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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 čes ké po li ti ce je v sou čas nos ti v kur zu ma na žer ské roz ho do vá ní. Stát, kra j

i o bec j sou po jí má ny ja ko fir my , k te ré ma jí bý t ří ze ny bez zby teč ných de bat. J sou
o me zo vá na prá va ve řej nos ti v ří ze ních, kde se roz ho du je o osu du pří ro dy a kra ji ny
a o pře zku mu správ ních roz hod nu tí, ob je vu jí se i po ku sy ome zit prá vo na in for‐ 
ma ce. dokončení na str.5

Proč se
jmenujete
pirati a
kdo vás
platí?

Ne dáv no se mi
svě ři la mo je ma‐ 
min ka : „Ka ma rád‐ 
ka mi ří ka la , že
vás pří liš ne zná,
ne lí bí se jí va še
jmé no a ne ví, kdo
vás vlast ně pla tí.“
do kon če ní str.2

Kontrolní
mechanismy nefungují

město přišlo nejméně
o 400 milonů

Kdy by měl Tá bor dobře fun gu jí cí
kon t rol ní me cha nismy za lo že né na
a na lý ze šir ších dat, ob do bí, kdy se
zba vo val své ho by to vé ho fon du za
takřka vý pro dejo vé ce ny , ne mu se lo
tr vat ro ky . Roz díl ná kla dů a  pří no‐ 
sů  -  te dy e fek ti vi ta  -  je ob rov ský.
V  pří pa dě a na lý zy pro de je by to vé ho
fon du do sa hu je 400 mi li o nů ko run.
Před stav me si, ko lik to bu de, když se
a na ly zu jí dal ší da ta , např. z  pro náj‐ 
mů. do kon če ní na str.7

Co s bývalými
kasárnami?

Ná ze v Dvor ce ur či tě
mno hým z vá s při po me ne
čtvr ť z ro má nů o Rych lých
Ší pech. V  Tá bo ře se a le
jed ná o  mís to, kde už
zhru ba před dva nác ti le ty
mě la za čí t vzni kat z čás ti
bý va lých ka sá re n Ja na
Žiž ky no vá čtvrť. Ne dáv no
se neje n no vi nách ře ši l
od kup před ní čás ti a re á‐ 
lu , k te rý na ko nec pro měs‐ 
to z  růz ných dů vo dů ne‐ 
do pa dl. Po ze mek i  s ob‐ 
jek ty kou pi la za 15 mi li o‐ 
nů fir ma z Pla né nad Luž‐ 
ni cí. Dvor ce me zi tím le ží
la dem a  kro mě pá r
kusých in for ma cí ni kdo
z oby va tel města po řád ně
ne ví, co se ta m bu de dít.
Do kon če ní str.6
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Navazujeme na předchozí vydání Pirátských listů, představujeme další dva kandidáty

Mgr. Tereza Daněk
Kdo jsi?

Jsem u či tel ka SŠ, lek tor ka pri már ních pre ven cí. Vy‐ 
stu do va la jsem So ci ál ní pe da go gi ku a o bor U či tel ství fi‐ 
lo so fie, e ti ky a ná bo žen ství na HT F UK. Jsem man žel ka ,
ma min ka , ži je me v měst ském by tě se psem a cho vá me
šne ka. Ve vol ných chví lích na vště vu je me ko mu nit ní za‐ 
hra du, kon cer ty na ná měs tí či Jor dán.

Tvá po li tic ká mi nu lost?
Kro mě své pra vi del né účas ti ve vol bách a na fes ti va lu

do ku men tár ních fil mů s  lid sko práv ní té ma ti kou Je de n
svět za se bou žád nou po li tic kou mi nu lost ne mám. A le
kaž dý je jed nou za čá teč ník.

Tá bor mám rá da a lí bí se mi tu to li k, že o to m po řá d
ně ko mu vy prá vím. Zá ro veň vím, že o všech no, co má me
v  ži vo tě rá di, se mu sí me sta rat. A  jak pra vi la zpě vač ka
Mu cha v  rám ci své ho ne dáv né ho vy stou pe ní u  Stán ku:
"Pojď te blí ž, pro to že čím blí že sto jí te, tím ví ce z to ho má‐ 
te". Já chci mí t z ko mu nál ní po li ti ky to, že o prav du usly‐ 
ším a u vi dím, co se v Tá bo ře dě je a bu du se mo ci po dí le t
na pl ně ní po tře b je ho oby va tel.

Proč Pi rá ti?
Asi pro to, že od ne pa mě ti tíh nu k out si de rům (smí‐ 

ch). Upřím ně  -  za ča lo to se tká ním s  Mi lo šem Tu háč‐ 
kem v rám ci jed no ho en vi ron men tál ní ho pro jek tu , kte rý
spo lupo řá dám pro tá bor ské ško ly. Mi lo š na něm vy‐ 
stou pil ja ko od bor ník pře s prá vo na ži vot ní pro stře dí.
Oslo vil mě, před sta vil mi hlav ní ide je tá bor ských pi rá tů,
poz dě ji je jich líd ra a po pár dnech i ce lý zby tek sku pi ny.
Po cho pi la jsem, že mám v pi rá tech své mís to i přes to,
že po čí ta čům ne ro zu mím (smí ch). Ne, s  ide ály pi rá tů
sym pa ti zu ji, svo je sli by dr ží a jsem rá da, jes tli že v rám ci
ni ch mo hu za stá vat ře še ní o tá zek hu ma nit ní ho cha rak‐ 
te ru.

č

Proč zrov na Ty?
Tuhle o táz ku si ta ké po klá dám a vždyc ky mě na pad‐ 

ne: "a kdo ji ný?. Z  po zi ce u či tel ky před mětu Vý cho vy
k ob čan ství (Zá kla dů spo le čen ských věd) v ní mám ja ko
jed nu z  nej vět ších sou čas ných vý ze v vzdě lá vá ní boj
pro ti lhos tej nos ti. Stá vá se, že stu den ty ve řej ný ži vo t
pří liš ne za jí má, ne chtě jí sly še t o  po li ti ce. Jak je mám
ale bur co vat k to mu , aby by li ak tiv ní mi ob ča ny Tá bo ra,
kdy ž se o to sa ma ne po ku sím?

Mou spe ci a li za cí je ob last vzdě lá vá ní. Trá pí mě, že
al ter na tiv ní ško ly /škol ky jsou čas to nu ce ny si bý t při
žá dá ní o pod po ru od města kon ku ren cí, při to m všech ny
ma jí s tej ně hod not ný cíl. Tá bor je dí ky těm to al ter na tiv‐ 
ním vzdě lá va cím i ni ci a ti vám a  sdru že ním pro gre siv ní,
a trak tiv ní měs to. Má me zá jem, a by se do Tá bo ra stě ho‐ 

va ly ro di ny , a  a by sou čas né ro di ny ne od chá ze ly ? Má‐ 
me. Tak ji m po ne chejme mož nos ti, ať si ma jí z če ho vy‐ 
bí rat, vždy ť je to skvě lé.

Cí tím se bý t uži teč ná se svý mi zna lost mi ohled ně
škol ní ši ka ny . Má me ta dy stát ní zá klad ní ško ly, k te ré
jsou pro slu lé svým špat ným so ci ál ním kli ma, přes to ně‐ 
ja ká or ga ni za ce, kte rá by zde sys te ma tic ky pra co va la
na pro gra mech pri már ní pre ven ce tý ka jí cích se vzta hů
ve tří dě, tu z ce la chy bí. A teď vů bec nechci ří ci, že na vi‐ 
ně j sou uči te lé ne bo ře di te lé škol. Pro blémy to ho to dru‐ 
hu jsou ve li ce kom plex ní. Na o pak bych si přá la pe da go‐ 
gic ké sbo ry pod po ři t tak, že ji m měs to po mů že s ře še‐ 
ním pro blé mu , že na to za jis tí do sta teč né fi nanč ní pro‐ 
střed ky a pod. Pra cujme na tom, ať jsou všech ny tá bor‐ 
ské ško ly kva lit ní a bez ši ka ny.

JUDr. Miloš Tuháček
Jste znám ja ko ad vo kát a au tor pub li ka cí o prá vu na
in for ma ce a prá vu ži vot ní ho pro stře dí. Ja ká je ale Va -
še po li tic ká mi nu lost?

Za ži l jsem v Tá bo ře mno hé . Nej pr ve ja ko čle n e ko lo‐ 
gic kých ne zisko vek, ná sled ně i ja ko ne u vol ně ný po li ti k,
te dy ja ko člo věk, kte rý za se dá v  or gá nech měs ta „po
prá ci“. V ro ce 2002 jsem ob no vo val v Tá bo ře Ze le né. Ti
se však po ro ce 2006 zpro ne vě ři li své mu po slá ní účas tí
v ko rupč ní To po lán ko vě vlá dě. Ná sled ně jsem byl ak tiv‐ 
ní ve sdru že ní JI NAK, kte ré za hr no va lo i ne zá vis lé a Pi‐ 
rá ty . Za to to sdru že ní jsem byl v po sled ních čtyře ch le‐ 
tech v ra dě měs ta . Po roz dě le ní to ho to sdru že ní na pi‐ 
rát skou a zby lou část jsem se při dal k –z mé ho po hle‐ 
du dů sled něj ší – pi rát ské čás ti.

Čím Vás o slo vi la Pi rát ská stra na?
Pi rá ty sle du ji už asi osm le t, jsem vel kým příz niv cem

je jich zejm. praž ské ko mu nál ní po li ti ky . Co se tý če Tá‐ 
bo ra, od ro ku 2014 jsem spo lu pra co val na sna ze o  in‐ 
for mač ní ote vře ní města zejm. s  tá bor ským pi rát ským

líd rem Vác la vem Kle can dou, v je ho ž ne ú plat nost a jas‐ 
nou i de o vou za kot ve nost mám dů vě ru.

Sli bů o ra di kál ním o te vře ní rad ni ce tu by lo již ně ko -
lik. Pro č zrov na Pi rá ti by mě li ten to sli b do dr že t?

Hlav ní roz dí l je v  tom, že Pi rá ti vě dí, jak na to. Bu‐ 
douc nos tí jsou ote vře ná, stro jo vě či tel ná, pře hled ná

a  všem pří stup ná da ta . Pi rá ti ta to da ta ob ča nům po‐ 
skyt nou , ma jí na to k now how. Pak už bu de pro všech ny
těž ší ar gu men to vat tak, že ob ča né do to ho ne mo hou
po li ti kům „ ke cat“, pro to že ne ma jí in for ma ce. Dal ším
kro kem je pak pro myš le né za po jo vá ní li dí do roz ho do‐ 
vá ní. Ur či tým pi lot ním pro jek tem je za po je ní ko mi se ži‐ 
vot ní ho pro stře dí a ra dy města do roz ho do vá ní o ká ce‐ 
ní dře vin. To d ří ve dě la li je n úřed ní ci. Změ nu smě rem
k za po je ní ve řej nos ti jsem pro sa di l před tře mi le ty.

Co bys te udě la l pro o te vře ní města v pří pa dě zvo le ní
do za stu pi tel stva?

Po kra čo va l bych v  to m, co jsem dě lal v  po sled ních
le tech. Je faj n, že ra da v ro ce 2015 pod po ři la můj ná vrh
na jmen nou e vi den ci hla so vá ní rad ních či zve řej ňo vá ní
pod kla dů pro jed ná ní ra dy a za stu pi tel stva. A le teď j sou
úřed ní ky ta to da ta zby teč ně „ano ny mi zo vá na,“ te dy
vlast ně cen zu ro vá na. Té ma tem č. 1  je te dy pro mě
v po sled ních mě sí cích bo j pro ti úče lo vé mu zne u ží vá ní
ochra ny o sob ních úda jů v  sou vis los ti s  na ří ze ním
GDPR. Pře svěd čo va l bych te dy na dá le po li ti ky a úřed ní‐ 
ky o vhod nos ti pod po ry dal ších o pat ře ní k vět ší mu ote‐ 
vře ní měs ta.

Do kon če ní ze str.1 .. Jmé no je zá klad ní před po klad
exis ten ce če ho ko li. Bez jmé na nejste nic. Jmé no
ovliv ňu je v ní má ní li dí i  je jich re ak ce, ur ču je i  bu douc‐ 
nost své ho no si te le. Jmé no ná s pro s tě de fi nu je. To hle
všech no Pi rá ti ví a  vě dě li to i  v ro ce 2009, kdy ja ko
stra na vznik li. K to mu , a bycho m po cho pi li, pro č si zvo‐ 
li li prá vě ta ko vé jmé no, se mu sí me pře nést zpět v ča‐ 
se a  vží t se do je jich teh dej ší si tu a ce. Dů le ži té je si
uvě do mi t, že za Pi rá ty ni kdy ne stál žád ný me ce náš
a ne sto jí za ni mi a ni teď. Od sa mé ho za čát ku vznikla
stra na z  po pu du ne spo ko je ných ob ča nů, nej pr ve jed‐ 
no tek, po slé ze de sí tek a  s to vek. Ne e xis tu je jed not li‐ 
vec, k te rý by z po za dí všech no ří di l a o vliv ňo val. Ne při‐ 
chá zí nám a ni žád né skry té pe ní ze. Na ší živ nou pů dou
ne ní nic ji né ho ne ž nad še ní a  zar pu ti lost li dí, k te ří
chtě jí změ ni t Čes ko k lep ší mu.

Ti li dé mě li a ma jí pou ze sí lu svých myš le nek a do‐ 
ved nos tí, po mo cí k te rých se ji m po da ři lo po stu pem
ča su vy růst a ž do d neš ní po do by tře tí nej sil něj ší par la‐ 
ment ní stra ny.

Vel ký dí k pak pat ří in ter ne tu , bez k te ré ho bycho m
ne vznik li. Má schop nost usnad ňo vat ko mu ni ka ci me zi

lid mi a dí ky o te vře né mu pří stu pu ke všem in for ma cím
pak mo hou i  kva li fi ko va ně roz ho do vat. To mu se pak
ří ká fun gu jí cí de mo kra cie a  dí ky in ter ne tu je mož né
za vést ji do pra xe i u ná s, bu de me- li chtít. Všich ni ve
stra ně jsme si rov ní. I te n nej po sled něj ší čle n má s tej‐ 
ná prá va a sí lu hla su ja ko tře ba před se da.

Před sed nic tvo stra ny si mů že ří kat, co chce, a le ne‐ 
bu de- li se cho vat tak, jak chtě jí je jí čle no vé , vel mi br zo
skon čí. To je pří má de mo kra cie v pra xi. Fun gu je to, je n
chtít.

Mi lu je me re fe ren da , o všem hla su je me. A pro č ta ké
ne, kdy ž má me dí ky in ter ne tu všich ni pří stup ke s tej‐ 
ným in for ma cím a kdy ž mů že me dí ky in ter ne tu všich‐ 
ni po ho dl ně dis ku to vat a hla so vat z tep la na ši ch obý‐ 
vá ků? Mys lí me si, že po li ti ka má slou ži t pře de vším ob‐ 
ča nům.

Bo hu žel, ve de ní sou čas ných „tra dič ních“ stra n si
čas to usur pu je hrst ka „ nad li dí“, ře če no slov ní kem pro‐ 
fe so ra Kou ko lí ka de pri van tů. Na pří kla du sou čas né ho
slo že ní ra dy města Čes ké Bu dě jo vi ce je to krás ně vi‐ 
dět.

Me zi je jich po stu py pat ří va ře ní ml hy , ší ře ní po lo‐ 
prav d a lží, za me tá ní pod ko be rec. Ob ča n je te n, k te rý
jed nou za 4 ro ky o de vzdá hlas a tím je ho ro le v de mo‐ 
kra cii kon čí. Při jde ji m to nor mál ní. Na ším cí lem je
změ ni t sou čas nou pra xi ( ne) fun go vá ní de mo kra tic ké‐ 
ho sys té mu . A pro to jsme si vy bra li jmé no, k te ré ná s
k  to mu před ur ču je. Pi rá ti vznikli, a by při vez li změ nu .
Kdo ji ný ne ž Pi rá ti to ta ké mů že udě lat?

Mi lá ma min ko, vy řiď pro sím své ka ma rád ce, že Pi‐ 
rá ti se jme nu je me pro to, že žád ná ze stra n, k te rá má
v  ná zvu „ de mo kra tic ká“ se o  sku teč nou de mo kra cii
vů bec ne za jí má. Pi rá ti to hle slo vo v ná zvu ne ma jí, o to
víc se de mo kra tic ký mi prin ci py ří dí. A a ž se Tě Tvá ka‐ 
ma rád ka ze ptá, kdo ná s pla tí, tak jí pro sím po věz, že
má me o te vře né účet nic tví na in ter ne tu . A po kud ji to
váž ně za jí má, ať se po dí vá na na še strán ky wi ki. pi ra‐ 
ti.cz/ fo/start . Po kud se dí vat nechce, mů že vě ři t spo‐ 
leč nos ti Transpa ren cy In ter nati o na l, k te rá fi nan co vá ní
po li tic kých stra n dlou ho do bě sle du je. Za vol by do par‐ 
la men tu v ro ce 2017 ob dr že li Pi rá ti nej lep ší hod no ce ní
ze všech. Zdro j: www.transpa rent ni vol by .cz

S pozdra vem MUDr. Lukáš Ma reš

Jmenujeme se Piráti, ale neloupíme. #drzime_kurz



pirátské listy - tábor 3

Volební program
Chce me, a by Tá bor byl za jí ma vým, so fis ti ko va ným, na vště vo va ným měs‐ 

tem, k te ré je zná mé ne jen pro svou his to rii, ale i pro svůj pří stup k mo der ní mu
po je tí měs ta . Chce me, a by o něm by lo sly še t v sou vis los ti s chyt rým měs tem,
zá ze mím pro kul tu ru , skvě lé mu ser vi su pro tu ris ty a pře de vším s mo der ní, pl‐ 
ně di gi tál ní a  transpa ret ní sa mo sprá vou . A pe lu je me na kon cepč nost a  dlou‐ 
ho do bou stra te gii ří ze ní města ve spo lu prá ci s od bor ní ky i ob ča ny měs ta.

Na bí zí me to, co umí me vel mi dobře: di gi ta li za ci, transpa rent nost a za po je‐ 
ní ob ča nů do roz ho do vá ní.

Zjed no du ší me fun go vá ní po mo cí tech no lo gií
Di gi ta li zu je me veš ke rou agen du , už žád ný pa pír. Základem moderního úřadu
je konec použávání papíru a jeho nahrazení počítači. Umožní to masivní
zjednodušení a propojeni agend i dat.
Všech ny úřa dy ma jí bý t kom plet ně do stup né on li ne . Obí hat po úřa dech ma jí
da ta , ne li dé. 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.
Všech na da ta bu dou ve řej ná , po sta ví me na ni ch chyt ré měs to.
Bu de me sbí rat da ta pro e fek tiv něj ší plá no vá ní (od voz od pa du , jízd ní řá dy MHD,
do prav ní stav by , aj.). Ne va ří me z vo dy.

Od stra ní me ko mu ni kač ní ba ri é ry
Chce me kon cepč ní ří ze ní - před ví da tel né , jas né smě řo vá ní. Do zpra co vá ní kon ‐
cep cí za po jí me - od bor ní ky i z řad ve řej nos ti.
In for ma ce o ří ze ní města bu dou ve řej ně do stup né . Od jed ná ní za stu pi tel stva
ne bo měst ských or gá nů a fi rem, pře s roz po če t ne bo in ves tič ní plá no vá ní a ž po
re gis tr smluv.
Při pra ví me par ti ci pa tiv ní roz po čet - ná stro j pro za po je ní li dí do roz ho do vá ní
a umož ní me jim se kre a tiv ně za po jit
Bu de me peč li vě pre zen to vat, co a pro č dě lá me . Ne mlží me.

Po hlí dá me to ky měst ských fi nan cí
Zve řej ní me roz po če t města i je ho spo leč nos tí . Bu de na in ter ne tu , roz kli ká va cí
a sro zu mi tel ný a ž na úro veň jed not li vých fak tur.
Zří dí me měst ský transpa rent ní účet a všech ny smlou vy zve řej ní me.
Po hlí dá me ce ny zá klad ních slu žeb . Ne ní nut né ne u stá le zdra žo vat, kdy ž se ne ‐
mě ní ná kla dy.

Za trak tiv ní me měs to pro všech ny
Pod po ří me vý stav bu star to va cích by tů a by tů s pe čo va tel skou služ bou pro se ‐
ni o ry . Staré ne vy pro dá me . Chce me no vé čtvr ti.
Pod po ří me tech nic ké vzdě lá vá ní , i de ál ně zří ze ním vy so ké ško ly . O ži ví me tím
měs to a při lá ká me tech no lo gic ké fir my.
Zří dí me no vé mul ti funkč ní kul tur ní cen t rum , kde se bu dou po řá dat vý sta vy ,
worksho py , kon cer ty.
Při pra ví me re vi ta li za ci pří rod ní ho am fi te át ru Pin tov ka

Co se povedlo
Ve vo leb ním ob do bí 2014 –  2018 kan di do va la Čes ká pi rát ská stra na ja ko

sou část vo leb ní ho sdru že ní JI NAK! Pi rát ské zá jmy na transpa rent nos ti a o te vře‐ 
nos ti města a  na za po je ní ob ča nů do roz ho do vá ní za stu po va l v  tom to ob do bí
zejm. čle n ra dy a za stu pi tel stva města JUDr. Mi lo š Tu há ček.

Ve spo lu prá ci s  dal ší mi kan di dá ty sdru že ní JI NAK! se po da ři lo v  or gá nech
města pro sa di t ty to ná vrhy:

zve řej ňo vá ní pod kla dů pro jed ná ní ra dy města (by ť za tím - pro od por úřed nic ‐
ké ho a pa rá tu a ne do sta teč nou pod po ru nej už ší ho ve de ní města - pou ze zpět ‐
ně),
zve řej ňo vá ní jme no vi té ho hla so vá ní rad ních o jed not li vých ma te ri á lech,
zá sa dy pos tu pu pří pra vy a re ali za ce sta veb ních in ves ti čních ak cí měs ta,
za po je ní ko mi se ži vot ní ho pro stře dí a ra dy města do roz ho do vá ní o ká ce ní
dře vin ( za tím roz ho do va li o ká ce ní pou ze úřed ní ci),
zří ze ní no vé ho fon du , k te rý pod po ru je pro jek ty za mě ře né na e ko lo gic kou
osvětu na ško lách i u ši ro ké ve řej nos ti,
pro sa ze ní ze le něj ší va ri an ty re kon struk ce Bu dě jo vic ké u li ce ( vy sá ze ní stro mů,
za cho vá ní chod ní ků v ro zum né ve li kost, ply no fi ka ce),
zvý še ní pro voz ní ho pře byt ku , tj. men ší „ pro je de ní“ pří jmů města ve pro spě ch
in ves tic.

vetší
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menší
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Často kladené otázky
Proč chtějí Piráti všechno předělat, 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 chtějí všechno zdigitalizovat. Co potom lidé, kteří s počítačem 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.

V programu jsou samé koncepce, odborníci, transparence. Co Piráti přinesou mně?
Neslibujeme modré z nebe, párky a

pivo, koblihy, snížení daní ani cukrovou
vatu zdarma. Nabízíme radikální
zjednodušení činnosti radnice,
městských firem a úřadů a hlídání jejich
výdajů. Tím ušetříme velké, skutečně
velké peníze, které se pak dají použít na
vzdělávání našich dětí, na centra pro
seniory, na sportoviště, na výstavbu
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.

Co je to to Smart city neboli chytré město? Copak 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.

Co je to participativní rozpočet
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 web. 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.

Jste stranou mladých lidí, co nabízíte starším?
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.

Pro mladé jsou Piráti jasnou volbou
Čes kou pi rát skou stra nu ve dou mla dí a ve li ce schop ní li dé s no vá tor ský mi ná zo ry .

Na bí zí jas né a kon krét ní cí le, co řek nou , to ta ké do dr ží. Há jí na ší svo bo du , nej sou za tí‐ 
že ní ko rupč ní mi afé ra mi a ne bo jí se ří kat to, co si mys lí. Ne spor nou vý ho dou tá bor‐ 
ských Pi rá tů je pak zejm. je jich pra cov ní na sa ze ní a v kon tex tu ma lé ho města je jich
čis to ta o hled ně kli en te lis tic kých va zeb. Svý mi krát ký mi vi dei ve vo leb ní kam pa ni na‐ 
víc do ka zu jí, že si sa mi ze se be do ká žou udě lat i sran du .

Tá borští Pi rá ti chtě jí za trak tiv ni t Tá bor pro mla dé li di. Jed nou z cest, jak na to, je již
zmi ňo va ná di gi ta li za ce úřa dů. Dal ším na ším cí lem je při lá kat na úze mí města vy so‐ 
kou ško lu . Do Tá bo ra pak zač nou prou di t mla dí li dé z ji ných re gi o nů, zá ro veň a le spoň
ně kte ří míst ní bu dou mo ci stu do vat ve svém rod ném měs tě. Pod po ří se tak zdej ší
kul tur ní ži vo t, do jde k o ži ve ní města o bec ně.

Dal ším z cí lů je vy bu do vá ní star to va cích by tů na pří klad na úze mí bý va lých ka sá re‐ 
n, te dy ve čtvr ti Dvor ce. Ty to by ty by slou ži ly ja ko od ra zo vý můs tek pro mla dé ro di ny
a mla dé ro di ny s dět mi, a by moh ly za čí t kva lit ní ži vo t v na šem měs tě. V a re á lu mů že
bý t i ško la a škol ka . U leh čí se už tak pře pl ně né a ob rov ské ško le na Z bo rov ské.

Vě ří me, že za ve de ním par ti ci pa tiv ní ho roz počtu ( vi z člá nek Čas to kla de né do ta zy )
o slo ví me a vtáh ne me do dě ní ( neje n) mla dé i ni ci a tiv ní li di. Je to po da ná ruka ke spo‐ 
lu tvo ře ní měs ta . Je to mož nost, jak uká zat městu dob rý ná pad, k te rý pod po ru jí li dé ,
a vy zvat ho, ať ho re a li zu je.

Pro všech ny vý še uve de né dů vo dy bychom chtěli bur co vat mla dé tá bo rá ky a tá bo‐ 
rač ky : “buď te v to m s ná mi, přijď te k vol bám!”

Digitalizací k lepšímu fungování. #digitalizace
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Koncepční fungování města

Malé věci = velké radosti, ..aneb férově sdílené město.

Městské společnosti: zeštíhlet a nastavit světlu veřejnosti!

Čas to s lý chá me, že vzni ka jí ně ja ké kon cep ce, ne bo že je na o‐ 
pak ně co ne kon cepč ní. Do st čas to se však stá vá, že zů sta ne je n
u kon cep ce sa mot né , k te rou po té ni kdo ne do dr žu je. Kon cep ci Pi‐ 
rá ti chá pou ja ko po pis sta vu , ka m se chce me po su nou t a  ja ké
kro ky je k to mu po tře ba u či nit.

Na jed not li vých kon cep cích by mě li spo lu pra co vat ne zá vis lí
od bor ní ci (a to i  z řad ve řej nos ti). Na zá kla dě nej mo der něj ších
po znatků z da né ho o bo ru by mě l bý t při pra ve ný do ku men t, k te rý
je při ja tý s co nej šir ším sou hla sem všech po li ti ků i úřed ní ků, a ti
jej ná sled ně do dr žu jí a re spek tu jí. Kon cep ce da jí jed not li vým ob‐ 
las tem fun go vá ní města jas ná pra vi dla . Fun go vá ní města bu de
pak před ví da tel né a mě ři tel né.

Kaž dá kon cep ce by mě la ob sa ho vat 3 fá ze:
start : po pis sou čas né ho sta vu.
kro ky : se zna m kon krét ních kro ků, k te ré je po tře ba u či nit. Ně ‐
kte ré se da jí dě lat sou běž ně, tak že ce lý pro ce s mů že bý t pře ‐
kva pi vě krát ký. Je ta ké mož né si je, po spl ně ní, od škrt nou t
a mí t tak mož nost sle do vat po kro k a mě ři t jej.
cíl : po pis, ka m ma jí kro ky do spět.
Vy tvo ře ní by ť jed no du ché kon cep ce umož ňu je jas ně uká zat,

kde jsme, ka m se chce me po su nou t a ja ké kon krét ní kro ky pro to
hod lá me udě lat. Je to sta no ve ní jas né ho plá nu , k te rý má ve řej‐ 
nost mož nost sle do vat, mě ři t a pří pad ně kri ti zo vat.

Mgr. Vác la v Kle can da

Jis tě se na za se dá ní města ob je‐ 
vu jí dů le ži té stav by a pro jek ty v de‐ 
sít kách mi li o nů ko run, kte ré je nut né
pro jed nat, na plá no vat a o hlí dat, aby
si je jich pro střed nic tvím ně kdo pro‐ 
ti práv ně ne při lep šil. Po zor však,
abycho m pro vel ké vě ci ne pře hlí že li
ty ma lé. Ja ké ma lé ? Kva li ta všed ní‐ 
ho d ne ve měs tě le ží ve zdán li vých
ma lič kos tech, ne bo ť ty sou vi se jí
s  na ši mi zá klad ní mi po tře ba mi.
Kaž dý po tře bu je pí t vo du s tej ně tak,
ja ko si do jí t na zá chod.

Ro di če s  ko čár ky vy rá ží den ně
do u lic, star ší část oby va tel stva
cho dí ve n a  chce se po sa di t v  par‐ 

ku . JEN ŽE na u li cích če ká mno ho ná stra h v  po do bě roz bi tých
chod ní ků, míst kde chy bí bez ba ri é ro vý pří stup. D laž ba po kry tá p‐ 
sí mi ex kre men ty , za tím co sto ja n na bí ze jí cí pyt lí ky na je jich úkli d
v  pří pa dě staré ho města jin de ne ž v  Ho leč ko vých sa dech ne na‐ 
jde te. A kdy ž už jsem u tě ch sa dů, tak ta m j sou pyt lí ky , a le za se
žád né pít ko. Kdy ž si do těch to míst za po me ne te vzí t s se bou vo‐ 
du , jste na myd le ní, pro to že ši ro ko da le ko ne ní, kde si ji na brat a ni
kou pit. Ne ní si kde o plách nou t ob li čej, umý t ru ce. A  na sa dech
člo vě k ta ké pří liš ne po cho dí s ko čár kem. Smě rem z kop ce do lu je
je n jed na tra sa sjízd ná a to ješ tě po měr ně ob tíž ně. Ji nak mu sí te
ko čá rek s nést či vy nést ve dvou . To kdy ž ná ho dou ně ko ho dru hé‐ 
ho po tká te a ne sty dí te si mu ří ci o po moc.

Na Síd liš ti nad Luž ni cí je pěk né hřiš tě pro se ni o ry . Bo hu žel mu
a le chy bí zá brad lí, WC a o pět pit ná vo da . Do zvě dě li jsme se to od
li dí dů cho do vé ho vě ku , k te rých jsme se pta li, jak se ji m na t zv.
Soj čá ku ži je. By la jsem ta m tři krát, kdy ž mě ta m tři krát do ved l
syn. Sa ma ta m jí t ne můžu , ne bo ť do a re á lu ve dou scho dy bez zá‐ 
brad lí a já je bez o pě ry sa ma o ho li ne sejdu ří ká se dm de sá ti le tá
pa ní Vě ra . Jak je to ab surd ní, viď te? Hřiš tě pro se ni o ry , k te ří na
něj a ni ne mo hou vstou pit. “Ne ní ta m zá chod. To si mám ve svých

le tech při dřepnou t ně kde v kou tě, ne bo jak to mám dě lat?” do dá‐ 
vá sou sed ka pa ní Ma rie.

A pak je to o do ta ho vá ní vě cí, o je jich údrž bě. To, že se hřiš tě
po sta ví z do tač ních pe něz, dob ré . A le sa mo se udr žo vat ne u mí.
Kdy ž jsme se na hřiš tě po dí va li, by la ta m spa da ná shni lá ja bl ka ,
pl né od pad ko vé ko še a  ko lem ni ch ne po řá dek. Do stro jů ur če‐ 
ných k  po si lo vá ní za té ká, hřiš tě bez pra vi del né údrž by rych le
chát rá. Při to m na těhle men ších pro jek tech se mů že me krás ně u‐ 
čit. V pr vé řa dě je dů le ži té se li dí ze ptat, co ji m chy bí (od pad ko vé
ko še?), pak se to po ku si t za ří di t (rov no měr ně roz mís ti t) a ná sled‐ 
ně udr žo vat ( pra vi del ně vy vá že t). Můj táta vždyc ky ří ka l, že dva li‐ 
di ži jí cí v pá ru by si nejdří v mě li zku si t vy cho vat psa , ne ž si po ří dí
dí tě. Ně co na té myš len ce je. Kdy ž ne zvlá dá me dě lat ma lé vě ci,
jak chce me dě lat ty vel ké? Je to mi ni mál ně s mut né vi dět, že ně‐ 
co, co by lo vy bu do vá no te pr ve ne dáv no, už je v  tak po ni če ném
sta vu . Trá pí mě, kdy ž vi dím vlo ni po sta ve né dět ské brouz da liš tě
bi o to p, k te ré mu se lo bý t již po prv ní se zo ně o pra vo va né a do teď
ne ní o pra va do kon če na . Ptám se pro č? Ne ní to pře ce je n o to m,
po sta vi t a jí t od to ho. Ho to vo. Ne! Pi rá ti si pe něz, lid ské čin nos ti
a ča su vá ží, pro to chtě jí, a by se sta vě lo kva lit ně ( žád né š mejdy )
a a by se o to, ať už By te s, tech nic ké služ by či T ZMT, sta ra lo.

Krás ným pří kla dem ma lých vě cí j sou la vič ky . Ne sto jí mno ho
a da jí se po měr ně snad no po ří dit. Přes to je jich na síd liš ti, dle ná‐ 
zo ru je ho oby va tel, má lo - by la to tře tí ji mi nej čas tě ji po ptá va ná
vě c ( ví ce na na ši ch pi rát ských strán kách, kde j sou da ta z na ši ch
prů zkumů vol ně pří stup ná). A  dů le ži tý ti p: po zor, ka m la vič ku
umís tí me. Ně kte ří li di si stě žo va li, že exis tu jí la vič ky na mís tech,
ka m ce lý de n pa ří slun ce. Ta m si asi v 35 stup ňo vém hor ku ne‐ 
sed ne te. A  ješ tě jed na za jí ma vá věc. La vič ky je su per po ři zo vat
ta ko vé , k te ré j sou s o pě ra dly a vyš ší. Z tě ch se sta rým li dem s bo‐ 
la vý mi klouby lé pe vstá vá. Je to pros té - měs to mu sí bý t pro sto‐ 
ro vě plá no vá no a de signo vá no tak, a by dobře slou ži lo i těm, k te ří
nej sou úpl ně zdra ví a e ko no mic ky ak tiv ní. Na še po pu la ce stár ne.
Star ších ob ča nů, k te ří se chtě jí ve měs tě po sa di t a  od po či nou t,
při bý vá. Ja ko pi rá ti se rá di po sta rá me o to, a by mě li kde.

Mgr. Te re za Da něk

Měs to Tá bor je s to pro cent ním vlast ní‐ 
kem čty ř ob chod ních spo leč nos tí: Sprá vy
le sů, Tě lo vý chov ných za ří ze ní (pod kte ré
spa dá i  ki no Svět), Tech nic kých slu žeb
a By te su , k te rý má na sta ros ti by ty a tep lo.
Vzhle dem k  to mu , že val nou hro ma dou
těch to spo leč nos tí ne ní ( ve řej ně pro bí ha jí‐ 
cí) za stu pi tel stvo, a le za za vře ný mi d veř mi
za se da jí cí ra da , mlu ví a ví se o ni ch po měr‐ 
ně má lo.

Co se v měst ských spo leč nos tech změ ni lo
od mi nu lých vo le b?

Pře de vším všich ni jed na te lé . Per so nál ní
po li ti ka mi nu lých ve de ní města při po mí na‐ 
la břež ně vov skou dok trí nu sta bi li za ce ká‐ 
drů. Na úkor čer s tvých ná pa dů a i ni ci a ti vy
si pod se bou ně kte ří po li tic ky kry tí jed na te‐ 
lé vy se dě li dů lek. A náh lý šo k z to ho, že ne‐ 
ma jí funk ci dě dič ně pro půj če nou pro se be,
témě ř roz lo ži l jed nu z  ko a lič ních stra n
a vy vo la l cel ko vě mno ho zlé kr ve.

Je stá va jí cí sys tém sprá vy ma jet ku města
e fek tiv ní?

Jed ním slo vem – ne ní. Ně kte ré agen dy
tý ka jí cí se by tů se pře krý va jí me zi od bo‐ 
rem sprá vy ma jet ku města a By te sem. Ji‐ 
né čin nos ti ( např. pé če o ze leň a dře vi ny ) j‐ 
sou ob dob né ho dru hu a je ne e fek tiv ní, kdy‐ 
ž les ní ze leň ma jí na sta ros ti za měst nan ci
jed no ho s. r. o. a mi mo les ní za měst na ci ji‐ 
né ho.

S. r. o. ja ko pa ša lí k pro ba fuňá ře?
Ne ní nám zřej mé , pro č měs to dr ží to li k

sa mo stat ných spo leč nos tí. Např. tě lo vý‐ 

chov ná za ří ze ní ma jí svou po va hou spí še
ne zisko vou čin nost, pro ní ž se for ma s. r.
o. ne ho dí. Sprá va ne ce lých dvou ti síc hek‐ 
ta rů le sa ta ké ne vy ža du je sa mo stat nou
spo leč nost se d vě ma ad mi nis tra tiv ním si‐ 
la mi a cel kem osm nác ti za měst nan ci. Ne‐ 
ní ná ho dou dů vo dem ta ko vé ho to počtu
s.r.o. to, že za kaž dé za se dá ní ně kdy po‐ 
měr ně pa siv ních do zor čích rad po bí rá kaž‐ 
dý čle n 1.500 Kč (a k to mu ří ze ček či v hor‐ 
ším pří pa dě aspoň chle bíč ky )? Stá va jí cí
sys tém je kaž do pád ně ne lo gic kým pře žit‐ 
kem!

Co dál?
Jed nou z  cest je ur či tě re duk ce počtu

ob chod ních spo leč nos tí měs ta . U šet ří se
mi ni mál ně na ad mi nis tra tiv ních si lách
a  od mě nách jed na te lů. Hlav ně se a le ze‐ 
fek tiv ní vy u ži tí zejmé na ma nu ál ně pra cu jí‐ 
cích za měst nan ců. S  o hle dem na zá sa du
transpa rent nos ti by mě lo bý t co nej ví ce
úda jů o  hos po da ře ní s.r.o. vlast ně ných
měs tem ve řej ných a ak tiv ně na webu zve‐ 
řej ňo va ných. A  to včet ně od mě n za měst‐ 
nan ců a  co nej ví ce úda jů o  ve řej ných za‐ 
káz kách.

Žha vá pů da měst ských le sů
Le sy města Tá bo ra mě ly dlou ho do bě

vel mi špat né e ko no mic ké vý sled ky . Ná jem
by l v řá du s to vek ti síc, a to v něm ješ tě by‐ 
lo ná jem né za ryb ní ky a há jov ny . Při jí má ní
za měst nan ců se ne ře ši lo transpa rent ně,
tak že bu jel ne po ti zmus.

Do vý bě ro vé ho ří ze ní na no vé ho jed na‐ 
te le se a le při hlá si lo po měr ně má lo u cha‐ 

ze čů a ma na žer skou pra xi mě l kro mě stá‐ 
va jí cí ho jed na te le je n je de n z nich. Te n by l
těs nou vět ši nou vy brá n, pro to že ji nak ne‐ 
šlo žád né změ ny k  lep ší mu o če ká vat. Při‐ 
šel do pro stře dí zvyk lé ho na sty l ří ze ní, k te‐ 
rý by lo nut no změ nit. Ty to změ ny o bec ně
pod po ru je me, by ť vyš ší úcta k za měst nan‐ 
cům, k te ří o  tá bor skou pří ro du pe ču jí lé ta ,
by ne by la od vě ci.

Hlav ní výzvu pro měst ské le sy na příští
lé ta však vi dí me v ně čem ji ném, ne ž je na‐ 
pl ně ní roz počtu měs ta . Tře ba ve změ ně
v hos po da ře ní s vo dou . Le sy j sou vý znam‐ 
nou po lož kou pří ro dy v  za dr žo vá ní vo dy
v kra ji ně. By lo by ví ce ne ž žá dou cí po dí vat
se na po to ky a po tůč ky , pro vě ři t různá údo‐ 
lí, staré ma py a ná sled ně e fek ti vi tu vý stav‐ 
by hrá zí s  cí lem zvý ši t per spek tiv ně vlh‐ 
kost v le se. Ta mů že mí t kro mě vzrůstu o‐ 
dol nos ti stro mů pro ti kůrov ci i lo kál ně vý‐ 
znam ný úči nek. Ur či tě je nut no změ ni t dru‐ 
ho vou sklad bu le sa , a by by l imun něj ší vů či
všem pa ra zi tům. Ta ké je nut no zre du ko vat
pře mno že nou zvě ř, k te rá způ so bu je vel ké
ško dy na les ních po ros tech. Nemé ně dů le‐ 
ži tou po lož kou je za myš le ní se nad le sy
v  nej bliž ších pří měst ských čás tech. Nad
tím, jak je cit li vě zpřístup ni t ve řej nos ti, jak
v ni ch vy tvo ři t ve spo lu prá ci s dal ší mi pro‐ 
fe se mi a trak tiv ní spor tov ní, od po čin ko vé
a vzdě lá va cí zó ny , k te ré bu dou lá kat míst ní
oby va te le i tu ris ty . In spi ru jí cích pří kla dů jin‐ 
de je do st a  dost. Kaž dou změ nu tím to
smě rem te dy rá di pod po ří me.

JUDr. Mi lo š Tu há ček, čle n Ra dy města

Investiční
zásobník

Pří pra va sta veb ních in ves tic je
v  Tá bo ře dlou ho do bě pro ble ma‐ 
tic ká. Hlav ní mi dů vo dy j sou ne‐ 
do sta teč ná ne bo spí še žád ná
úro veň transpa ren ce od bo ru in‐ 
ves tic a ne kon cepč nost fun go vá‐ 
ní. To vše i přes to, že exis tu jí “ Zá‐ 
sa dy po stu pu pří pra vy a re a li za ce
sta veb ních in ves tič ních ak cí
města ”. Ty však ni kdo ne re spek‐ 
tu je. Pi rá ti to vi dí ji nak.

Na 45. za se dá ní ra dy města
by l při jat do ku men t “Zá sa dy po‐ 
stu pu pří pra vy a re a li za ce sta veb‐ 
ních in ves tič ních ak cí města”, k‐ 
te rý za kot vu je po stup, ja kým se
ma jí při pra vo vat sta veb ní in ves ti‐ 
ce. By l to kom pro mis, k te rý mě l
šan ci pro jít. Můj pů vod ní ná vrh
by l ná sle du jí cí:

1) Jde o stra te gic kou stav bu ?
A NO? Je ji o pod stat ně nost má bý‐ 
t pod lo že na da ty ; NE? Ná pad pre‐ 
zen to vat ve všech do stup ných in‐ 
for mač ních ka ná lech měs ta .
Zpět ná vazba uká že, zda li dé vů‐ 
bec stav bu chtě jí.

2) Pakli že jde o  stra te gic kou
stav bu a  da ta ří ka jí, že je po tře‐ 
ba , ne bo ná pad zís ká pod po ru (‐ 
po li tic kou , ob čan skou ) do stá vá
se do dal ší fá ze -  pří prav né . Pří‐ 
pra vou ná vrhů l ze ná sled ně po vě‐ 
ři t pří sluš né od bor ní ky z  řad od‐ 
bor né ve řej nos ti (ško ly ne vy jí ma‐ 
je -  na vrh nou t ře še ní při pra vo va‐ 
né ho pro jek tu pro stu den ta je o‐ 
táz ka pres ti že a  tu dí ž mů že bý t
za ne po měr ně men ší ná kla dy ).
Prů běž ně do chá ze jí cí ná vrhy pak
ne pro dle ně zve řej ňo vat ve s tej‐ 
ných ko mu ni kač ních ka ná lech
a sbí rat tak zpět nou vazbu , k te rá
ná sled ně uká že, k te rý z  ni ch má
nej vět ší pod po ru . Pro in ves ti ce
vět ší ho roz sa hu l ze po shro máž‐ 
dě ní do sta teč né ho počtu ná vrhů
udě lat de ba tu ja ko v pří pa dě Bu‐ 
dě jo vic ké u li ce.

3) Ná vrh, k te rý zís ká nej vět ší
pod po ru , l ze pak po su nou t do
dal ší fá ze - pro jek to vé - vý bě rem
pro jek tan ta ve ve řej ném vý bě ro‐ 
vém ří ze ní. Za dá ním je již jas ně
de fi no va ný ná vrh, ke k te ré mu se
ne bu de již nic “ při le po vat”. Do da‐ 
ný pro jek t je o pět zve řej ně n v ko‐ 
mu ni kač ních ka ná lech.

4) O pro jek tan tem vy tvo ře ném
pro jek tu l ze pak hla so vat.

Cí lem ta ko vé kon cep ce je dů‐ 
klad ně ko mu ni ko vat s  ve řej nos tí
a  při zvat ji ja ko part ne ra do pří‐ 
pra vy sta ve b, k te ré se jí bu dou tý‐ 
kat. Ne mo hou pak vzni kat ne pří‐ 
jem ná pře kva pe ní. A mí t k dis po‐ 
zi ci “ zá so bu ” při pra ve ných, s  ve‐ 
řej nos tí pro jed na ných pro jek tů, k‐ 
te ré če ka jí na vhod nou do bu k re‐ 
a li za ci ( např. na do ta ci).

Při ja té zá sa dy pří pra vy in ves‐ 
tic ty to cí le ma jí ta ké , jen že nej‐ 
sou do dr žo vá ny . Na webu města
mě la bý t sek ce „Roz vo j a  při pra‐ 
vo va né stav by“, kde mě ly bý t veš‐ 
ke ré do stup né ma te ri á ly k při pra‐ 
vo va ným stav bám. Mís to to ho je
ta m ne u dr žo va ný, ne kom plet ní
se zna m sta veb. U ně kte rých z ni‐ 
ch j sou ob ráz ky k  pro jek tu . Pro‐ 
jek t a  ostat ní stě žej ní ma te ri á ly
však chy bí. Či li pů vod ní zá měr
kon cep ce vza l za své.

Mgr. Vác la v Kle can da

Je na čase ukázat karty. #otevreme
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Tábor. Kulturní město bez vlastního kulturáku

Město pro lidi, nejen pro auta!

BESEDA O ŠKOLSTVÍ - KRÁTKÝ REPORT
Dne 30. srpna se usku teč ni‐ 

la v pi rát ském síd le Ta pi ce o te‐ 
vře ná be se da na té ma vzdě lá‐ 
vá ní. Za jí ma lo ná s, jak by pod le
ve řej nos ti mě la vy pa dat vi ze
škol ství tá bor ské rad ni ce. Ja ko
pi rá ti chce me, a by mo der ní me‐ 
to dy vý u ky do sta ly na ško lách
vět ší pro stor. Na be se dě jsme
tak sdí le li na ší před sta vu , jak
to ho do sáh nout. Dis ku to va li
jsme za jí ma vé po stře hy a ná pa‐ 
dy , k te ré při nes li hos té . Tím to ji‐ 
m dě ku je me za účast!

By ť se be se dy o škol ství na‐ 
po pr vé zú čast ni lo pou hých 12
li dí, de ba ta se je vi la vel mi plod‐ 
ná, pro to v se tká ní to ho to dru hu
bu de me ur či tě po kra čo vat.

Na vzdě lá vá ní nám zá le ží.
Buď te příš tě Vy , Ti, kdo ž při jdou
při spět svým ná zo rem či po sto‐ 
jem. Bu de me se tě ši t!

Tá bor je vše o bec ně v ní má n ja ko
kul tur ní měs to. Pů so bí zde neje n
růz né spol ky , a le i  spousta sku pin
a  jed not liv ců, k te ří zá so bu jí oby va‐ 
te le kul tu rou všech růz ných žánrů
i kva li ty . Exis tu je zde za ve de ný li te‐ 
rár ní fes ti va l Ta boo k se stře do ev‐ 
rop ským roz mě rem, míst ní ka pe ly
do stá va jí již tře tí de ká du od bor ná
o ce ně ní. I  rad ni ce se na kul tur ním
ži vo tě v  ne ma lé mí ře po dí lí. Co
však v Tá bo ře chy bí, je od po ví da jí cí
kul tur ní za ří ze ní. O  to v  mi nu los ti,
a  to i  dí ky pře de šlým ve de ním
města , při šlo. Ať už se jed ná o Mi le‐ 
ni um (bý va lý MěKS) na Praž ském
síd liš ti, ne bo o Střel ni ci.

Pod poř me po řa da te le i za čí na jí cí
uměl ce!

Sou kro mé sub jek ty, ja ký mi j sou
na pří klad Pal cát ne bo Kot nov, pro‐ 
vo zu jí své kul tur ní stán ky be ze spo‐ 
ru za vi di nou zis ku. Kul tu ra by
ovšem ne mě la být mo ti vo va ná pri‐ 
már ně zá jmem or ga ni zá to ra o zisk.
Své mís to v kul tur ní stra te gii města
ma jí mí t i  men ši no vé umě lec ké
žán ry. Např. v  pří pa dě za čí na jí cích
ne bo al ter na tiv ních sku pin, ale i tře‐ 
ba vý tvar ní ků a  ji ných uměl ců se
témě ř žád ná ak ce pro s tě fi nanč ně
ne vy pla tí. A le kul tur ní po li ti ka ne ní
pře ce je n o pe ně zích!

U tá bor ských Pi rá tů te dy vznikla
myš len ka měst ské ho kul tur ní ho
cen t ra . To by by lo svo jí pod sta tou
ne zisko vé a  cí lem by by lo se pro‐ 

voz ně udr že t blíz kou nu ly . Te dy
s mi ni mem do ta cí z měst ské ho roz‐ 
počtu . Ta ko vé cen t rum by mě lo
umož ni t uspo řá dá ní ak ce pro a le‐ 
spoň 300 ná vštěv ní ků. Sou čás tí ob‐ 
jek tu by by la i sdí le ná zku šeb na pro
ty , k te ří ne ma jí ji nou mož nost zkou‐ 
še t, a ve řej ný a te li é r s ga le rií, kde by
mě li za čí na jí cí uměl ci mož nost
neje n před sta vi t svá dí la , a le dá le
roz ví je t své umě ní. Vě ří me, že je
v Tá bo ře do st uměl ců a po řa da te lů,
k te ří by ta ko vou mož nost uví ta li
a na fun go vá ní cen t ra by se rá di po‐ 
dí le li.

Lze na mít nou t, že se ta ko vá
pod po ra dá ře ši t do ta ce mi a  že by
se jed na lo o  pří liš vel kou in ves ti ci.
O všem pro ti ar gu men tem by mohl
bý t fak t, že by kro mě pod po ry uměl‐ 
ců mohlo měs to vy u ží vat cen t rum
pro své kon fe ren ce, ško le ní a dal ší
ak ce měs ta . Na ko nec i pro za se dá‐ 
ní ve řej ných jed ná ní za stu pi tel stva
si mu sí měs to pro stor Ta bač ky půj‐ 
čo vat od stá tu . A  s tej ně tak by
mohlo pro sto ry pro na jí mat sou kro‐ 
mým sub jek tům a  tím vý raz ně při‐ 
spí vat na pro voz.

Vý ho dou by ta ké mohlo bý t, že
by ně kte rým po řa da te lům od padla
ne pří jem ná po vin nost po dá vat žá‐ 
dost o do ta ce, co ž pro ně kte ré z ni‐ 
ch je noč ní můrou .

Má me se kde in spi ro vat!
Vzo rem pro vlast ní kul tur ní cen t‐ 

rum by pro Tá bor mohl bý t sou sed‐ 

ní Pí sek. Tam ní Sla dov na slou ží ja‐ 
ko cen t rum kul tu ry pro všech ny ge‐ 
ne ra ce. Na je jí in ter ak tiv ní vý sta vy
pro dě ti mí ří ro di ny z  ce lých Čech.
In ves ti ce do po dob né ho cen t ra
v  Tá bo ře by te dy mohla pod po ři t
i ces tov ní ruch.

Ne pla tí při to m, že by v  Tá bo ře
na roz dí l od Pís ku ne šlo po dob ný
pro stor vy tvo řit. Pi rá ti se sna ží vy ti‐ 
po vat ně ko li k lo ka li t, kde ta ko vé
cen t rum vy bu do vat od zá kla dů. Pří‐ 
kla dem mů že bý t pro stor za vla ko‐ 
vým ná dra žím a  ne bo v  no vě vzni‐ 
ka jí cí čtvr ti Dvor ce. I de ál ním ře še‐ 
ním by však by lo na jí t pro sto ry , k te‐ 
ré by sta či lo je n re kon stru o vat, a by
ná kla dy by ly co nej niž ší.

Chát ra jí cí Pin tov ka je ostu dou
měs ta

Měs to by ta ké ne mě lo za po mí‐ 
nat na Les ní am fi te át r Pin tov ka.
Ten v do bách své slá vy při ví tal ne‐ 
spo če t kon cer tů a fes ti vál ků a je ho
dneš ní po do ba je ví ce ne ž trist ní.
Re kon struk ce pro sto ru a  na vrá ce ní
za šlé slá vy by tak mě li být v  plá nu
města v krát ko do bém ho ri zon tu.

Am fi te át r se na chá zí na krás‐ 
ném mís tě. Za před po kla du lep ší
do prav ní do stup nos ti by tam moh ly
být po řá dá ny ak ce pro ši ro kou ve‐ 
řej nost po ce lo u let ní se zó nu. A  to
v pří jem ném chlád ku le so par ku.

Ja n Pří bram ský, DiS.

Přes všech ny ře či o  smar t ci ty
(te dy „chyt rém měs tě“) ne mohlo
v mi nu lých le tech a de se ti le tích být
o kom plex ním pří stu pu k ře še ní do‐ 
prav ních pro blé mů města ře či.
Měs to ne kri tic ky na vá za lo na ře še‐ 
ní so ci a lis tic kých plá no va čů do pra‐ 
vy, ja ko je sil ni ce Te sco - Sla py ko‐ 
lem Ba bí ho ry. MHD za mrz la ve své
kva li tě a atrak ti vi tě v 90. le tech - ne‐ 
ní di vu, pro vo zo va tel je stá le s tej ný,
ne bo ť do „transpa rent ní ho“ vý bě ro‐ 
vé ho ří ze ní se ji ný ani ne při hlá sil.
O ne ře še ném pře kro če ní li mi tů i mi‐ 
sí mi k ro pra cho vých čás tic ko lem
do prav ních te pen ani ne mluvě.

Pi rá ti bu dou k do pra vě při stu po‐ 
vat s tej ně sys te ma tic ky , ja ko k  ji‐ 
ným čás tem měst ské ho „or ga ni‐ 
zmu“. V  prv ní řa dě mu sí bý t vy tvo‐ 
ře na sku teč ně ži vo ta schop ná a  a‐ 
trak tiv ní měst ská hro mad ná do pra‐ 
va. To nejde bez účas ti sku teč ných
od bor ní ků (a ni ko li v pou ze pod ni ka‐ 

(
te lů a  pod ni kav ců, je jichž zis kům
MHD ny ní asi slou ží).

Sys te ma tic ky je nut no ře ši t par‐ 
ko vá ní, a to např. v cen t ru města či
Síd liš ti nad Luž ni cí. Pod po ří me vý‐ 
stav bu par ko va cích do mů. To mu
však bu de před chá zet pro myš le ná
kon cep ce a do prav ní mo de lo vá ní.

Do pra va pro ná s a le nej sou je n
au ta a  au to bu sy, ale ta ké chod ci
a  cyklis té. Chce me mé ně au to mo‐ 

bi lo vé do pra vy na Starém měs tě
a  mé ně par ko vá ní na Žiž ko vě ná‐ 
měs tí, při čemž jsme si vě do mi, že
správ ným ře še ním je ni ko li pou ze
stá va jí cí par ko va cí místa ři di čům
ode brat, ný br ž je a de kvát ně na hra‐ 
dit ji ný mi na ji ném mís tě po blíž. Ta‐ 
ké na hlav ní tep ny ty pu Bu dě jo vic ké
u li ce pat ří i chod ci, kte ří jis tě uví ta jí
ma xi mál ní mys li tel nou mí ru ze le ně
ko lem vo zov ky.

Se čte no a  pod tr že no: bu de me
usi lo vat o kom plex ní ře še ní do prav‐ 
ní si tu a ce v Če ka ni cích, na Za va dil‐ 
ce, v Čel ko vi cích, na Hor kách i v ji‐ 
ných čás tech měs ta . Do pra va
v  aglo me ra ci je je de n sys tém. Vy‐ 
lep ši t ho l ze je n pro myš le ně za po‐ 
mo ci sku teč ných od bor ní ků na plá‐ 
no vá ní do pra vy a ak tu ál ních dat, ni‐ 
ko li po ci tů a  dojmů. Chce me měs‐ 
to, kde ve d le se be mo hou spo ko je‐ 
ně ží t ři di či, cyklis ti i chod ci.

K čemu je dobrá účast veřejnosti
na rozhodování
dokončení ze str.1

V na šem po je tí je ve řej nost part ne rem, ni ko li v sou‐ 
pe řem či o vlá da nou ma sou . Bu de me pro to pro sa zo vat
a pod po ro vat všech ny mož nos ti je jí ho za po je ní do roz‐ 
ho do vá ní. Kaž dou in ves tič ní ak ci, ať už jde o  so ci ál ní
za ří ze ní ty pu do mo va pro se ni o ry , spor tov ní ha ly ne bo
o pra vy u li ce na sta ví me o čím ve řej nos ti. Zve řej ní me je jí
pře hled né vi zu a li za ce na in ter ne tu i v No vi nách tá bor‐ 
ské rad ni ce, svo lá me ve řej ná pro jed ná vá ní, uspo řá dá‐ 
me re fe ren dum či a le spoň an ke tu , příp. za dá me re pre‐ 
zen ta tiv ní so ci o lo gic ký prů zkum ná zo rů ob čan ské ve‐ 
řej nos ti.

Ta ko vý to zdán li vě zdlou ha vý způ sob pří pra vy se bo‐ 
ha tě vy pla tí. Ob ča né bu dou pře dem vě dět neje n to, co
a  kdy se má po sta vi t, a le i  jak bu de vy pa dat in te ri é r
sta ve b a če mu přes ně bu dou slou žit.

Ne ní vý jim kou , že již do kon če né stav by se v Tá bo ře
ná sled ně z  ve řej ných pe něz pře sta vu jí ( při po meň me
např. pů vod ně ne po ve de nou cyk los tezku v Je ro ný mo‐ 
vě u li ci u  au to bu so vé ho ná dra ží). Ne ní ta ké vý jim kou ,
že dra ze po sta ve né stav by na ko nec ne slou ží své mu
úče lu , resp. slou ží mu o me ze ně z  dů vo du ne vhod né
tech no lo gie ( např. ven kov ní klu ziš tě před zim ním sta di‐ 
o nem). Prá vě to mu mů že včas né vta že ní ve řej nos ti do
roz ho do vá ní za brá nit. V dů sled ku te dy neje n vtáh ne ve‐ 
řej nost do hry , a le ta ké u šet ří ne ma lé pe ní ze. Účas ti ve‐ 
řej nos ti te dy ne ní pro č se bát! JUDr. Miloš Tuháček

"Kecejme" do toho všichni
Ja ko je dob ré uvá dět ne ga tiv ní zku še nost pro mož‐ 

nost vy va ro vá ní se bu dou cí mu o pa ko vá ní chy by , mám
za to, že je vždy dob ré uvá dět po ve de né způ soby ře še‐ 
ní. Pra ha 7  by la ně ko li k le t mým byd liš těm, po zi tiv ní
pro mě ny té to lo ka li ty (od čis tých a bez peč ných u lic a ž
po mož nost spo lu roz ho do vat) jsem sa ma za ži la a u ží‐ 
va la si je kaž dý den. Z to ho to dů vo du jsem si ji v tom to
člán ku roz hod la uvést ja ko vzor, by ť se roz hod ně ne‐ 
jed ná o je di ný pří klad dob ré pra xe to ho to dru hu.

Za po je ní oby va tel Pra hy 7 do roz ho do vá ní o vě cech
tý ka jí cích se je jich do mu , u li ce či blíz ké ho o ko lí je pro
mě kon krét ní, po zi tiv ní pří klad to ho, jak ží t ve svém
mís tě šťast ně ji. Pro to mi do vol te opsat ně co má lo
z pro gra mu PS - ne ní to to též ja ko o pi so vat ně čí ba ka‐ 
lář skou prá ci. Na Pra ze 7 se pů so be ním sta rosty Či žin‐ 
ské ho změ ni lo mno ho ku pro spě chu oby va tel té to
měst ské čás ti, tak pro č vy mýš le t no vé kon cepty , no vá
hesla , kdy ž už vy myš le ná j sou a vi dí me, že v pra xi fun‐ 
gu jí?

Dí ky po sí le ní par ti ci pa tiv ních prv ků při plá no vá ní, te‐ 
dy dí ky to mu , že ná zor kaž dé ho oby va te le sed mič ky
by l sly šet, se na tom to mís tě o de hrá lo ná sle du jí cí:

zvý ši la se čis to ta u lic
sní ži la se kri mi na li ta
do šlo k roz ší ře ní fon du měst ských by tů a byd le ní pro
se ni o ry
ne do šlo ke stav bě ob chod ní ho do mu , k te rý si míst ní
ne přá li
vzrostla mí ra spo ko je nos ti s byd le ním v lo ka li tě.
Jak to ho by lo do sa že no?

Oby va te lé Pra hy 7 se ma jí mož nost za po ji t do ra ‐
ných fá zí změ n ná měs tí, u lic, síd lišť a ve řej ných pro ‐
stran ství. Na pří klad se tak ne sta ne, že by se pře sta ‐
vě lo jed no z hlav ních ná měs tí ve měs tě, s je ho ž vý ‐
sled kem by by lo to li k li dí ne spo ko je no. Ne mys lím si,
že vý sled ná po do ba tá bor ské ho ná měs tí T.G.M. je
ne šťast ná. Neštěs tí vi dím v ne do sta teč né ko mu ni ka ‐
ci in for ma cí o hled ně pro jek tu s oby va te li Tá bo ra
před i po pře stav bě ná měs tí.
Sta rosta se pra vi del ně kaž dý mě síc se tká vá s míst ‐
ní mi lid mi v jed né z hos pod ne bo restau rač ních za ří ‐
ze ní (o to m, kde prá vě bu de se li dé do čtou v míst ním
no vi no vém plát ku ). Při se tká ní se sta ros tou se mů že
kaž dý ze ptat na co chce a na o plát ku ří ci, co on kon ‐
krét ně ja ko ob ča n Pra hy 7 po tře bu je.
Mo bil ní a pli ka ce usnad ni la hlá še ní pro blé mů a zá ‐
vad v o ko lí. Oby va te lé P7 moh li (a již tak či ní od r.
2014) pro střed nic tvím za sla né fo to gra fie ze své ho
mo bi lu upo zor ňo vat rad ni ci na ne po řá dek u kon tej ‐
ne rů, dí ru v chod ní ku , chy bě jí cí la vič ku , vý mo l na sil ‐
ni ci a pod. Pi rá ti vě dí, že a pli ka ce to ho to dru hu v Tá ‐
bo ře již exis tu je, a le vě dí o ní i tá bo ra né?

To je za m ne krát ký náčr t to ho, v  čem vi dím mož‐ 
nost se od sed mič ky in spi ro vat a  ješ tě lé pe o pi čit.
Měs to je ži vé, zdra vé a pro všech ny je n teh dy, kdy ž jej
plá nu je me s  oby va te li jak z  je ho stře du , tak i  z je ho
okra je. Plá nujme měs to pod le li dí, ne od s to lu za za vře‐ 
ný mi d veř mi.

Mgr. Te re za Da něk

Bereme vás jako partnery. #zeptame_se



pirátské listy - tábor 6

Sojčák - periferie na kterou by se nemělo zapomínat

Jak se žije na Pražáku a Náchoďáku

Na Síd liš ti nad Luž ni cí jsem vy růs ta l
do svých 18 let. Mám zde část ro di ny ,
tak že ho na vště vu ji po měr ně čas to.
Kdy ž si síd liš tě po zor ně pro chá zí te, sle‐ 
du je te, co je zde no vé ho, tak do jde te ke
hrůz né mu zjiš tě ní, že za po sled ních 20
le t se to ho pří liš ne změ ni lo. Po da ři lo se
za tep li t vět ši nu pa ne lá ků, o pra vi t ně kte‐ 
ré z  chod ní ků, zmo der ni zo vat pá r stá‐ 
va jí cích dět ských hřišť, vy bu do vat od‐ 
po čin ko vou zó nu Ko mo ra a  po sta vi t
par k pro se ni o ry , A LE. Be to no vé cen t‐ 
rum Soj čá ku je stá le ve špat ném o‐ 
hyzd ném sta vu , spousty pě ších cest
do sud ne zpev ně ných, o vál bez spor tov‐ 
ců, pro to že ji m chy bí šat ny na pře vle če‐ 
ní, o bec ně spor tov ní zá ze mí. O  to m,
pro č na hřiš tě pro se ni o ry ne cho dí se ni‐ 
o ři čtě te ve člán ku ní že ( Ma lé vě ci = vel‐ 
ké sta ros ti). Bě hem tě ch dva ce ti le t při‐ 
šli míst ní o mož nost kou pat se na Ko‐ 
mo ře v ryb ní ce.

O síd liš tě se měs to Tá bor pat řič ně
ne sta rá, zů stá vá dlou ho do bě pod fi nan‐ 
co va né . Cí tím lí tost, kdy ž si uvě do mím,
že jde o  část města , kde byd lí témě ř
8000 li dí, te dy sko ro čtvr ti na oby va tel

měs ta . Síd liš ti schá zí ze leň. Stro my , k‐ 
te ré by s ni žo va ly tep lo tu hor kých d ní,
při ná še ly kys lí k, stí n a vláhu . Na síd liš ti
chy bí za stře še né plo chy , kde by si dě ti
moh ly hrát ven ku , kdy ž pr ší. Ne ní se
kde vy kou pat - míst ní by by li šťast ní za
ven kov ní ba zé n či kou pa liš tě. Chy bí
dět ská hřiš tě pro růz né vě ko vé ka te go‐ 
rie, s tej ně ja ko mís to k se tká vá ní o mla‐ 
di ny . A chillo vou pa tou síd liš tě je pak
dlou ho do bý ne do sta tek par ko va cích
míst.

Dlou ho do bý stra te gic ký plá n roz vo je
města Tá bo ra (a te dy i  to ho to síd liš tě)
si ce exis tu je, nic prak tic ké ho se z ně ho
člo vě k ne do zví. Je dě la ný je n na o ko, a‐ 
by by l, a le ne slou ží ni če mu . Při to m Soj‐ 
čá k vi zi, jak by mě l vy pa dat tře ba v ro ce
2040 po tře bu je. Je na sna dě si ří ci, co j‐ 
sou po zem ky města , jak nej lé pe se da jí
vy u žít. Kdy , kde a jak se má za čí t sta vět
hřiš tě pro nejmen ší, hřiš tě pro dě ti
střed ně staré , pro do spí va jí cí atd. Kdy
kde a  jak par ko viš tě, mož né kul tur ní
cen t rum, kou pa liš tě atd. Mu sí me mí t
před se bou plá n, jak by mě lo síd liš tě do
bu douc na pod le je ho oby va tel i de ál ně

vy pa dat. Kdy ž to ne u dě lá me, bu de
v rám ci síd liš tě do chá ze t ke kon flik tům
růz ných so ci ál ních a  ge ne rač ních sku‐ 
pin i na dá le.

Pi rá ti Tá bor se bu dou za sa zo vat
o  roz vo j Síd liš tě nad Luž ni cí. Měs to
mu sí mí t jas nou dlou ho do bou kon cep‐ 
ci, k te rá bu de pro kaž dé ho oby va te le či‐ 
tel ná a kaž dé mu pří stup ná. Ji nak je to
plá cá ní do vo dy a vy ho ze ní pe něz. Pi rá‐ 
ti se bu dou prát za to, a by veš ke ré změ‐ 
ny či no vé pro jek ty by ly kon zul to vá ny
s ve řej nos tí a od bor ní ky d ří ve, ne ž o ni‐ 
ch bu de roz ho do vat za stu pi tel stvo.

A co pi rá ti na vr hu jí? Zpra co vat plá n
ne bo kon cep ci to ho, co by se mě lo na
síd liš ti usku teč ni t a  ře šit. A  to ne po
čás tech, jak se ny ní dě je, a le ja ko ce lek.
Ten to plá n v  pra vi del ných in ter va lech
před sta vo vat oby va te lům tak, a by se
k  ně mu moh li vy já d ři t a  ne by li pře kva‐ 
pe ni jak to mu u  ně kte rých pro jek tů ve
měs tě bý vá. Nelze vše udě lat na jed‐ 
nou , a le j sou ur či tě vě ci, k te ré je po tře‐ 
ba za čí t dě lat takřka ne pro dle ně

Bc. Ji ří Roubí ček

Praž ské a  Ná chod ské síd liš tě j sou
měst ský mi část mi, kde byd lí hne d po “‐ 
Soj čá ku ” nej vět ší pro cen to tá bor ské ho
li du . I na těch to mís tech jsme se pro to
ná hod ně ko lemjdou cích ze pta li na kva‐ 
li tu je jich síd lišt ních ži vo tů. Po zi tiv ním
zjiš tě ním by lo, že vět ši na tam ních oby‐ 
va tel je s po do bou a mož nost mi síd lišť
(hřiš tě, ob cho dy , škol ky ,..), a ž na drob né
vý tky , spo ko je ná . Ná mi do tá zá ní vů bec
nej čas tě ji vy zdvi ho va li množ ství ze le‐ 
ně. Mlu vi li o  to m, že si ce ži jí v pa ne lá‐ 
ku , a le te n dům je zda ři le re kon stru o va‐ 
ný a za sa ze ný v par ku.

Přes to i ta dy se na šlo pá r vět ších či
men ších pro blé mů, k te ré li di trá pí. Po‐ 
dob ně ja ko na Hu so vě ná měs tí j sou to
ha vra ni a  li dé bez do mo va zdr žu jí cí se
v  o ko lí Svíč ky a  Mi le nia . Oby va te le
v blíz kos ti Klo ko t ru ší uby tov na v bý va‐ 
lé Klo kot ské hos po dě a li di ži jí cí na Ná‐ 
chod ském síd liš ti za se trá pí sta v scho‐ 
dů a  o cho zů v  o ko lí sa mo ob slu hy . Na
o bou síd liš tích by pak li dé uví ta li kry té
la vič ky ve stí nu , v  par ku u  po pra viš tě
pak ve řej né zá chod ky s pit nou vo dou.

Jak na pro blémy?
Ře še ním by mohlo bý t za po je ní oby‐ 

va tel po mo cí par ti ci pa tiv ní ho roz počtu ,
a by moh li bý t sa mi své ho šťast né ho
byd le ní strůj ci. Mož nost roz ho do vat bu‐ 
dou mí t i ti, k te ří se s po čí ta či „ ne ka ma‐ 

rá dí“. To to ře še ní je sou čás tí pro gra mu
Pi rá tů a tak dou fá me, že se nám jej po‐ 
da ří pro sa di t a  ob ča né tak bu dou mí t
re ál nou mož nost po ří di t z  měst ských
pe něz drob né hmot né vě ci, k te ré v o ko lí
své ho byd liš tě po strá da jí. Pří kla dem za
všech ny bu diž ab sen ce la vič ky v  blíz‐ 
kos ti pře cho du u  Ne moc ni ce, ne bo
místa bez od pad ko vých ko šů v  o ko lí
zim ní ho sta di o nu.

U li dí bez do mo va , s tej ně ja ko u pro‐ 
blé mů s  lid mi z uby tov ny v bý va lé Klo‐ 
kot ské hos po dě, nej sou jed no du chá zá‐ 
kon ná ře še ní. A  dá se vy po zo ro vat, že
a ni stráž ní ci Měst ské po li cie ko li krát
ne vě dí, co v ně kte rých ne leh kých si tu a‐ 
cích dě lat. A  Pi rá ti ne ra di na bí ze jí la ci‐ 
ná po pu lis tic ká ře še ní. Cí lem zá stup ců
města by a le mě la bý t in ten ziv ní ko mu‐ 
ni ka ce jak se stráž ní ky , tak i s pří sluš ný‐ 
mi úřa dy , a by ře še ní na lez li. Te dy a by
pře de vším oby va te lé síd lišť a ostat ních
míst na lez li svůj za slou že ný klid. Vě ří‐ 
me, že kro ky ke zlep še ní si tu a ce v o bou
pří pa dech exis tu jí.

Lze Ná choďá k při po ji t pev ně ji k městu?
Ná chod ské síd liš tě le ží tak tro chu

stra nou , míst ní oby va te lé se zde cí tí od
města od říz nu tí. Zří ze ní au to bu so vé lin‐ 
ky č.17 ten to fak t tro chu zmír ni lo, s tej‐ 
ně však síd liš tě zů sta lo ze své pře váž‐ 
né čás ti za str če né za a re á lem bý va lých

ka sá ren. Pro to by se mě lo při bu dou cí
vý stav bě no vé čtvr tě Dvor ce na t zv. Ná‐ 
choďá k mys le t, a by do šlo k  pro po je ní
těch to dvou čtvr tí, ni ko li dal ší mu dě le ní.
Po zor na ne u vá že né bu do vá ní o plo ce‐ 
ných spor to višť pře s ce lo u šíř ku ka sá‐ 
re n a pod. Cí lem by mě lo bý t u tvo ři t
z  Praž ské ho síd liš tě a  před měs tí, Ná‐ 
chod ské síd liš tě a  Dvor ců je de n hez ký
ce lek. Pro ná chod ské by se tak o te vře ly
no vé krat ší cesty k ne moc ni ci, na ná ku‐ 
py , k ban ko ma tu ne bo tře ba na poš tu.

Stej ně tak by by lo vhod né při plá no‐ 
vá ní bu dou cí čtvr ti po čí tat s  tím, že by
lin ka č. 17 mohla pro jíž dět prá vě tu dy
a ješ tě tak vy lep ši t ob slu hu jak Ná chod‐ 
ské ho síd liš tě, tak no vě vzni ka jí cích
Dvor ců. To jest li to je, ne bo ne ní mož‐ 
né , bycho m moh li vě dět už br zo.

A co se tý če ha va rij ní ho sta vu scho‐ 
dů a o cho zů v o ko lí sa mo ob slu hy ? Zjis‐ 
ti li jsme, že scho dy nej sou v  ma jet ku
měs ta . Jest li exis tu je ně ja ká do mlu va
města s ma ji te li, a by je jich re kon struk ci
v do hled né do bě pro ved li, bo hu žel ne ví‐ 
me, a le i  to to bu dou chtí t Pi rá ti o vě ři t
a sta v na pra vit. Mi ni mál ně pro to, že se
za to to mís to ve měs tě sty dí me a  v ní‐ 
má me ho ja ko ri zi ko vé z po hle du mož‐ 
né ho zra ně ní dě tí i do spě lých.

Jan Příbramský, DiS.

Co s Dvorci?
.. do kon če ní ze str.1

Ně ko li k ma ji te lů a za tím žád ný u ce le ný
kon cept

Ja ká je sou čas ná si tu a ce? V ce lém a re‐ 
á lu j sou dva ob jek ty vy u ží va né ar má dou ,
je de n již zre kon stru o va ný dům, dva ob jek‐ 
ty a po ze mek no vě v ma jet ku sou kro mé ho
in ves to ra a zby tek v ma jet ku měs ta . V ne‐ 
dáv no za stu pi tel stvem schvá le né “ kon cep‐ 
ci roz vo je spor tu ve měs tě” se l ze do číst:
že by se v hor ní čás ti a re á lu mě la plá no vat
dal ší spor to viš tě” a  fir ma A XR s.r.o. za se
po žá da la o  za sta ve ní změ ny územ ní ho
plá nu , a by ob jek ty ve svém ma jet ku mohla
re kon stru o vat na by ty .

Jak vi ze roz ší ře ní spor to višť, tak i  vý‐ 
stav ba no vé ho byd le ní, j sou jis tě chvá ly‐ 
hod né plá ny , co a le chy bí, je u ce le ný kon‐ 
cept to ho, jak by čtvr ť vy pa dat. Te n, k te rý
by l vy ho to ve n před le ty , je zřej mě mrt vý
a žád ný no vý před sta ve n ne byl. A po kud a‐ 
no, tak je ve li ce dobře scho vá n v pra cov ní
sku pi ně, k te rá dle loň ské ho vy já d ře ní sta‐ 
rosty pro M F D ne s vznik la . I pro to j sou po‐ 
řá d na mís tě o ba vy , že by z ce lé no vé čtvr ti
mohl vznik nou t ja ký si koč ko pes. Za zmín‐ 
ku ješ tě sto jí, že se čtvr ť Dvor ce ob je vi la i v
do ku men tu s  ná zvem “SMAR T CI TY Tá‐ 
bor” a to ja ko “ chyt rá měst ská čtvr ť”. Co to
zna me ná ne chá me na tvůr cích to ho do ku‐ 
men tu . Snad to nej sou je n la vič ky s  na bí‐ 
ječ kou.

Jak z to ho ve n?
Cesta , k te rou by se dle Pi rá tů mě la ta to

ak ce ubí rat, je jas ná vi ze to ho, jak by mě la
bu dou cí čtvr ť vy pa dat. I  dí ky to mu , že se
jed ná o ve li ce lukra tiv ní mís to v klid né čás‐ 
ti města s vy so kou do stup nos tí všech dru‐ 
hů slu žeb a  zá ro veň místa ve li ce blíz ko
cen t ra , je ur či tě za po tře bí kon cepč ní pří‐ 
stup, ve k te rém se od ra zí sou čas né i  bu‐ 
dou cí po tře by měs ta .

Dle na še ho ná zo ru by mě lo bý t ve Dvor‐ 
cích neje n stan dard ní byd le ní, a le i  by ty
star to va cí, te dy pro mla dé ro di ny s dět mi,
dům s pe čo va tel skou služ bou či ji ný dru h
spo leč né ho byd le ní pro se ni o ry . A  kro mě
spor to višť, k te ré se i dí ky spor tov ní mu a re‐ 
á lu a ško l v blíz kos ti zim ní ho sta di o nu na‐ 
bí zí, ta ké místa a pro sto ry vhod né pro od‐ 
po či nek, kul tur ní vy ži tí a pro drob né pod ni‐ 
ká ní, ja ký mi j sou na pří klad ka vár na a cuk‐ 
rár na , ka deř nic tví, ve čer ka a dal ší.

Při plá no vá ní no vé a  mo der ní čtvr ti by
se kro mě tě ch “ chyt rých vě cí” ne mě lo za‐ 
po mí nat na do sta tek ze le ně, k te ré po má há
zlep ši t kli ma v par ných d nech, ze le né stře‐ 
chy , ne bo po kud to je n tro chu bu de mož‐ 
né , na so lár ní e ner gii.

Pro to si mys lí me, že d ří v, ne ž měs to ně‐ 
co schvá lí, na pří klad vlast ní in ves ti ce do
spor to višť či ji né ob čan ské vy ba ve nos ti,
ne bo za sta ve ní pro ce su změ ny územ ní ho
plá nu a tím umož ně ní re kon struk ce ob jek‐ 
tů ve vlast nic tví fir my AX N s.r.o., mě lo by
sa mo vě dět, jak bu dou Dvor ce vy pa dat.
A na to je po tře ba neje n sho da v za stu pi‐ 
tel stvu , a le i ob ča ny měs ta . Vý še zmí ně ná
pra cov ní sku pi na při pra vu jí cí kon cept pro
Dvor ce by mě la co nejdří v před lo ži t své vý‐ 
sled ky . U vi dí me, zda se na ni ch dá sta vět.
Dal ší vý vo j by mě l a le pro bí hat už ve řej ně,
na zá kla dě za dá ní, k te ré bu de vy dis ku to vá‐ 
no i s ve řej nos tí.

Ja n Pří bram ský, DiS.

Sídliště nebereme jako kouli u nohy #se_sidlisti_pocitame
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Kontrolní mechanismy nefungují
město přišlo
nejméně o
400 milonů

Vnímáme nedostatek senior domů

... dokončení ze str.1. Ilu stra ce, kte ré po pi su jí ně co, co je nám
blíz ké a če mu dobře ro zu mí me, zá ro veň je to pro ná s vý znam né
např. svým spo le čen ským či fi nanč ním do pa dem, bý va jí nej lep ší.
Vy bra l jsem si te dy pro ukáz ku a pli ka ce a na lý zy dat pří pad pro‐ 
de je ví ce ne ž 1400 o bec ních by tů v  Tá bo ře v  ob do bí od led na
2010 do červ na 2016.

Měs to pro dá va lo by ty dvě ma způ so by. Stá va jí cím ná jem ní‐ 
kům s vy uži tím zna lec kých po sud ků. Dle Zá sad pro pro dej do mů
a by tů ná jem cům v Tá bo ře zís ká va li stá va jí cí ná jem ní ci své by ty
se sle vou 0-8% z trž ní ce ny dle po sud ku. Vol né by ty pak měs to
pro dá va lo zá jem cům z  řad ve řej nos ti, k te ří da li nej lep ší (ni ko li v
nej vyš ší) na bíd ku na vol ný byt ve vý bě ro vém ří ze ní „obál ko vou
me to dou“ a kou pi ná sled ně re a li zo va li.

Ku pu jí cí se vždy smluv ně za va zo va li k ur či tým ně ko li ka le tým
o me ze ním v na klá dá ní a obý vá ní zís ka né ne mo vi tos ti, k te ré mě‐ 
ly za bra ňo vat spe ku la cím při pro de ji o bec ních by tů. L ze a le kon‐ 
sta to vat, že pod mín ky v o bou pří pa dech by ly ob dob né . No ví ma‐ 
ji te lé by tů by ly i  je jich oby va te li a  vol né by ty by ly pro dá vá ny ve
ve řej né sou tě ži, te dy za trž ní ce nu.

V tak to na sta ve ném sys té mu se sa my na bí zí d vě zá klad ní
otáz ky: 1) By ly by ty ná jem ní kům pro dá vá ny za mi ni mál ně 92 %
trž ní ce ny ( max. 8 % sle va )? 2) By l vý nos z pro de je měst ských
by tů za da ných pod mí nek od po ví da jí cí trž ním ce nám?

Pro je jich zod po vě ze ní po tře bu je me vhod ná da ta – např. ad‐ 
re sy pro dá va ných by tů, vý mě ry , da ta re a li za ce pro dejů, atd. Pro s‐ 
tě vhod ně struk tu ro va né in for ma ce z pro dej ních smluv jed not li‐ 
vých by tů.

Struk tu ru jsme přes ně spe ci fi ko va li a da ta za ob do bí od led‐ 
na 2010 do červ na 2016 se nám po da ři lo zís kat dí ky žá dosti na
Od bor sprá vy ma jet ku města Tá bo ra o po skyt nu tí in for ma cí.

Vy ří ze ním té to žá dosti úřed ní ci města Tá bo ra strá vi li c ca 110
ho din prá ce. My jsme pak ná sled ným peč li vým zpra co vá ním dat
z  mno ha úh lů po hle du , k te ré nám za bra lo c ca 20 ho din prá ce,

zís ka li vel mi za jí ma vé in for ma ce. A  část z  ni ch vy u ži je me dá le
pro od po vě di na po lo že né o táz ky.

Na prv ní o táz ku nám od po ví dá ta bul ka , k te rá po rov ná vá jed‐ 
not ko vé ce ny by tů (Kč za m2) v  jed not li vých lo ka li tách Tá bo ra .
V po sled ním slou peč ku uka zu je to nej dů le ži těj ší - po měr pro dej‐ 
ní ce ny m2 by tů kou pe ných ná jem ní ky o pro ti by tům kou pe ným
ve řej nos tí. Je vi dět, že hod no ty me zi 34 a ž 52 % zda le ka ne do sa‐ 
hu jí před po klá da né ho li mi tu 92 %. Te dy se pro dá va lo za ce ny vý‐ 
raz ně ne trž ní.

Ta bul ka ta ké čás teč ně od po ví dá na o táz ku dru hou – vý no sy
pro dejů ne od po ví da ly trž ním ce nám, by ly vý raz ně niž ší.

A za jí má Vá s ja ký by l roz dí l ve vý no sech? To nám ná zor ně
uka zu je graf, kde čer ve né sloup ce j sou sku teč né vý no sy z pro‐ 
dejů by tů a ze le né sloup ce uka zu jí vý no sy po ten ci ál ní dle trž ních
cen. Vý no sy po ten ci ál ní by ly spo čí tá ny tak, že pro kaž dou lo ka li‐ 
tu a ro k by la upra ve na pro dej ní ce na u by tů pro dá va ných ná jem‐ 
ní kům na hod no ty 92 % prů měr né ce ny do sa že né v da né lo ka li tě
a da ném ro ce ve vý bě ro vých ří ze ních. Mod rou bar vou j sou pak
zná zor ně ny roz dí ly me zi sku teč ný mi a po ten ci ál ní mi vý no sy, te‐ 
dy to, o ko li k ví ce by lo mož né z pro dejů v da ném ob do bí zís kat.

Vě řím, že vý še po psa ný pří pad sro zu mi tel ně uka zu je me to dy
i  ši ro ké mož nos ti vy u ži tí dat or ga ni za cí k  je jich e fek tiv něj ší mu
fun go vá ní. V po psa ném pří pa dě by se vy na lo že ním c ca 130 ho‐ 
din prá ce úřed ní ků a da to vé ho a na ly ti ka , te dy s ná kla dem c ca 40
000 Kč, da lo v le tech 2010-2016 za jis ti t městu Tá bor do da teč né
vý no sy c ca 400 mi li o nů Kč.

A pro č se za ví ce ne ž 10 le t pro dejů o bec ních by tů, kdy se na
rad ni ci města vy stří da lo ně ko li k růz ných ve de ní, ta ko vé o pat ře ní
ješ tě ne u dě la lo? Od po věď ne chá vám na Vás. Osob ně si a le mys‐ 
lím, že po dob ných pří pa dů žá da jí cích si co nej rych lej ší ná pra vu
kom pe tent něj ší mi lid mi bycho m na šli mno hem ví ce. Tak pus tí te
ná s na ně?

Ing. Pavel Moravec

So ci ál ní služ by pro se ni o ry j sou v  Tá‐ 
bo ře v ce lo re pub li ko vém po rov ná ní na vy‐ 
so ké úrov ni. Co a le ho ří, je ( ne) do sta tek
míst jak v  cen t rech pro se ni o ry , ne bo
chce te- li do mo vech dů chod ců, tak i v do‐ 
mech s pe čo va tel skou služ bou . Po če t žá‐ 
dos tí o  umís tě ní do ta ko vých za ří ze ní
mno ho ná sob ně pře vy šu je na bíd ku . Měs to
by se mě lo jed no znač ně po sta rat o co nej‐ 
rych lej ší ná pra vu si tu a ce. Je dů le ži té , a by
mě li se ni o ři kde trá vi t pod zi m své ho ži vo‐ 
ta be z e stra chu , jest li se o  ně ně kdo po‐ 
sta rá a ne bo jest li bu dou mí t kde byd let.

Cen t rum pro se ni o ry u ne moc ni ce
Již v ro ce 2016 by lo v tis ku (M F D ne s)

zve řej ně no, že by ve d le Ne moc ni ce mě lo
vy růst no vé Cen t rum pro se ni o ry . Má se
se stá vat ze dvou čás tí. Prv ní čás tí by mě‐ 
lo bý t kla sic ké cen t rum pro se ni o ry s  25
po ko ji pro jed not liv ce ne bo pá ry . Tou dru‐ 
hou pak spe ci a li zo va né od dě le ní s 45 lůž‐ 
ky pro li di tr pí cí Al zhe i me ro vou cho ro bou .

Na tu by dle do stup ných in for ma cí mě la
při spět i sou sed ní Pla ná nad Luž ni cí.

Dle pů vod ních plá nů se mě lo za čí t sta‐ 
vět v  ro ce 2017, a le z  dů vo dů ne shod
s  pů vod ním ar chi tek tem, k  za há je ní stav‐ 
by ne do šlo. Pů vod ní ter mí n v  ro ce 2019
se tak ur či tě ne stih ne. Ny ní, po vy po řá dá ní
au tor ských prá v s  pů vod ním ar chi tek tem,
vy hrá la sou těž na vy ho to ve ní pro jek to vé
do ku men ta ce fir ma SI A L s.r.o., k te rá ji ny‐ 
ní do kon ču je. Ter mí n vy psá ní vý bě ro vé ho
ří ze ní zho to vi te le by mě l bý t v dru hém po‐ 
lo le tí 2018.

Pi rá ti be rou vý stav bu cen t ra ja ko jas‐ 
nou pri o ri tu a  chtě jí, a by by lo po sta ve no
co nejdří ve. Nejsme však o chot ni pro jek t
pod po ři t za kaž dou ce nu . Dle po sled ních
in for ma cí do šlo k  na vý še ní před po klá da‐ 
ných ná kla dů ze 160 na 245 mi li o nů ko‐ 
run, co ž je ce na , k te rou ne mů že me ak cep‐ 
to vat. Ta mu sí bý t srov na tel ná s ji ný mi ob‐ 
dob ný mi za ří ze ní mi v ČR. Ví ce ne ž 2,5 mi‐ 
li o nu na jed no lůž ko srov ná ní však ne má.

Rov něž po ža du je me, a by na pří klad
v při lehlé – no vě vzni ka jí cí čtvr ti – Dvor ce,
by l a le spoň je de n ob jek t ur če n ja ko Dům
s  pe čo va tel skou služ bou ne bo ja ko dům
ur če ný pro ak tiv ní stár nu tí v ko mu ni tě, t zv.
se ni or co housing. A to i dí ky to mu , že ne‐ 
moc ni ce i sou čas né G- cen t rum je blíz ko.

Ne za po mí ná me a ni na Síd liš tě nad Luž ni cí
Na ztv. Soj čá ku dům pro se ni o ry ta ké

chy bí. Zá jem o  je ho zří ze ní jsme za zna‐ 
me na li i při dis ku zích s míst ní mi oby va te li.
Jed nou z  va ri an t mů že být bý va lá 8. zá‐ 
klad ní ško la a  škol ka, mož nos tí je ale na
síd liš ti ví ce. Na pří klad při lehlé po zem ky ,
kte ré j sou v  ma jet ku měs ta. O všem to to
ře še ní by vy ža do va lo změ nu územ ní ho
plá nu a  i to je běh na dlou hou trať. Cesta
od ná pa du k  rea li za ci ně ja ký čas tr vá,
a tak by se na ta ko vém ře še ní mě lo za čí t
pra co vat co nejdří ve. Pi rá ti j sou ur či tě pro.

Ja n Pří bram ský, DiS.

Snížení ceny tepla
Pi rá ti Tá bor se za sa dí o sní že ní

ce ny tep la . Ne bu de me dá le pod po‐ 
ro vat ne e ko no mic kou a dra hou vý‐ 
ro bu tep la v  Tep lár ně Tá bor (T Ta ).
Vpus tí me za jas ných a transpa rent‐ 
ních pod mí nek kon ku ren ci do te‐ 
pel né ho hos po dář ství. Tím chce me
tla či t na co nej niž ší ce nu tep la sa‐ 
mo zřej mě při za cho vá ní sou čas né
kva li ty slu žeb . Kon ku renč ní trh ta dy
do sud chy běl. Pod po ří me ta ké
men ší de cen t ra li zo va né a e ko lo gic‐ 
ké zdro je tep la . Za jis tí me pro ces ní
pod po ru SVJ (by to vých do mů) při
po ři zo vá ní al ter na tiv ních zdro jů
tep la.

Ak tu ál ní si tu a ce na zna ču je, že
se ko neč ně za čí na jí v „ tep le“ hý bat
le dy . V  ro ce 1999 za sta ros to vá ní
Ing. Fran tiš ka Dě di če měs to pro da‐ 
lo vět ši no vý po dí l teh dy měst ské
tep lár ny fir mě E ner ge ti ka In vest,
po té E.ON Tren d, ny ní Uni per
Trend. Za zmín ku sto jí, že žád né
vel ké ji ho čes ké měs to ne pro da lo
vět ši nu tep lár ny , kro mě Tá bo ra . Za
dal ší zmín ku sto jí, že ak ci o nář ská
smlou va v  pod sta tě za me zi la
městu mí t ja ký ko li v vli v na tvor bu
ce ny tep la a  in ves ti ce do Tep lár ny .
To se pro je vi lo zvy šo vá ním ce ny ,
ne ro zum ný mi in ves ti ce mi ( např. do
pře di men zo va né ho kot le na hně dé
uhlí v do bě, kdy se za ča la s ni žo vat
spo tře ba tep la dí ky za tep lo vá ní ob‐ 
jek tů). Měs to s  tím nic ne zmoh lo.
Ny něj ší vy šet řo vá ní ze stra ny ER Ú
(E ner ge tic ký re gu lač ní úřad) kvů li
špat né tvor bě ce ny tep la je už je n
ta ko vým s mut ným vy křič ní kem za
tou to ďá bel skou smlou vou.

V sou čas né do bě měs to ko neč‐ 
ně za ča lo pod ni kat kro ky , k te ré by
mě ly vést k uvol ně ní se z Ak ci o nář‐ 
ské smlou vy s Tep lár nou Tá bor. Ak‐ 
cie Tep lár ny a po dí l města 49% by
se mohl pře vést na By te s Tá bor,
měst skou spo leč nost spra vu jí cí te‐ 
pel né hos po dář ství (in for ma ce
z 23.7. 2018). O če ká vá se, že By te s
bu de ráz něj ší v  jed ná ní s  T ta . Za
těch to o kol nos tí bu de me chtí t bý t
tvr dý mi „hlí da cí mi psy “. V Tep lár ně
je dle na ši ch in for ma cí témě ř 250
mi li ó nu ne roz dě le né ho zis ku z  mi‐ 
nu lých le t a  to si sa mo zřej mě za‐ 
slou ží dů klad nou kon t ro lu . Vět ší
kon t ro lu a  transpa rent ní do hled
mu sí mí t i sa mot ný By te s, k te rý by
po pře vze tí ak cií dis po no va l vel kým
ma jet kem. Ne sou hla sí me však se
za ve de ním dru hé ho „ po li tic ké ho
jed na te le“, k te rý by do hlí žel na
sprá vu spo leč nos ti. O té to mož nos‐ 
ti se v  ku loá rech mlu ví. Pi rá ti j sou
pro ti ja kým ko li v po li tic kým tra fi‐ 
kám. Do mní vá me se, že kva lit ní do‐ 
zor čí ra da slo že ná z  od bor ní ků,
transpa rent ní a  vždy do hle da tel né
jed ná ní By te su a  dů klad ná a  kon t‐ 
ro lo va tel ná prá ce val né hro ma dy
(Ra da města ) ke kon t ro le měst ské‐ 
ho jmě ní sta čí.

Vel kou o táz kou je, jak do pad ne
vy šet řo vá ní ze stra ny ER Ú a  ja ká
ško da pro měs to tím vznik ne. Pří‐ 
pad se bu de jis tě táh nou t ně ko li k
le t, a le mě l by bý t pro ná s vel kým
va ro vá ním, ka m mů že za jí t ni kým
ne kon t ro lo va né jed ná ní ( neje n) tep‐ 
lá ren ské spo leč nos ti.

Pi rá ti v ní ma jí dis tri buci tep la
v  rám ci měst ských roz vo dů ja ko
ve řej nou služ bu . Pro to je na vý sost
dů le ži té , a by měs to mě lo co nej vět‐ 
ší kon t ro lu nad bu dou cím do da va‐ 
te lem (ať už to bu de kdo ko li v). S tej‐ 
ně tak pod po ru je me svo bo du sou‐ 
kro mých sub jek tů si za ří di t svůj
vlast ní zdro j tep la za před po kla du
do dr že ní zá kon ných a  e ko lo gic‐ 
kých no rem. Mgr. Mar tin Ma re da

Chceme stavět. Stávající #nevyprodame
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Manifest Pirátů
By la to zvlášt ní re vo lu ce v  to m

ro ce 1989. Na ve nek se po li tic ká re‐ 
pre zen ta ce si ce vy mě ni la , zá ku lis ní
hrá či a le zů sta li s tej ní. Pro mi nen ti
bý va lé ho re ži mu mě li in for ma ce
a  ko nexe a  do ko na le vy u ži li zmat‐ 
ku po pře vra tu . Zís ka li po hád ko vé
bo hat ství a s ním spo je ný vliv. Je‐ 
jich myš le ní se a le ne změ ni lo. Vy‐ 
tvo ři li ko lem se be kli en te lis tic ké sí‐ 
tě a  ob sa di li „svý mi“ lid mi klí čo vé
po zi ce ve ve řej ných in sti tu cích ( na‐ 
pří klad úřa dech, sou dech, stát ních
za stu pi tel stvích, po li cii a  dal ších).
Tím si kro mě kli du na od klá ně ní
ve řej ných pe něz stá tu a  E v rop ské
unie za jis ti li i bez trest nost před zá‐ 
ko nem. Po mo cí úplat ků ne bo vý‐ 
hrů žek si pak za vá za li po li ti ky ve
všech stra nách na příč spek trem.
Pra vo-le vé roz dě le ní tak ztra ti lo
smysl, pro to že klu ci se s tej ně do‐ 
hod li tak, a by ně co „káplo“ kaž dé‐ 
mu . Ob ča n se tím pá dem smrsk nu l
na “ vě c”, k te rá do sta la jed nou za
čas i lu zor ní mož nost vol by a  po
zby tek vo leb ní ho cyklu už ni ko ho
ne za jí ma la.

Li dé s  ta ko vým myš le ním nám
vlád nou do sud.

Jen že kaž dá ak ce vy vo lá re ak ci.
Z  tr ni té ho křo ví to ho to svě ta tak
vy rost li Pi rá ti. Mla dí li dé , k te ří mís‐ 
to to ho, a by dr že li hu bu a  kro k
a za řa di li se na vý plat ní pás ku , ji m
za ča li do je jich sys té mu há ze t vi‐ 
dle.

Staré struk tu ry to si ce ni kdy ne‐ 
při zna jí, a le za ča li se ná s bát. A  to
z  jed no du ché ho dů vo du . Ne ma jí
na ná s slož ky . Ne ne chá me se ko‐ 
rum po vat a ni pe ně zi a ni tra fi ka mi,
na víc zve řej ňu je me své schůz ky
s lob bis ty na in ter ne tu . A tak si hle‐ 
da jí ji né ces tič ky , jak ná s o čer nit.
Tu tvr dí, že jsme no ví Ka lous ci, jin‐ 
dy nám za se te če mlí ko po bra dě.
A le nej jis těj ší je, kdy ž za ú to čí na
nej hlub ší lid ské pu dy a na zvou ná s
fe ťá ky a a nar chis ty . Jsem zvě da vý,
co na ná s vy mys lí ta dy v Tá bo ře.

Kde pak. Ve sku teč nos ti jsme je‐ 
no m li dé , kte ré ne ba ví ži vot se dvě‐ 
ma tvá ře mi. Ne chce me pod vá dět,
do mlou vat se za za vře ný mi d veř mi
a  uplá ce t a ni bý t uplá ce ni. Za to
chce me, a by pra vi dla pla ti la pro
všech ny s tej ně, bez o hle du na vli v
a  ma je tek. A by se i  chudý člo vě k

do vo la l spra ve dl nos ti. Chce me
spo leč nost, k te rá do ká že li di o ce ni‐ 
t pod le je jich schop nos tí a  do ved‐ 
nos tí a  k te rá si jich vá ží. Chce me
města , k te rá bu dou ke svým ob ča‐ 
nům pří vě ti vá, bu dou ji m na slou‐ 
chat a  re spek to vat je jich ná zo ry .
Chce me pro s tě ží t ve svě tě, ve k te‐ 
rém se ne bu de me sty dět vy cho vá‐ 
vat na še dě ti.

Tvr dí o ná s, že se ne do ká že me
za řa di t na pra vo-le vém spek tru po‐ 
li tic kých ná zo rů. To je prav da . To‐ 
hle dě le ní ne ní v sou čas né do bě na
po řa du d ne. Úko lem d neš ních sku‐ 
teč ných po li ti ků je vrá ti t li dem
v  po li ti ku dů vě ru . Pro to jsme pro
ma xi mál ní o te vře nost a  transpa‐ 
rent nost, neje n při na klá dá ní s  ve‐ 
řej ný mi pro střed ky , a le i  při ob sa‐ 
zo vá ní ve řej ných funk cí. Chce me
dě lat po li ti ku pro li di a  pod do hle‐ 
dem li dí.

A bu de me rad ši chu dí do kon ce
ži vo ta , ne ž se ne chat za řa di t na vý‐ 
plat ní pás ku kmo trů. Už to ho má‐ 
me dost.

MUDr. Lukáš Mareš, Č.Bud.

Dát na podzim hlas Pirátům je pro
seniory dobrá volba

V říj nu le toš ní ho ro ku se v  do bě o sla v s té ho vý ro čí
za lo že ní na ší re pub li ky o pět usku teč ní vol by do tá bor‐ 
ské ho měst ské ho za stu pi tel stva . Le toš ní ří je n bu de te‐ 
dy mě síc, kdy l ze v Tá bo ře po su nou t hod ně vě cí o hod‐ 
ně vel ký kus správ ným smě rem. Tak ja ko v  ro ce 1918
se na ši před ko vé roz hod li správ ně, tak mů že me i  my ,
ob ča né Tá bo ra všech roč ní ků, po su nou t svou vol bou
Tá bor na správ nou ko lej, ze kte ré zhru ba v  ro ce 1995
od bo čil.

Ta m ně kde se sta lo, že Tá bor za ča l stár nou t, za ča li
z něj mi ze t mla dí li dé , za ča lo stou pat pro cen to se ni o rů.
Pro to že se mi ten to vý vo j ne lí bí, za ča l jsem zkou mat
zhru ba v ro ce 2012, pro č je to mu tak. Pří či ny jsem ob je‐ 
vil. Je jich mno ho. Ta nej vět ší je však ja kési uza vře ní
ve de ní města a  za stu pi tel stva do u li ty , ze kte ré ne ní
mož no ko mu ni ko vat s ob ča ny , kte ří jej vo lí. Hle da l jsem
te dy ku dy ve de cesta ven.

Na šel jsem. Je to pro gra m tá bor ských Pi rá tů. Je
v něm vše, co jsem hle dal. Neje n to, jak na pra vi t hod ně
po di vu hod ných vě cí, kte ré se v  Tá bo ře od ro ku c ca
1995 sta ly , a le i cesta , jak Tá bor pro mě ni t v pro spe ru jí cí
měs to pro všech ny ge ne ra ce. Cesta je si ce pl ná z mi nu‐ 
los ti na ku pe ných pře ká žek, a le je pří má a po cti vá.

Zá klad ní prin ci py , o kte ré je pi rát ská stra na o pře na j‐ 
sou 4: kon t ro la mo ci a moc ný ch i na míst ní úrov ni, zjed‐ 
no du še ní stá tu a míst ních úřa dů po mo cí no vých tech‐ 
no lo gií, ochra na ob ča nů před ši ka nou , obra na ob čan‐ 
ské svo bo dy

Le tos mi bu de 66 a  va dí mi ka m v  sou čas né do bě
Tá bor smě řu je. Mám 3 sy ny a přál bych si, a by by l pro
ně Tá bor měs tem a trak tiv ním, v němž sto jí za to pro ží t
svůj ži vo t a  vra ce t se do něj s  po znatky zís ka ný mi po
ce lém svě tě, a bych se mohl tě ši t z pří tom nos ti mých v‐ 
nou čat.

Na ši před ko vé tak umě li žít. Můj děd Fran ti šek by l si‐ 
ce prostý, a le ši kov ný ko vá ř, kte rý se svým u mem do ká‐ 
za l pře kva pi t na svých cestách za po zná ním do teh dej‐ 
ší ho Ma ďar ska , Slo ven ska a  Ra kous ka , bo jo va l za Če‐ 
chy ve fran couz ských le gi ích a pak se vrá ti l zpět do Tá‐ 
bo ra a  své zku še nos ti po u ží va l pro roz ma ch Tá bo ra
v do bě prv ní re pub li ky .

V pod zim ních vol bách sto jí me před vý zvou zvo li t do
za stu pi tel stva ty , kte ří ná s j sou schop ni pro vést změ na‐ 
mi za lo že ný mi na vy u ži tí tech no lo gií 21. s to le tí a to tak,
že je ne ob rá tí pro ti ob ča nům, a le svý mi zna lost mi
a  mo rál ní mi kva li ta mi po skyt nou ob ča nům Tá bo ra
všech vě ko vých ka te go rií pro stor pro svo bod ný, spo ko‐ 
je ný a však od po věd ný ži vo t v bu douc nu.

Ob ra cím se pro to na vá s, na se ni o ry , vlast ně již i na
mo ji ka te go rii ob ča nů, s  mým pře svěd če ním, že vol ba
mla dé Pi rát ské stra ny je vol ba od po věd né ho pří stu pů
k  nám se ni o rům, a le i  k na ši m po tom kům a  je jich po‐ 
tom kům.

Pi rát ská stra na pro sa zu je fun gu jí cí mo der ní po li ti ku
za lo že nou na vy u ži tí tech no lo gií 21. s to le tí pro o te vře‐ 
nou de mo kra tic kou spo leč nost. Po má hám Pi rá tům
z 27. místa kan di dát ky z ná sle du jí cích dů vo dů:
1. Jsou mla dí, ne ú nav ní a od po věd ní, to už vím.
2. Dobře vě dí o ne sou měr nos ti vý vo je oby va tel stva

v Tá bo ře a chtě jí to změ nit.
3. Vě dí, jak ma jí vy pa dat ví ce ge ne rač ní by ty a dom ky.
4. Vě dí, jak se po sta rat o na prostý pře hled, ka m jdou

pe ní ze z měst ské ho roz počtu a kon zul to vat je jich vy ‐
u ži tí s ob ča ny.

5. Vě dí, jak ochrá ni t star ší ge ne ra ci na lo kál ní úrov ni od
účin ku špat né ho dě dic ké ho zá ko na , exe kuč ní ho zá ‐
ko na a ně kte rých so ci ál ních zá ko nů, k te ré dě la jí ze
se ni o rů obě ti ne se ri óz ních pe čo va tel ských za ří ze ní.

6. Vě dí, jak sní ži t ná kla dy na byd le ní a do pra vu v Tá bo ‐
ře.

7. Vě dí, jak smě ro vat so ci ál ní služ by pro se ni o ry a po dr ‐
že t je pod měst ským do hle dem.

8. Vě dí, jak při pra vi t no vou prů mys lo vou zó nu s chytrou
vý ro bou a vrá ti t do města mla dé ob ča ny s ro di na mi.

To všech no j sou hod ně pře svěd či vé ar gu men ty , pro č
vo li t Pi rá ty . O sob ně jsem se o to m pře svěd čil. Po kud si
dá te do hro ma dy , jak se z Tá bo ra sta lo dra hé měs to pro
běž ný ži vo t s u pa da jí cí ob čan skou ak ti vi tou , kde a ni ne‐ 
do ve de me vy ře ši t chytře míst ní do pra vu a sta ví me ji na
vel ko ob je mo vých o sob ních au tech v nichž zpra vi dla je‐ 
de je de n ři dič, pro k te ré pak mar ně hle dá me par ko vá ní,
mu sí me v  pod zim ních vol bách z ce la zá sad ně ob no vi t
měst ské za stu pi tel stvo.

Jed no du še ře če no „ne děď me še di vé so ci ál ní“ za stu‐ 
pi tel stvo a zvol me mla dé , chyt ré , per spek tiv ní a pra co‐ 
vi té za stu pi te le!

Ing. Vla di mí r Ší p, ob ča n tá bo ra od ro ku 1952
Více v článku "Malé věci = velké radosti" na str.4.

Jsme Piráti Tábor. #utaborime_se_na_radnici


