
POZITIVNÍ ENERGIE 
PRO ÚSPĚŠNÉ MĚSTO

Vážení a milí občané Tábora,

komunální volby v roce 2022 jsou za dveř-
mi a hnutí Tábor 2020 se bude znovu ucházet 
o Vaši důvěru. 

Ta nám byla dána opakovaně po několik 
volebních období, a je pro nás velkým závaz-
kem. Děkujeme Vám za ni. Snažíme se konat 
tak, aby naše kroky a rozhodnutí byly pro nás 
čisté, pro Vás přehledné a pro město Tábor 
prospěšné.

Na další čtyři roky přicházíme s konkrétní-
mi náměty, které jsme vtělili do programových 
tezí volebního programu. Jedná se o stručné 
formulace, které by měly přehledně vyjád-
řit naše snahy, vize a dílčí úkony. Možná je to 
trochu obtížné čtení, ale nechceme psát frá-
ze a slibovat nesmysly. Proto jsme se s naším 
týmem snažili teze formulovat jasně, reálně 
a splnitelně. Jsou členěny do 13 tematických 
kapitol. Tady jsou jejich hlavní pilíře. Všechny 
je najdete na listu vloženém do těchto novin.

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 2 2

VOLEBNÍ NOVINY

ENERGETIKA A ODPADY
Klíčové téma! Součinnost a podpora pro stabilizaci situace.

ROZVOJ, INVESTICE
Rozvaha, předvídavost a otevřená komunikace při rozhodování.

FINANCE 
Zdravé finance, vysoká obezřetnost plánování finančních rámců 
rozpočtu.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Ativita v přípravě a realizaci obchvatů a přeložek dopravy mimo 
město. Parkovací domy a plochy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Chytré a odborně podložené metody práce s veřejným prosto-
rem, využití  moderních technologií v odpadovém hospodářství.

BYDLENÍ 
V míře přijatelné pro rozpočet města dbát o bytový fond, zabývat 
se výstavbou bytů v režii města.

PODNIKÁNÍ 
Pomáhat a nepřekážet.

SOCIÁLNÍ OBLAST
Senioři si zaslouží naši péči. Hendikepovaní nesmí zůstat na okraji 
zájmu. Stejně tak i pečující. 

PŘÍMĚSTSKÉ ČÁSTI 
Náchod, Horky, Hlinice, Stoklasná Lhota, Větrovy, Zárybničná Lho-
ta, Měšice, Čekanice, Čelkovice, Klokoty, Záluží, Smyslov, Všechov, 
Zahrádka – to vše je také Tábor.

BEZPEČNOST MĚSTA
Vyšší efektivita k dosažení větší bezpečnosti města.

VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
Školy s plnou podporou města. Moderně a zodpovědně vzdělá-
vat. Pestrá nabídka kultury. Tábor - lídr turistické oblasti Toulava. 

SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ
Místo s největší koncentrací obyvatel si zaslouží odpovídající péči 
o veřejný prostor, sportovní vyžití i bezpečnost.

SPORT 
Nabídka pohybu a sportu pro širokou veřejnost. Udržení úrovně 
podpory výkonnostního sportu.  

CHCETE-LI NÁM VYJÁDŘIT MAXIMÁLNÍ PODPORU, ZAŠKRTNĚNĚ PROSÍM
 „VELKÝ KŘÍŽ“ U NÁZVU NAŠEHO HNUTÍ - VOLEBNÍ STRANY Č. 2.    

Ing. ŠTĚPÁN PAVLÍK
starosta města a projektant

POZITIVNÍ ENERGIE PRO ÚSPĚŠNÉ MĚSTO

 Ing. LUCIA KOPŘIVOVÁ MARKOVOVÁ
pracovnice hospice    

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D.                  
právník, vysokoškolský učitel   

Ing. JAKUB VALEŠ                                           
ředitel ZUŠ Tábor, hudebník, kapelník 

PaedDr. LADISLAV MAKOVEC                      
speciální pedagog, sommelier  

Bc. HANA STEHLÍKOVÁ         
vedoucí tanečního klubu 6dance Tábor

JAKUB LEŠIKAR                  
podnikatel

Ing. ŽANETA ŠIŠKOVÁ                                  
vedoucí botanické zahrady

Mgr. RUDOLF FRANTL                                    
středoškolský učitel   

MATYÁŠ DVOŘÁK                                  
vysokoškolský student

RNDr. ZUZANA ŘÍZKOVÁ                
geoložka

MAREK VYBÍRAL                                          
vysokoškolský student  

Ing. LUCIE MACOURKOVÁ JANŮ                                 
zemědělská podnikatelka

Ing. arch. KAREL SUDEK                                            
architekt

JIŘÍ BLAFKA                                                     
učitel hudby, ředitel festivalu 

DAVID HAVLÍČEK                                           
podnikatel, rybář  

MUDr. VENDULA STUDNIČKOVÁ                                                    
dětská lékařka

doc. RNDr. JIŘÍ VANÍČEK, CSc.                                                    
vysokoškolský učitel

Ing. arch. MARTIN KRAUS                              
architekt   

Bc. IVAN KUKLA                  
bankéř, myslivec a dobrovolný hasič

Bc. JAROSLAV BÁRTA, DiS                            
učitel, hudebník, kapelník Tarapaca Jazz 

Bc. MATĚJ POSPÍCHAL                                   
sládek, event manager, biker 

JUDr. IVANA MIZEROVÁ                                
ředitelka Katastrálního pracoviště Tábor

Bc. RADOSLAV KACEROVSKÝ                     
pěstitel orchidejí a exotických rostlin 

Mgr. KATEŘINA BLÁHOVÁ                            
fundraiser  

Mgr. JAN ČULÍK                                               
specialista v gastronomii, sommelier  

Ing. PETR HAVRÁNEK
podnikatel    

Ing. ŠTĚPÁN PAVLÍK
starosta města Tábor, projektant 

www.tabor2020.cz
tabor2020
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Pro uvedení tezí v život máme připraven 
pracovitý tým zajímavých osobností, které  
Vám představujeme také na stránkách voleb-
ních novin. Jsou to lidé úspěšní ve svých po-
voláních, schopní pěstovat naše město jako 
kvalitní a bezpečné místo k životu. Nabízíme 
odborníky širokého rozpětí profesí od specia-
listů na sociální oblast, dopravu, rozvoj města 

přes stavaře a architekty až po zdatné ekono-
my. Zásadní pro budoucnost bude také kva- 
litní školství a chytrá energetická koncepce.  
Po mnoha letech ve vedení radnice máme  
zkušenosti se správou města a orientujeme  
se v aktuálních problémech. Jsme připraveni 
i nadále konat tak, abychom se mohli opřít  
o vzájemnou důvěru.

Prosím, pročtěte si v klidu naše společné 
plány, zavítejte na naše webové stránky a fa-
cebookový profil. Zúčastněte se voleb, svát-
ku demokracie, kdy každý může rovnocenně 
vyjádřit svůj postoj. Mějte šťastnou ruku, pro-
tože Tábor za to stojí. Když se povede sestavit 
dobrou a férovou koalici, hned je vidět, jak 
se věci rychle posouvají dopředu. A kvalitně 
sestavený sbor zastupitelů znamená zdravou 
a účinnou kontrolu radničního rozhodování. 
Chtěl bych poděkovat kolegům za čtyřletou 
společnou práci, která byla místy na mno-
ho měsíců prošpikována světovými krizemi.  
A také našim předchůdcům, na jejichž kvalit-
ně zvládnutá dvě volební období bylo radostí 
plynule navazovat.

Mějme na paměti, že město je společenství 
lidí, kteří se mají snažit vzájemně si vyhovět  
a nečinit si příkoří. Jako občané totiž máme 
vliv na vlídnou budoucí formu soužití spole-
čenské obce nejen u voleb ale také v každo-
denní šanci udělat sobě či druhým hezčí den. 
Ať se nám to daří.

Srdečně a s úctou
Štěpán Pavlík, starosta Tábora 

ZNÁTE NÁS.



Víte, že sociální oblast, familiárně zvaná  
„sociál“, zdaleka není jen o seniorech nebo 
zdravotně postižených občanech? Týká se ka-
ždého z nás - ať jsou to maminky s malými dět-
mi, občané v exekuci, studenti, nezaměstnaní,  
rodiny v krizi anebo ti, kteří pečují o své blíz-
ké v nemoci či nesoběstačnosti. Zkrátka nás 
všech.

Dobrá sociální politika je základem kvality 
života lidí ve městě. A víte proč?

· Brání lidem padnout na dno - protože  
v případě nesnází se máme na koho obrátit  
se žádostí o pomoc.

· Pomáhá lidem žít bezpečněji, bez strachu, 
co bude zítra.

· Zmírňuje napětí mezi lidmi, různými  
skupinami občanů a pomáhá tak předcházet 
kriminalitě.

Do politiky mě přivádí zájem i motivace po-
dílet se na zlepšování života ve městě, jakým 
je Tábor. Zaslouží si prosperitu, která se ovšem 
neobejde bez solidarity s nejslabšími články. 
Záleží mi na tom jako matce, jako občance 
Tábora a v neposlední řadě i jako příslušníku 
tzv. sendvičové generace, která se stará sou-
časně o své děti i rodiče.  Profesně mám blízko 
ke zdravotně-sociální oblasti - kromě členství  
v Dozorčí komisi táborského G-centra součas-
ně 7 let pracovně působím v táborském hos-
pici, a vím, jak těžké je financování organizací 
tohoto typu. O to raději přiložím ruku k dílu.

Lucia Kopřivová Markovová

V Táboře jsem se narodil, miluji ho a žiji  
v něm s rodinou a dětmi celý život, přestože 
již dlouho pracuji a čerpám zkušenosti i z Pra-
hy. Svou vizí mě nadchl Jiří Fišer, kterého jsem 

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

Dopravní infrastrukturu jsem studoval  
na Dopravní fakultě ČVUT v Praze a kromě 
účasti v Komisi dopravy Města Tábora jsem  
několik drobnějších dopravních staveb v Tá-
boře projektoval.

Při projektování dopravních staveb podpo-
rujeme jako T2020 vytvoření sítě komunikací 
tak, aby těžká nákladní dopravu byla odve-
dena z města pryč. Proto vznikají projekty 
jako komunikace Měšice-silnice I/19, obchvat 
Tesco-Slapy. Ty mají za cíl odvést dopravu  
z Údolní ulice, Čelkovic, Chýnovské ulice  
a Čekanic.

Připravujeme rozšíření parkovacích míst  
na Sídlišti nad Lužnicí, Náchodském sídlišti,  
v centru města. Ať už v rámci parkovacích 
domů nebo rozšířením stávajících ploch.

Městu se vytvořením a posílením Fondu 
dopravní infrastruktury podařilo zrychlit opra-
vy chodníků a údržbu komunikací v majetku 
města. To je dobře pro nás pro všechny a chce-
me v tom pokračovat.

Jsme si vědomi toho, že všechny Táboráky 
trápí rozkopané silnice, ale opravy a moder-
nizace rozvodů tepla bez toho nejsou možné. 
Rekonstrukci Budějovické ulice máme z nej-
horšího za sebou. Ještě nás čeká etapa u Čer-
ných mostů a rekonstrukce ulice Údolní. Ale 
tím opravy a rekonstrukce končit nebudou, 
protože síť je tak rozsáhlá, že se vždy někde 
bude něco opravovat. Tak ať nás to trápí co 
nejméně!

Jakub Valeš

Přesto, že odcházím z komunální politiky, 
neopouštím hnutí Tábor 2020. Budu se i na-
dále podílet na jeho aktivitách a budoucím 
směřování. Je to právě Tábor 2020, který mě 
nominoval v koalici se SPOLU do senátních  
voleb. Hnutí a Štěpána Pavlíka podporuji! 
Všem svým známým a příznivcům doporučím: 
Volte Tábor 2020! 

Marek Slabý

 Tábor 2020 jsem vymyslel, založil a snad 
někam posunul. Zůstávám jeho členem a pod-
porovatelem.  Ale vše má svůj čas.  “Člověk rád 
počítá své potíže, ale neumí počítat své radosti 
“ - jsou slova Dostojevského a mně se to stalo 
v městské politice. A já v ní nechci být  formál-
ní zapšklou fosilií s “funkcí”. To, že dobrovolně 
opouštím zastupitelský sbor, ještě ale vůbec 
neznamená rezignaci na zájem o město a jeho 
obyvatele. Odcházím z městských politických 
struktur, ale zůstávám v těch občanských.  
S nabídkou pomoci i spolupráce.  A zůstávám  
v politice krajské, která mne naplňuje a kde 
chci pro Tábor být aktivní a užitečný.

        A proč volit Tábor 2020 ? Protože neo-
pustil principy, na kterých vznikl. Nabízí koalici 
s občany, potřebnou energii a nové tváře bez 
kariérních ambicí za každou cenu. 

Jiří Fišer
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Kandiduji, jelikož to chápu jako přirozenou 
občanskou povinnost a samozřejmost pro člo-
věka zabývajícího se veřejným děním. 

Díky své práci často cestuji do zahraničí,  
a mohu srovnávat. Tábor je skvělé místo k žití 
 i ve světovém měřítku. Ale vždy muže být 
ještě lépe. Mojí dlouhodobou snahou je pod-

V hnutí Tábor 2020 působím od roku 2002 
a od roku 2006 až do současnosti jsem za-
stupitelem města s působností též v Radě 
města. K těmto funkcím se snažím od počát-
ku přistupovat s velkou pokorou, respektem  
a odpovědností k našemu městu. S manželkou 
Luckou máme dvě dcery, desetiletou Kláru  
a novorozenou Terezku. 

Vždy jsem měl úzký vztah k přírodě (půso-
bil jsem v botanické zahradě, Komisi životního 
prostředí), a tak i otázka životního prostředí je 
mi velmi blízká. Naše město má na svém úze-
mí velký podíl zeleně s významnými vodními 
prvky (Jordán, řeka Lužnice, rybníky). To nám, 
Táborákům, vytváří dobrý základ pro příjem-
né žití. V posledních letech dochází v Tábo-
ře k postupné modernizaci městské zeleně  

podporoval v zastupitelstvu či radě města již 
od mého prvního zvolení v roce 2002. Ště-
pán Pavlík, jako další projektant v čele města,  
na něj navázal a jsem připraven mu pomoci. 
Jsem právník a správa věcí veřejných nutně po-
třebuje právní zázemí. V péči o majetek města  
a jeho rozvoj, ve veřejných zakázkách, dotacích, 
v územním plánování, sporech atd. Téměř vše 
má svou právní rovinu. Nerad slyším, že něco 
nejde, a naštěstí mne nikdo jen tak neošálí pa-
ragrafy ani byrokratickým ptydepe. V poslední 
době se věnuji rozvoji měst, urbanismu a sta-
vebnictví na celostátní úrovni. V týmu právní-
ků jsem připravil pro Prahu metodiku a vzoro-
vé smlouvy pro spolupráci města s investory 
za účelem jejich příspěvků do bytového fondu 
města, veřejné zeleně, chytrých technologií  
a kvality veřejného prostoru. Pracuji též na 
stavebních předpisech Prahy, Brna a Ostravy, 
za ty pražské jsme obdrželi kolektivní Českou 
cenu za architekturu. V Táboře jsem letos stál za 
reorganizací úřadu a vznikem pozice městské-
ho architekta. Chci město moderní, atraktivní  
a krásné. Chci nás inspirovat tím, co fungu-
je jinde a co znám z praxe. Třeba nádhernou  
Litomyšlí, která se nebojí a může se pyšnit pří-
domkem českého hlavního města architektu-
ry. Vyučuji na pražských právech a na katedře 
urbanismu Technické univerzity v Liberci.

František Korbel

a rozšiřovaní výsadeb okrasných rostlin. 
V dlouhodobém horizontu se daří snižovat 
prašnost a obsah škodlivých látek v ovzduší.  
Životní prostředí ale není jen zeleň. Zahrnu-
je mnoho oblastí – čistotu ovzduší a vodních 
zdrojů, dopravu, problematiku klimatických 
změn, výrobu a nakládání s energiemi, odpa-
dy, udržitelné zemědělství, relaxační plochy… 
Životní prostředí tvoří i lidské vztahy.

Nadále se budu aktivně snažit přispět  
ke zlepšování kvality životního prostředí v na-
šem městě. Zdravé životní prostředí je zákla-
dem příjemného žití. 

Radoslav Kacerovský

pora lokální ekonomiky s důrazem na farmáře 
a řemeslné výrobce potravin. Jíst potraviny  
z nejbližšího okolí je v mnoha ohledech velmi 
prospěšné pro přírodu i člověka. 

Jako člověka podnikajícího v gastronomii 
mě zajímá i otázka turismu, který je v Táboře 
zvláště v létě relativně značný. Nechci, aby 
se turismus v Táboře dramaticky navyšoval.  
Ale chci, aby byla návštěva Tábora zajímavá  
po celý rok, a kromě krásy města sem lidé 
jezdili i za kvalitou služeb a atraktivitou akcí 
pořádaných či podpořených městem. Nově 
opravované prostory Trafačky či Křižíkovy 
elektrárny poskytnou dobré zázemí pro pořá-
dání výstav a koncertů. 

Rád bych, aby byl Tábor turisty ceněn  
pro kvalitní kulturu a dobrou (lokální) gastro-
nomii. Má k tomu dobře našlápnuto.

Jan Čulík

NĚKTERÉ ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ PROJEKTY A PLÁNY DO BUDOUCNA

Projekt nové obytné čtvrti Dvorce

Studie nového využití bývalé trafostanice a Křižíkovy elektrárny

Zprovozněná nová sportovní hala Mír

Dokončené Centrum pro seniory Projekt nového parkovacího domu na Sídlišti Nad Lužnicí


