne
vyšetřování ze strany ERÚ a jaká
škoda pro město tím vznikne. Pří‐
pad se bude jistě táhnout několik
let, ale měl by být pro nás velkým
varováním, kam může zajít nikým
nekontrolované jednání (nejen) tep‐
lárenské společnosti.
Piráti vnímají distribuci tepla
v rámci městských rozvodů jako
veřejnou službu. Proto je navýsost
důležité, aby město mělo co největ‐
ší kontrolu nad budoucím dodava‐
telem (ať už to bude kdokoliv). Stej‐
ně tak podporujeme svobodu sou‐
kromých subjektů si zařídit svůj
vlastní zdroj tepla za předpokladu
dodržení zákonných a ekologic‐
kých norem. Mgr. Martin Mareda

Chceme stavět. Stávající #nevyprodáme
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Dát na podzim hlas Pirátům je pro
seniory dobrá volba

Tajenku křížovky pošlete na e-mail: vaclav.klecanda@pirati.cz. Tři vylosovaní luštitelé dostanou pirátské tričko :)

Manifest Pirátů
Byla to zvláštní revoluce v tom
roce 1989. Navenek se politická re‐
prezentace sice vyměnila, zákulisní
hráči ale zůstali stejní. Prominenti
bývalého režimu měli informace
a konexe a dokonale využili zmat‐
ku po převratu. Získali pohádkové
bohatství a s ním spojený vliv. Je‐
jich myšlení se ale nezměnilo. Vy‐
tvořili kolem sebe klientelistické sí‐
tě a obsadili „svými“ lidmi klíčové
pozice ve veřejných institucích (na‐
příklad úřadech, soudech, státních
zastupitelstvích, policii a dalších).
Tím si kromě klidu na odklánění
veřejných peněz státu a Evropské
unie zajistili i beztrestnost před zá‐
konem. Pomocí úplatků nebo vý‐
hrůžek si pak zavázali politiky ve
všech stranách napříč spektrem.
Pravo-levé rozdělení tak ztratilo
smysl, protože kluci se stejně do‐
hodli tak, aby něco „káplo“ každé‐
mu. Občan se tím pádem smrsknul
na “věc”, která dostala jednou za
čas iluzorní možnost volby a po
zbytek volebního cyklu už nikoho
nezajímala.
Lidé s takovým myšlením nám
vládnou dosud.

Jenže každá akce vyvolá reakci.
Z trnitého křoví tohoto světa tak
vyrostli Piráti. Mladí lidé, kteří mís‐
to toho, aby drželi hubu a krok
a zařadili se na výplatní pásku, jim
začali do jejich systému házet vi‐
dle.
Staré struktury to sice nikdy ne‐
přiznají, ale začali se nás bát. A to
z jednoduchého důvodu. Nemají
na nás složky. Nenecháme se ko‐
rumpovat ani penězi ani traﬁkami,
navíc zveřejňujeme své schůzky
s lobbisty na internetu. A tak si hle‐
dají jiné cestičky, jak nás očernit.
Tu tvrdí, že jsme noví Kalousci, jin‐
dy nám zase teče mlíko po bradě.
Ale nejjistější je, když zaútočí na
nejhlubší lidské pudy a nazvou nás
feťáky a anarchisty. Jsem zvědavý,
co na nás vymyslí tady v Táboře.
Kdepak. Ve skutečnosti jsme je‐
nom lidé, které nebaví život se dvě‐
ma tvářemi. Nechceme podvádět,
domlouvat se za zavřenými dveřmi
a uplácet ani být upláceni. Zato
chceme, aby pravidla platila pro
všechny stejně, bez ohledu na vliv
a majetek. Aby se i chudý člověk

dovolal spravedlnosti. Chceme
společnost, která dokáže lidi oceni‐
t podle jejich schopností a doved‐
ností a která si jich váží. Chceme
města, která budou ke svým obča‐
nům přívětivá, budou jim naslou‐
chat a respektovat jejich názory.
Chceme prostě žít ve světě, ve kte‐
rém se nebudeme stydět vychová‐
vat naše děti.
Tvrdí o nás, že se nedokážeme
zařadit na pravo-levém spektru po‐
litických názorů. To je pravda. To‐
hle dělení není v současné době na
pořadu dne. Úkolem dnešních sku‐
tečných politiků je vrátit lidem
v politiku důvěru. Proto jsme pro
maximální otevřenost a transpa‐
rentnost, nejen při nakládání s ve‐
řejnými prostředky, ale i při obsa‐
zování veřejných funkcí. Chceme
dělat politiku pro lidi a pod dohle‐
dem lidí.
A budeme radši chudí do konce
života, než se nechat zařadit na vý‐
platní pásku kmotrů. Už toho má‐
me dost.
MUDr. Lukáš Mareš, Č.Bud.

V říjnu letošního roku se v době oslav stého výročí
založení naší republiky opět uskuteční volby do tábor‐
ského městského zastupitelstva. Letošní říjen bude te‐
dy měsíc, kdy lze v Táboře posunout hodně věcí o hod‐
ně velký kus správným směrem. Tak jako v roce 1918
se naši předkové rozhodli správně, tak můžeme i my,
občané Tábora všech ročníků, posunout svou volbou
Tábor na správnou kolej, ze které zhruba v roce 1995
odbočil.
Tam někde se stalo, že Tábor začal stárnout, začali
z něj mizet mladí lidé, začalo stoupat procento seniorů.
Protože se mi tento vývoj nelíbí, začal jsem zkoumat
zhruba v roce 2012, proč je tomu tak. Příčiny jsem obje‐
vil. Je jich mnoho. Ta největší je však jakési uzavření
vedení města a zastupitelstva do ulity, ze které není
možno komunikovat s občany, kteří jej volí. Hledal jsem
tedy kudy vede cesta ven.
Našel jsem. Je to program táborských Pirátů. Je
v něm vše, co jsem hledal. Nejen to, jak napravit hodně
podivuhodných věcí, které se v Táboře od roku cca
1995 staly, ale i cesta, jak Tábor proměnit v prosperující
město pro všechny generace. Cesta je sice plná z minu‐
losti nakupených překážek, ale je přímá a poctivá.
Základní principy, o které je pirátská strana opřena j‐
sou 4: kontrola moci a mocných i na místní úrovni, zjed‐
nodušení státu a místních úřadů pomocí nových tech‐
nologií, ochrana občanů před šikanou, obrana občan‐
ské svobody
Letos mi bude 66 a vadí mi kam v současné době
Tábor směřuje. Mám 3 syny a přál bych si, aby byl pro
ně Tábor městem atraktivním, v němž stojí za to prožít
svůj život a vracet se do něj s poznatky získanými po
celém světě, abych se mohl těšit z přítomnosti mých v‐
noučat.
Naši předkové tak uměli žít. Můj děd František byl si‐
ce prostý, ale šikovný kovář, který se svým umem doká‐
zal překvapit na svých cestách za poznáním do tehdej‐
šího Maďarska, Slovenska a Rakouska, bojoval za Če‐
chy ve francouzských legiích a pak se vrátil zpět do Tá‐
bora a své zkušenosti používal pro rozmach Tábora
v době první republiky.
V podzimních volbách stojíme před výzvou zvolit do
zastupitelstva ty, kteří nás jsou schopni provést změna‐
mi založenými na využití technologií 21. století a to tak,
že je neobrátí proti občanům, ale svými znalostmi
a morálními kvalitami poskytnou občanům Tábora
všech věkových kategorií prostor pro svobodný, spoko‐
jený avšak odpovědný život v budoucnu.
Obracím se proto na vás, na seniory, vlastně již i na
moji kategorii občanů, s mým přesvědčením, že volba
mladé Pirátské strany je volba odpovědného přístupů
k nám seniorům, ale i k našim potomkům a jejich po‐
tomkům.
Pirátská strana prosazuje fungující moderní politiku
založenou na využití technologií 21. století pro otevře‐
nou demokratickou společnost. Pomáhám Pirátům
z 27. místa kandidátky z následujících důvodů:
1. Jsou mladí, neúnavní a odpovědní, to už vím.
2. Dobře vědí o nesouměrnosti vývoje obyvatelstva
v Táboře a chtějí to změnit.
3. Vědí, jak mají vypadat vícegenerační byty a domky.
4. Vědí, jak se postarat o naprostý přehled, kam jdou
peníze z městského rozpočtu a konzultovat jejich vy‐
užití s občany.
5. Vědí, jak ochránit starší generaci na lokální úrovni od
účinku špatného dědického zákona, exekučního zá‐
kona a některých sociálních zákonů, které dělají ze
seniorů oběti neseriózních pečovatelských zařízení.
6. Vědí, jak snížit náklady na bydlení a dopravu v Tábo‐
ře.
7. Vědí, jak směrovat sociální služby pro seniory a podr‐
žet je pod městským dohledem.
8. Vědí, jak připravit novou průmyslovou zónu s chytrou
výrobou a vrátit do města mladé občany s rodinami.
To všechno jsou hodně přesvědčivé argumenty, proč
volit Piráty. Osobně jsem se o tom přesvědčil. Pokud si
dáte dohromady, jak se z Tábora stalo drahé město pro
běžný život s upadající občanskou aktivitou, kde ani ne‐
dovedeme vyřešit chytře místní dopravu a stavíme ji na
velkoobjemových osobních autech v nichž zpravidla je‐
de jeden řidič, pro které pak marně hledáme parkování,
musíme v podzimních volbách zcela zásadně obnovit
městské zastupitelstvo.
Jednoduše řečeno „neděďme šedivé sociální“ zastu‐
pitelstvo a zvolme mladé, chytré, perspektivní a praco‐
vité zastupitele!
Ing. Vladimír Šíp, občan tábora od roku 1952
Více v článku "Malé věci = velké radosti" na str.4.

Jsme Piráti Tábor. #utáboříme_se_na_radnici

