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VÝMĚNA STARÝCH KOTLŮ
Letos platí jiná pravidla  
a výše dotačních podpor

133

TECHNICKÉ SLUŽBY
Tábor získal jako první 
nosič pro zimní i letní údržbu

FRANTIŠEK BOLECH
Před 170 lety se narodil 
dirigent slavného orchestru
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Tesco – Slapy neboli přeložka silnice II/137, 
jinak též jižní obchvat se začíná rýsovat 

Tři pojmenování se používa-
jí pro tutéž dopravní, v Táboře 
zřejmě nejvíce žádanou technic-
kou novostavbu, která odkloní 
silnici II/137 z Týna nad Vltavou 
do Mladé Vožice. Ta v současné 
době prochází centrem města. 
Tranzitní a nákladní doprava na 
této komunikaci značně zatěžuje 
a zhoršuje kvalitu života místních 
obyvatel od Maredova vrchu přes 
oblast ulic Údolní, Lužnická a Čel-
kovic až na Dolní Horky. „Panují 
tu hluk, prašnost, minimální bez-
pečnost. Dlouhodobě plánovaným 
a v územním plánu ukotveným 
přeložením dojde v těchto zónách 
ke kýženému odklonění těžké do-
pravy,“ uvedl radní Tábora a radní 
Jihočeského kraje Jiří Fišer. Nová 
trasa silnice II/137 v plánech pro-
chází volnou krajinou s menší-
mi územními sídly, mezi Větrovy 
a Horními Horkami v zemním 
zářezu. 

 Jak vysvětlil Jiří Fišer, z detail-
nějšího pohledu jde o liniovou, ve-
řejně prospěšnou stavbu o celkové 
délce 3 650 m s předpokládanými 

náklady 865 mil. Kč. „Začátek 
stavby je umístěn v blízkosti stá-
vající silnice I/3 u obchodního 
centra Tesco, odkud je trasa ve-
dena západním směrem převážně 
mimo zastavěná území. Silnice je 
navržena jako směrově nerozděle-
ná dvoupruhová komunikace,“ po-
psal trasu Jiří Fišer. Dále pozna-
menal, že součástí přeložky jsou 
čtyři mostní objekty, které zajistí 
přemostění řeky Lužnice a men-
ších vodotečí, silnice III/1372, 
a také lávka pro cyklisty a inže-
nýrské sítě. Vzhledem k tomu, že 
trasa přeložky se ve zmiňovaném 

Prvním občánkem Tábora roku 2022 je Vašík Křížek
Prvním občánkem města 

Tábora roku 2022 je chlapec 
jménem Václav Křížek (vážil 
4,3 kilogramu), který se narodil 
mamince Kristýně Sovové v ne-
děli 2. ledna přesně ve 12.29 ho-
din v porodnici Nemocnice Tá-
bor. Tatínkem je Václav Křížek.

Krátce po porodu sdělila své 
pocity pro město Tábor maminka 
Kristýna.

„Z narození Vašíka jsme 
s partnerem nadšeni a jsme moc 
rádi, že je zdravý jako rybka. Po-
rod byl náročný pro oba a moc si 
vážím tatínka, za jeho podporu, 
oporu a statečnost – byl pro nás 
velmi důležitý po celou dobu,“ 
řekla maminka.

„Vašík už je třetí muž stejné-
ho křestního jména v řadě. Vác-
lav se jmenuje také můj otec,“ 
prozradil tatínek.

V pátek 14. ledna 2022 se sou-
hlasem rodiny navštívil prvního 
občánka Tábora starosta Štěpán 
Pavlík. Starosta kromě květin 

zářezu u Horních Horek kříží 
s železniční tratí Tábor–Bechyně, 
bude součástí projektu i železniční 
most. Projekt bude řešit přeložky 
místních komunikací a polních 
cest či inženýrských sítí. 

Investorem stavby a zadava-
telem projektové dokumentace je 
Jihočeský kraj. V současné době 
byla dokončena projektová do-
kumentace pro stavební povolení 
a bylo požádáno o vydání staveb-
ního povolení. Podle geometric-
kého plánu budou nyní zahájeny 
výkupy pozemků pro stavbu.

Pokračování na straně 5

Pojďte mluvit  
o vzdělávání

Vzdělávání se bouřlivě vyvíjí. Je naivní 
si myslet, že způsob, jakým se vzdělá-
vali rodiče, bude fungovat i na jejich 
děti. To platí tím méně, čím rychleji 
se vyvíjí doba – a že ta se vyvíjí velmi, 
velmi rychle. Vyvíjí se i to, co by si děti 
ze školy měly odnést – kompetence. 
Proto nazrál čas se otevřeně, upřímně, 
za moderace odborníky pobavit o tom, 
co si od vzdělávání slibujeme. Mluvit 
o tom, co očekáváme od škol, školek, 
mimoškolního vzdělávání = kroužků 
a zájmových skupin. 
A to se děje. Tábor mluví o vzdělávání. 
Takový je název kampaně i projek-
tu, který probíhá od začátku roku ve 
spolupráci s organizací EDUin a který 
detailně popisuje Tomáš Feřtek v extra 
článku uvnitř tohoto čísla.
Nechceme riskovat, že zůstaneme po-
zadu za těmi, kdo se dívají na moderní 
trendy ve výuce a vidí nové způsoby, 
jak lze ke vzdělávání přistupovat. Za 
těmi, kdo o tématu pravidelně mluví 
a budují platformy spolupráce a zpětné 
vazby na půdorysu město, škola, rodi-
če, žáci. Proto se v Táboře mluví a bude 
mluvit o vzdělávání. Proto se započal 
tento projekt, který má přivést dohro-
mady všechny klíčové aktéry, aby spo-
lečnými silami připravili vizi vzdělává-
ní, kterou budou sdílet a budou na ní 
spolupracovat.
Tento projekt je unikátní příležitostí, 
jak se podílet na budoucnosti vzdě-
lávání v Táboře. Pojďme ji společně 
využít k tomu, abychom formulova-
li směr, jakým chceme, aby se ubíralo 
v budoucnu. Pojďme investovat trochu 
svého času do budoucnosti tím, že se 
aktivně zapojíme do diskuse. Předem 
za to děkuji.

Václav Klecanda, místostarosta
Více informací na straně 11

přivezl také dárky pro miminko. 
Rodině také náleží pamětní zlatý 
dukát, který se speciálně vyrábí 
pro prvního občánka.

Město Tábor přeje Vašíkovi, 
aby rostl jako z vody a svým rodi-
čům dělal jen samou radost.

Luboš Dvořák, mediální koordinátor

Součástí stavby bude most přes řeku Lužnici.

Starosta Štěpán Pavlík (zcela vlevo) navštívil rodinu prvního občánka v polovině ledna.
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INVESTICE 2022 | ČÍSLA Z MATRIKY

Podpora výkonnostního sportu
V rámci dotačních programů města v oblasti sportu byl schválen i dotační titul „ Program podpory pravidelné sportovní činnosti ve výkonnostním sportu – podpora výkon-
nostního sportu kolektivních klubů FC MAS Táborsko a.s. a Hockey Club Tábor, z.s. „Na základě došlých žádostí rada města tyto bodově ohodnotila a doporučila zastupitel-
stvu schválit poskytnutí dotací pro oba tyto sportovní kluby ve výši 3,9 mil. korun pro každý z nich. 

Dotace z oblasti kultury
Rada schválila podání žádostí do dotačních programů Jihočeského kraje v oblasti kultury. Město Tábor se bude ucházet hned o několik dotačních titulů, a to na pořadatelství 
festivalů Táborská setkání, Loutkový festival a festival Komedianti v ulicích. Nezapomnělo se ani na galerie, kde město žádá finanční prostředky na úpravu expozice a edukační 
program „Přišlo jaro do vsi“ pro městskou galerii v Táboře. Čerpat je možno i prostředky na nemovité památky a zde se budeme ucházet o dotaci na obnovu malby Panny Marie 
Klokotské na kameni v Holečkových sadech a na restaurátorské práce pro obnovu Nacistického popraviště a pomníku obětem okupace na Pražském sídlišti. 

Jihočeské granty pro školy
Rada schválila i podání žádostí z dotačních programů Jihočeského kraje pro školy. Táborské školy byly velice aktivní a podají žádosti na celkem 13 projektů z oblasti podpo-
ry sportovní infrastruktury pro rok 2022 a podpory práce s dětmi a mládeží.
 Lubomír Šrámek, tajemník městského úřadu

Z jednání rady města

Matrika v číslech za rok 2021. Stoupl počet novorozenců

Můžete podávat návrhy 
na cenu města

Dvě nejbližší zasedání Zastupitel-
stva města Tábora se konají v pondělí 
31. ledna 2022 a 7. března 2022 vždy 
od 15:00 hodin v zasedací místnosti  
číslo 410 v budově bývalé Tabačky.  
Jednání jsou veřejná.

Zasedání zastupitelstva

Opět po roce vám mohu nabíd-
nout srovnání matričních událos-
tí, které se uskutečnily v Táboře 
na matrice v letech 2020 a 2021.

Počet narozených dětí 
v roce 2020 bylo 894, v roce 2021 
se počet navýšil o 56 na 950 no-
vorozenců. Z tohoto počtu byly 
doma provedeny 2 porody. Ten-
tokráte nebylo nalezeno žádné 
novorozeně v babyboxu. Více se 
narodilo chlapců než dívek, jak 
v roce 2020, tak i v roce 2021. 
Slavnostní obřad „Vítání nových 
občánků Tábora“ se v roce 2020, 
z důvodu proticovidových opatře-
ní vlády, neuskutečnil. 

Sňatků bylo v roce 2021 
uzavřeno 113, což je o 14 méně 
než v roce 2020, kdy do manžel-
ství vstoupilo 127 novomanžel-
ských párů. Ukazuje se, že trend 

I v letošním roce bychom rádi 
udělili Cenu 
města Tá-
bora, která 
bývá výra¬-
zem oceně-
ní aktivit 
vztahujících 
se k Táboru, 
a to v umělec-
ké, společenské, 
ekonomické, ekologické, technic-
ké, vědecké či sportovní oblasti. 
Ocenění se uděluje jak za celoži-
votní přínos, tak za výjimečnou 
aktivitu vyvinutou v roce před-
cházejícím jeho předání. 

Cena je určena pro občana 
České republiky, který má v Tá-
boře trvalé bydliště nebo zde delší 
dobu působí. 

Návrhy na osoby, kterým 
by měla být cena udělena, 
můžete zasílat společně se 
stručným, konkrétním zdů-
vodněním nejpozději do 
31. března 2022 na adresu: 

Město Tábor, Kancelář 
starosty, Žižkovo nám. 2, 
390 01 Tábor, nebo elektro-
nicky na e-mailovou adresu: 
eva.vavrovska@mutabor.cz.

Návrhy mohou podávat pí-
semně všichni občané, kteří mají 
trvalé bydliště na území města 
Tábora. Více informací naleznete 
na stránkách www.taborcz.eu.

Martin Nešuta, 
vedoucí Kanceláře starosty

Představujeme výčet investic  
města Tábora v roce 2022

Odbor investic a strukturálních 
fondů má na rok 2022 ve svém 
plánu 11 nových investičních akcí. 
Již koncem roku bylo předáno sta-
veniště stavby „Regenerace Síd-
liště Nad Lužnicí – II. etapa“. 

V prosinci loňského roku byla 
zahájena stavba „Křižíkova 
elektrárna – změna v užívání 
budovy“, jejímž předmětem je 
zbudování nezbytného sociálního 
zázemí v objektu bývalé elek-
trárny, aby se zde mohly konat 
kulturní a společenské aktivity. 
Na závěr minulého roku provedla 
správa městských lesů kácení v lo-
kalitě za Nechybou jako přípravu 
pro obnovení nebeského „rybní-
ku Netrefílek“. Odbor investic 
a strukturálních fondů již vybral 
zhotovitele této akce a v lednu 
bylo předáno staveniště stavby. 

Z hlediska komplikací v doprav-
ní situaci a omezení parkování ve 
městě bude významnou stavební 
akcí „Odvodnění parkoviště 
u plaveckého stadionu“. 

Ve spolupráci se Správou že-
leznic je v plánu provést v květnu 
„Opravu dřevěné mostovky – 
lávky přes trať v ulici K Vo-
dárně“. Generální obnovy povr-
chů venkovních sportovišť by se 
měl dočkat i sportovní areál Mír. 
V únoru budeme na tuto akci „Re-
konstrukce stadionu Míru 
– retoping“ vybírat zhotovitele. 
Na konci února bychom měli znát 
realizační firmu na akci „Chod-
ník podél ulice ČSLA – úpra-
va obrub“, kterou plánujeme 
realizovat v koordinaci s obnovou 
povrchů na průjezdní komunikaci 
ve vlastnictví Jihočeského kraje. 

Dlouho připravované „Hřiš-
tě v Náchodě“ se letos také 
dočká své realizace. Investice do 
„Přístavby MŠ Měšice“ zajistí 
dostatečnou kapacitu pro lokalitu 
příměstské části Měšice a dal-
ších spádových oblastí. V příze-
mí budovy Černá perla budou 
v letošním roce vybudovány nové 
„WC pro veřejnost“. Kompli-
kovanou stavbou jsou „Opěrné 
zídky pod Parkány“, které řeší 
sanaci havarijního stavu sva-
hu v Čelkovické ulici. K této akci 
probíhá v současné době zpra-
cování projektové dokumentace 
a diskuze s příslušnými dotčenými 
orgány. O jednotlivých stavbách 
budeme v průběhu roku průběžně 
informovat.

Eliška Pospíšilová,  
vedoucí Odboru investic a strukturálních fondů

snižování počtu uzavřených man-
želství již po několik let stále kle-
sá. Oproti tomu se stále navyšuje 
počet rozvodů. Kdy v roce 2021 
bylo rozvedeno 77 manželství a to 
je o 4 více než v roce předchozím. 
Církevních sňatků bylo v roce 
2021 uzavřeno 17 a počet man-
želství s cizincem bylo uzavřeno 
10krát. Vyšší byl ale v roce 2021 
počet úmrtí, na což měla do jisté 
míry vliv i pandemická situace. 
960 úmrtí evidujeme v roce 2021, 
ale v roce 2020 bylo 944 úmrtí, tj. 
o 16 méně. V obou letech umíralo 
více mužů než žen.

Výrazně se v roce 2021 navý-
šil počet přijetí mužského tvaru 
jména u žen. V roce 2020 požá-
dalo o tuto změnu pouze 18 žen, 
přičemž v roce 2021 narostl tento 
počet žen na konečných 29 změn 

a tato tendence se stále zvyšuje. 
Navýšil se také v roce 2021 více 
než o 100 % počet prohlášení 
o volbě druhého jména.

Za rok 2021 se k trvalému 
pobytu přihlásilo 543 nových 
občanů, což je o 27 občanů méně 
než v roce 2020. Ve stejném roce 
se odstěhovalo 748 občanů a to 
je o 27 občanů méně než v roce 
2020. 

Úřední adresu Městského 
úřadu Tábor mělo ve svém ob-
čanském průkazu k 31. prosinci 
2021 zapsáno 883 osob a to je 
o 16 osob více než v roce 2020. 
Nadále pokračuje trend sni-
žování počtu obyvatel Tábora, 
a to úbytek o 323 obyvatel proti 
roku 2020 na stávajících 32 tisíc 
759 obyvatel.
Vladimír Helma, vedoucí Odboru vnitřních věcí
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KOTLÍKOVÉ DOTACE | PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Výměna kotlů a elektrického vytápění – dotační možnosti

Další výzva participativního rozpočtu je na spadnutí

Od 1. září roku 2022 platí 
zákaz provozu neekologických 
kotlů nesplňujících kritéria 
3. nebo vyšší třídy.

Dotace na výměnu starého 
neekologického kotle s ruč-
ním přikládáním spadající do 
1. a 2. třídy budou nově dvojího 
charakteru. Jiná pravidla a výše 
podpor budou platit pro nízko-
příjmové rodiny, které mohou 
využít dotační program Kotlíko-
vé dotace (www.kotlikovedotace.
kraj-jihocesky.cz), a ty s vyšší-
mi příjmy, které využijí dotační 
program Nová zelená úsporám 
(www.novazelenausporam.cz).

Dotace na výměnu starého 
kotle jsou rozdělené nově podle 
příjmů. Nízkopříjmové domác-
nosti budou moci žádat o dotaci 
na krajském úřadu od jara roku 
2022, všechny ostatní na kraj-
ském pracovišti Státního fondu 
životního prostředí ČR od října 
2021. Úředníci by vám měli být 
schopni poskytnout i odborné 
poradenství, pokud si s žádostí 
o podporu nebudete vědět rady.

Definici nízkopříjmové do-
mácnosti najdete na webových 
stránkách www.kotlikovedotace. 
kraj-jihocesky.cz v záložce: Kot-
líkové dotace 2022 Základní 
informace. 

Mezi jednu z možností nízko-
příjmové domácnosti patří např. 
domácnost, jež je tvořena oso-
bami (vč. seniorů a dětí), jejichž 
průměrný čistý příjem na jedno-
ho člena domácnosti v roce 2020 
nepřevýšil 170 900 Kč.

Podporu můžete získat na 
výměnu kotle na pevná paliva 
s ručním přikládáním 1. a 2. tří-
dy, popř. na výměnu elektrické-
ho vytápění za tepelné čerpa-
dlo. Podpora bude poskytována 
v dotačních programech pouze 
na akce realizované od 1. led-
na 2021. Výše podpory v Kot-
líkových dotací je 95 % z cel-
kových způsobilých výdajů 
s finančními limity podle typu 
zdroje (tj. plynové kondenzač-
ní kotle až 100 000 Kč, kotle 
na biomasu a tepelná čerpadla 
až 130 000 Kč). Výše podpo-
ry v programu Nová zelená 

úsporám je 50 % z celkových 
způsobilých výdajů s finančními 
limity podle typu zdroje (tj. pro 
rodinné domy plynový konden-
zační kotel 35 000 Kč, kotle na 
biomasu až 100 000 Kč, tepel-
ná čerpadla až 140 000 Kč). Za 
kombinaci s jinými opatřeními 
v rámci Nové zelené úsporám 
získáte finanční bonus do výše 
60 % z celkových způsobilých 
výdajů.

Příjem žádostí v první výzvě 
kotlíkových dotací je maximálně 

do 31. října 2022. Příjem žá-
dostí v programu Nová zelená 
úsporám je do 30. června 2025. 
Nejpozději však do vyčerpání 
finančních prostředků.

Podrobnější informace o do-
tačních programech naleznete 
na www.novazelenausporam.cz 
nebo na informační lince 800 
260 500 a na webových strán-
kách www.kotlikovedotace.
kraj-jihocesky.cz nebo na infor-
mační lince: 386 720 323.

Josef Valenta, Odbor životního prostředí

Rada města schválila start 
a parametry participativního 
rozpočtu (PaRo). 

Kroky harmonogramu: 
• 1. února začátek příjmu 

návrhů, 
• 30. dubna ukončení příjmu 

návrhů, 
• 30. května ukončení ověřo-

vání proveditelnosti, 
• 8. června ukončení ankety, 
• 20. června materiál do 

rady města k rozhodnutí 
o vyhodnocení.

Nově bude rozpočtový li-
mit na jeden projektový návrh 
1 milion. Hlasování určí pořadí 
návrhů a o tom, které budou 

posunuty k realizaci, rozhod-
ne rada města na základě jejich 
kvality a rozpočtových možností. 

V druhé půlce května je 
v plánu výstavka návrhů ve 
veřejném prostoru (místo 

bude upřesněno) + představe-
ní v NTR v červnovém vydání, 
které se distribuuje zrovna, když 
začne hlasování.

Návrhy se budou podávat přes 
webový portál info.mutabor.cz. 
Tamtéž bude i následná anketa. 
V rámci ní bude mít každý 3 po-
zitivní a 1 negativní hlas. Portál 
bude napojen na národní bod pro 
identifikaci a autentizaci (NIA, 
info.identitaobcana.cz). Ob-
čan tedy bude mít možnost se 
přihlásit celou řadou prostředků, 
včetně bankovní identity. Stejně 
se přistupuje do jakéhokoliv sys-
tému veřejné správy, třeba i do 
městského portálu občana  
(obcan.mutabor.cz/).

Václav Klecanda, místostarosta
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Děti se musí ve školkách cítit bezpečně
Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

Mateřská škola je pří-
spěvková organizace Města 
Tábor a tvoří ji dvě praco-
viště: kmenová škola v ulici 
Sokolovská 2417 a odlou-
čené pracoviště v ulici Kpt.
Nálepky 2393. Obě praco-
viště jsou umístěna v klidné 
části města v lokalitě Praž-
ského sídliště jako objek-
ty občanské vybavenosti 
ze 70. let, v těsné blízkosti 
základní školy a v dosahu 
MHD. Budovy jsou po rekonstrukci a naplňují požadavky certifikace 
ČSN EN ISO 500001:2019. 

V současné době mají obě školy 10 tříd s 245 docházejícími dětmi. 
Zajišťujeme předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzděláva-
cím programem pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím ke speci-
fickým podmínkám jednotlivých pracovišť. Tím mají zákonní zástupci 
dětí možnost volby a výběru vzdělávací nabídky v dané spádové loka-
litě města.

Pracoviště MŠ v Sokolovské ulici 2417 tvoří rozsáhlý areál něko-
lika budov – pavilonů, který je obklopen udržovanou zelení školní 
zahrady a propojen spojovacími chodbami. Významnou odlišností je 
uspořádání tříd – všechny jsou věkově smíšené – ve třídách jsou spo-
lečně děti ve věku od 3 do 6 let, respektujeme sourozenecké i kama-
rádské vztahy dětí, máme připravené zázemí i vlastní zkušenosti při 
práci s dětmi se zdravotním postižením. Stálou pozornost věnujeme 
vnitřnímu klimatu ve škole tak, aby se děti cítily bezpečně a byly při-
jímány s láskou a porozuměním pro vlastní potřeby dané vývojovými 
zákonitostmi. Dále se zaměřujeme na spolupráci s rodiči i ostatními 
odbornými partnery (základní školy, SPC a PPP, klinická logopedka, 
nutriční terapeutka). Od roku 1997 je mateřská škola zařazena na zá-
kladě zpracování několika vlastních projektů do celorepublikové sítě 
„ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“, jejímž garantem je Státní zdravot-
ní ústav v Praze – Program Škola podporující zdraví. Učíme se hrou 
a prožitkem, ve vzdělávacích aktivitách jsou děti motivovány k učení 
a jsou rozvíjeny základy v čtenářské, matematické, přírodovědné i di-
gitální gramotnosti. Nezanedbatelné jsou též aktivity školy v oblasti 
udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu.

Mateřská škola Kpt. Nálepky
Pracoviště MŠ Kpt. Nálepky je jednopatrová budova se čtyřmi 

homogenními třídami a krásnou rozsáhlou zahradou kolem celé bu-
dovy. Snahou je podporovat přirozenou zvídavost dětí a vycházet co 
nejvíce vstříc jejich touze po objevování světa na základě vlastních 
zkušeností. Škola je zapojena do projektu Malý zahradník, snaží se 
o rozvoj ekologického myšlení dětí. Také se účastní aktivit v rámci 
Česko čte dětem, a to různými návštěvami jak ve škole, tak i v knihov-
ně a pobočce města Tábor. Výtvarně se prezentuje na různých regio-
nálních i celostátních soutěžích s nemalým úspěchem. 

V rámci zapojení do IROPu připravujeme přírodní učebnu v areá-
lu školní zahrady pro zlepšení podmínek přírodovědného a badatel-
ského vzdělávání.

Škola je od roku 2016 zapojena do Operačního programu Věda, 
výzkum a vzdělávání (OPVVV) „Podpora škol formou projektů zjed-
nodušeného 
vykazování – 
šablony pro MŠ 
I.–III.“, které 
jsou využívány 
zejména na per-
sonální podpo-
ru v přímé práci 
s dětmi, tj, na 
pracovní pozice 
chůva, speciální 
pedagog, škol-
ní asistent .Na 
škole též pra-
cují 3 asistenti 
pedagoga u dětí 
s 3. stupněm PO.

Spolupracujeme s MAS Lužnice zejména při dalším vzdělávání pe-
dagogických pracovníků a při realizaci MAP, který podporuje zájmo-
vé vzdělávání a společné aktivity pro děti a rodiče.

Součástí školy je školní jídelna a školní jídelna – výdejna, která za-
jišťuje stravování dětí na obou pracovištích. Podporuje zaměření ma-
teřské školy, preferuje zdravější i lokální potraviny, strava splňuje po-
žadavky dle nutričních doporučení MZČR. Jako jediná školní jídelna 
při MŠ poskytujeme též dietní stravování.

Lenka Spálenková, ředitelka školy

Sportovec okresu Tábor 2021  
bude vyhlášen na jaře

I přes nepříznivou situaci, kte-
rá provází sportovní svět již dru-
hým rokem, se táborští sportov-
ci nevzdávají. Poctivě trénují, aby 
zlepšili své výkony a naplnili své 
sportovní cíle a sny. Stejně tak i tá-
borská organizace České unie spor-
tu se nevzdává, ba právě naopak, 
s epidemií má spoustu práce, pro-
tože covidové podmínky v oblasti 
sportu se mění každou chvíli. 

A protože se dobře ví, jak ná-
ročný je trénink či uspořádá-
ní závodů a sportovních soutěží 

v současné době, připravila ve 
spolupráci s městem anketu 
O nejlepšího sportovce okresu 
Tábor za uplynulý rok 2021, aby 
se tak mohla ocenit práce a výko-
ny na sportovním poli táborského 
regionu.

Již teď probíhá proces nomi-
nace a hodnocení. Slavnostního 
vyhlášení vítězů bychom se měli 
dočkat v jarních měsících letošní-
ho roku. 

Radomír Kouba, vedoucí Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy

Zápis do prvních tříd základních škol 
zřizovaných městem Tábor

Město Tábor, Odbor škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, 
po dohodě s řediteli jednotli-
vých základních škol zřizova-
ných městem Tábor, oznamuje 
rodičovské veřejnosti, že zápis 
do prvních tříd pro škol-
ní rok 2022/2023 proběh-
ne na následujících školách 
v termínech:

čtvrtek 7. dubna od 14.oo do 
17.oo hodin a pátek 8. dubna 
od 14.oo do 17.oo hodin

• Základní škola a Mateřská 
škola Tábor, náměstí 
Mikuláše z Husi 45 

• Základní škola a Mateřská 
škola Tábor, Husova 1570 

• Základní škola Tábor, 
Zborovská 2696 

• Základní škola a Mateřská 
škola Tábor, Helsinská 
2732 

čtvrtek 7. dubna od 14.oo do 
17.oo hodin

• Základní škola a Mateřská 
škola Tábor-Čekanice, 
Průběžná 116

• Základní škola a Mateřská škola 
Tábor-Měšice, Míkova 64 

Zápis k povinné školní docház-
ce se týká dětí narozených v období 
od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 
a také dětí, kterým byl odložen za-
čátek povinné školní docházky o je-
den rok.

Vzhledem ke stále se mění-
cím protiepidemickým opatřením 
s covid-19 doporučujeme rodičům 
sledovat webové stránky jednot-
livých základních škol a webové 
stránky města, kde budou zveřej-
novány podrobnější aktuální in-
formace k organizaci a průběhu 
zápisu.

Radomír Kouba, vedoucí Odboru ŠMaT

Foto: David Peltán
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Nevzdávejme to, stůjme při sobě
Martina Mareda
místostarosta za Českou pirátskou stranu
martin.mareda@mutabor.cz

Máme za sebou už druhý náročný rok s celosvětovou nemocí covid-19. Bohužel v současnosti vidíme odlišnou náladu 
mezi lidmi – zatímco v začátcích boj s virem národ spojil, nyní jsme svědky spíše rozdělování společnosti. Před rokem 
pandemie mohla být možností se zastavit, udělat si čas na sebe, rodinu a přátele. Ale nikdo z nás asi nečekal, že všechna 
epidemiologická opatření a omezení budou trvat tak dlouho a jejich konec je možná v nedohlednu. Jsme unavení, někteří 
zničení, další zmatení, jiní nedůvěřiví. Vše jsme dříve brali jako samozřejmost, ale nyní o důležité věci přicházíme. Koro-
navirus nás učí uvědomit si hodnotu podstatných věcí. Co jsou ale ty podstatné věci? Zeptejte se deseti lidí a každý z nich 
vám jistě dá odlišnou odpověď. Někdo odpoví, že vlastní svoboda, někdo zdraví, někdo práce, někdo uvede své blízké, ně-
kdo život. Respektujme navzájem naše rozdílné názory. Stůjme při sobě a tvořme vzájemnou důvěru, porozumění a toleranci. Na začátku pan-
demie nám to šlo skvěle. Snažme se zlepšit vztahy s našimi nejbližšími i těmi na druhé straně „barikády“, kteří mají jiný pohled na dění kolem 
nás. Současná situace k tomu přímo dává velký prostor. Věřím, že koronavirus s námi možná za rok, možná za dva roky nebude v tak závaž-
ném dopadu, ale my spolu, nebo vedle sebe budeme žít i nadále. Ten „prťavý“ neviditelný virus nás přece nepoloží ani nerozloží.

Jižní obchvat Tábora  
se začíná rýsovat

Dokončení ze strany 1
Odbor správy majetku města 

Tábor už vstoupil do jednání s Ji-
hočeským krajem. „Cílem je, aby-
chom získali aktualizovaný projekt 
a domluvili se na konkrétní po-
moci,“ uvedla Michaela Zadraži-
lová, vedoucí oddělení evidence 
majetku. Město připraví workshop 
s majiteli pozemků, aby měli 
správné informace.

Jižní obchvat Tábora před-
stavuje stavbu velkých fyzických 
i finančních rozměrů. I pro Ji-
hočeský kraj. „Možná i proto šla 
příprava stavby a její zařazení do 
priorit kraje na svět v minulosti 
poměrně ztuha, navzdory nalé-
hání představitelů Tábora. Nic-
méně mnoho potřebných kroků 
bylo vykonáno – za zmínku jistě 
stojí například variantní zpra-
cování náročného přemostění 
údolí Lužnice železobetonovým 
obloukovým mostem a samozřej-
mě územní příprava až do vydání 
územního rozhodnutí v minulém 

volebním období,“ uvedl jihočes-
ký radní Jiří Fišer.

Podle Jiřího Fišera je dobrou 
zprávou, že se věci nyní mnohem 
více pohnuly, když současné ve-
dení kraje v dobré spolupráci se 
zástupci Tábora v krajském za-
stupitelstvu přichází se zásadním 
krokem. Tím je finanční rozplá-
nování prostředků do střednědo-
bého rozpočtového výhledu kraje 
pro stavbu samotnou. Konkrétně 
se jedná o miliony korun v tom-
to pořadí: 25 + 93 + 279 v letech 
2022 až 2024. „Lze pak odhad-
nout dokončení celé stavby v le-
tech 2025 až 2026. Ano, je to ješ-
tě na dlouho. A rozpočtový výhled 
také není samotným rozpočtem 
a bez vícezdrojového financování 
s dotační podporou to též nepů-
jde. Soudím však, že odstartováno 
bylo, zúčastnění aktéři vědí, o co 
usilují, a cíl je reálný,“ vyjádřil na-
ději Jiří Fišer.

Luboš Dvořák, 
koordinátor komunikace s veřejností a médii

Pozvánka na finále  
ČP žen ve volejbale

Městu Tábor, Jihočeskému 
kraji a Jihočeskému krajskému 
volejbalovému svazu ve spolu-
práci s klubem Volejbal Tábor, 
z.s., se dostalo cti pořádat ve 
dnech 5.–6. února 2022 finálový 
turnaj Českého poháru ve volej-
balu žen. Do Tábora se sjedou 
nejlepší čtyři družstva z České 
republiky, a to VK Dukla Liberec, 
PVK Olymp Praha, VK Králo-
vo Pole Brno a VK UP Olomouc, 
která budou bojovat o celkové 
vítězství v Českém poháru. Ví-
těz má zároveň zajištěno právo 
účasti v evropském Poháru CEV 
v příští sezoně.

Místem konání bude nová 
sportovní hala na stadionu Míru, 
kde nejdříve proběhnou v sobo-
tu 5. února 2022 dvě semifi-
nálová utkání, a to od 15.00 
a 18.00 hod. V neděli 6. úno-
ra 2022 od 15.00 hod. se nej-
dříve utkají poražení semi-
finalisté o 3. místo, a poté 
vítězové semifinálových 
utkání o 1. místo. Všichni příz-
nivci volejbalu jsou srdečně zváni. 

Vstupenky bude možné za-
koupit v předprodeji přes  
TICKETPORTAL, popř. dopře-
du zamluvit u p. Bártové – tel.: 
733 654 128 nebo na e-mailu: 
bart.dag@seznam.cz.  dab

Zákres přeložky v mapě.

Podle zindex je Tábor 
špičkou při zadávání 
veřejných zakázek 

Co je to zindex? Zindex je 
kompozitní ukazatel, který hod-
notí a porovnává dobrou praxi 
zadavatelů při zadávání veřej-
ných zakázek. Hodnocení moti-
vuje zadavatele k hospodárným 
soutěžím a nákupům. Posuzuje 
se např. podíl veřejných zakázek 
na celkových nákupech, otevře-
nost výběrových řízení, konku-
rence, počet nabídek, lhůta pro 
vypracování nabídek, pochybení 
dle ÚOHS, správnost zveřejně-
ných informací, poskytování in-
formací na vyžádání.

V kategorii Velká města 
za rok 2020, která hodnotila 
města s ročními nákupy nad 
300 mil. Kč. (hodnoceno je 
tříleté období), se umístil 
Tábor na 1. místě.

1. Město Tábor 79%
2. Statutární město Ostrava 78%
2. Statutární město Frýdek-Místek  78%
2. Statutární město Děčín  78%
5. Město Kolín   76%
6. Statutární město Most  74%
6. Město Šumperk   74%
6. Statutární město Prostějov 74%
9. Město Cheb  73%
9. Statutární město České Budějovice  73%
9. Statutární město Karviná 73%

Tajemník Městského úřadu 
v Táboře Lubomír Šrámek po-
važuje umístění Tábora za velký 
úspěch. „Děkuji všem kolegyním 
a kolegům, kteří na tom mají zá-
sluhu. Ukazatel zindex dokládá, 
že město Tábor klade na první 
místo hospodárnost a transpa-
rentnost při zadávání zakázek. 
V tomto trendu budeme nadále 
pokračovat.“ 

Zdroj: www.zindex.cz 
Luboš Dvořák, mediální koordinátor

Foto: David Peltán
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Oslavme společně 530. výročí založení Jordánu
V letošním roce slavíme 

530 let od založení vodní nádrže 
Jordán. Do těchto oslav chceme 
zapojit i děti, a proto vyhlašu-
jeme výtvarnou soutěž „Jor-
dán 530 aneb Zažijte Jordán“. 
Zapojit se mohou děti a mládež 
do 16 let. Téma práce je tak-
též prosté – táborský Jordán. 
Všechny práce budou v červenci 
vystaveny ve Vodárenské věži. 
Vybrané práce budou naskeno-
vány, vytištěny a vystaveny od 
července do září přímo na ná-
břeží Jordánu. Z tohoto důvodu 
jsme omezili formát prací na 

maximální rozměr A3. Pokud by 
někdo chtěl vytvořit práci větší-
ho formátu, popř. i trojrozměr-
ného, tak samozřejmě může, ale 
jeho práce bude vystavena jen 
ve Vodárenské věži. Uzávěrka 
příjmů prací je do 15. květ-
na. Kompletní podmínky nalez-
nete na webových stránkách  
www.galerietabor.cz v sekci 
Ostatní výstavy nebo na strán-
kách města www.taborcz.eu 
v sekci Nepřehlédněte.

Těšíme se na vaše práce.
Žaneta Salusová, galeristka

Infocentrum navštívilo loni  
od května do prosince 50 tisíc turistů 

Turistické informační centrum 
v roce 2021 mohlo vzhledem ke 
covidu otevřít „své brány“ pro ve-
řejnost až 10. května. Vrcholem 
turistické sezony pak byl festival 
Táborská setkání, který se usku-
tečnil 10.–12. září. 

Infocentrum Město Tábor na 
Žižkově náměstí navštívilo od 
května do prosince loňského roku 
50 tisíc turistů, celková návštěv-
nost táborského turistického in-
formačního centra je o cca 22 % 
nižší než v roce 2020, byť i v před-
chozím roce bylo infocentrum pro 
veřejnost uzavřené v měsících du-
ben a listopad a částečně i v břez-
nu, říjnu a prosinci. 

Rekordní denní návštěvnost 
byla v sobotu 11. září, kdy v Táboře 
probíhal hlavní program 30. roč-
níku festivalu Táborská setká-
ní, a to 920 návštěvníků. Druhá 
nejvyšší denní návštěvnost byla 
v sobotu 5. července, kdy se slaví 
Den slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje, a to 817 turistů.

Z výsledků dotazníkového  
šetření 2021

V letních měsících roku 2021 
probíhalo na infocentru dotaz-
níkové šetření. Oslovených bylo 
nejvíce z Prahy (16,33 %), Středo-
českého kraje (15,92 %), z Jihočes-
kého kraje (11,84 %) a z Vysočiny 
(9, 80 %). Jako nejčastější důvod 
návštěvy Tábora turisté uváděli 

trávení dovolené (60,57 %) či výlet 
(36,18 %). Z nabídky Tábora nej-
více turistů přilákala husitská his-
torie (50,32 %), muzea a expozice 
(19,03 %), příroda a pěší turistika 
(12,9 %) či atmosféra (12,26 %). 
Kladně byla hodnocena úroveň 
stravovacích a ubytovacích služeb, 
stav architektonických památek, 
muzeí a expozicí i čistota města, 
veřejná zeleň a kulturní vyžití. Nej-
nižší spokojenost byla zaznamená-
na s úrovní u dopravy, navigační-
ho systému do centra a parkování, 
kde bylo velmi spokojeno pouze 
35,68 %, spokojeno 20,68 %, 
ani spokojeno/ani nespokoje-
no 22,11 %, nespokojeno 13,07 % 
a velmi nespokojeno 8,54 %.

Jak se bude cestovní ruch 
v roce 2022 vyvíjet?

Nicola Donovan pro Click.
Magazine (11. listopadu 2021) 
uvádí: „Společnost Booking.com 
se podrobně zaměřila na všechny 
aspekty cestování, aby odhalila 
potřeby a přání budoucích cesto-
vatelů a hlavní trendy v cestovním 
ruchu na rok 2022. Předpověď 
společnosti vychází z průzkumu, 

kterého se účastnilo v červenci 
roku 2021 více než 24 000 cesto-
vatelů z 31 zemí a teritorií, a z in-
terních dat a odborných poznatků, 
aby opravdu reflektovaly globální 
trh. Průzkum obsáhl každý aspekt 
zkušenosti účastníků s cestová-
ním, včetně jejich očekávání, pre-
ferencí ohledně spolucestovatelů, 
technologických preferencí a prak-
tických záležitostí.

Poté, co lidé nemohli tak dlou-
ho cestovat, si chtějí nahradit ztra-
cené dovolené a říci „ano“ všem 
příležitostem k cestování, které se 
jim naskytnou. Téměř tři čtvrtiny 
(72 %) respondentů souhlasí, že 
kývnou na každou dovolenou, 
pokud to jejich rozpočet dovolí. 
A pro 49 % respondentů peníze 
nepředstavují v roce 2022 žádnou 
překážku, aby mohli vyrazit na 
dovolenou, protože šetřili a od za-
čátku pandemie si nevzali žádnou 
dlouhou dovolenou.

Příští rok bude nadále pro 
cestovatele důležité autentické 
spojení s místní komunitou, pro-
tože chtějí nést větší odpovědnost 
za dopady svého cestování. Více 
než polovina (58 %) lidí souhlasí 

Rok
Celková návštěvnost  
turistického informačního 
centra

2018 77 910

2019 77 822

2020 63 904

2021 50 130

s tím, že je důležité, aby jejich 
cesta byla přínosem pro místní 
komunitu v cílové destinaci. Na-
víc 68 % chce, aby peníze, které 
během cestování v destinaci utra-
tí, šly do místní komunity, a 73 % 
chce mít autentické zážitky, které 
skutečně reprezentují místní 
kulturu.

Po roce cestovních omezení 
nyní lidem hodně záleží na tom, 
jaký přínos má cestování pro jejich 
zdraví a duševní pohodu. Téměř 
dvě třetiny (62 %) respondentů 
z celého světa uvedly, že před zá-
kazem cestování si sami neuvědo-
movali, jak důležité je pro jejich 
blaho. Dalších 79 % uvedlo, že 
cestování hraje v případě jejich 
duševní a emocionální pohody 
důležitější roli než jiné formy od-
počinku a relaxace. 

Flexibilita bude v cestovním 
ruchu i nadále důležitá, proto-
že cestovatelé jmenují možnost 
zrušit (33 %) a možnost změnit 
plány bez poplatku (32 %) jako 
dvě z nejdůležitějších priorit v roce 
2022.“

Michaela Kalousková, 
Odbor kultury a cestovního ruchu
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Návštěvnost galerií v roce 2021 měla i virtuální část
Bohužel i v roce 2021 ovlivnil výstavní sezonu koronavirus. Opět jsme 
byli nuceni přesouvat některé výstavy na rok 2022 (Fotostopa, Bojíme se 
rádi). Tři výstavy jsme mohli zrealizovat pouze virtuálně (Petr Brátka, Jára 
Novotný, Přišlo jaro do vsi). Virtuálně navštívilo naše galerie 1 211 osob. 
Výstavu Petra Brátky si prohlédlo 255 lidí. Výstavu Járy Novotného 
a velikonoční výstavu „Přišlo jaro do vsi“ vidělo shodně 478 osob. Virtuální 
výstavy jsou stále k vidění na webových stránkách www.galerietabor.cz. 

Galerie U Radnice se návštěvníkům otevřela až v květnu vel-
kou dvojvýstavou Teodora Buzu, kterou navštívilo 726 návštěvníků. 
Následoval Pavel Klíma se svou barevnou Zahradou Dr. Hirsche, na 
níž se přišlo podívat 788 osob. Závěr roku patřil dalšímu táborské-
mu rodákovi Janu Sovákovi a jeho Cestě do pravěku, kterou navští-
vila tisícovka návštěvníků. Celkově (virtuálně nebo fyzicky) Galerii 
U Radnice v roce 2021 navštívilo 3 250 lidí.

V Galerii 140 jsme sezonu zahájili veleúspěšnou výstavou 
Pokojíčky a domečky pro panenky, které přilákaly neuvěřitelných 
5 158 návštěvníků. Následovala hravá Galina Miklínová s Nejen 
lichožrouty, kterou zhlédlo 1 048 lidí. Andělským Vánocům patří 

Co přinese kulturní rok 2022? 530 let od založení údolní nádrže Jordán, 
smutné 80. výročí heydrichiády a tradiční kulturní akce

Kulturní oblast za poslední 
dva roky zažila velké turbulence. 
Z hloubi duše doufám, že letošní 
rok bude již stabilnější pro orga-
nizování kulturních akcí a progra-
mů. A na co se můžete těšit tento 
rok v Táboře?

V letošním roce si připome-
neme 530 let od založení údolní 
nádrže Jordán. K výročí bude 
připraven cyklus menších do-
provodných programů nazvaný 
Zažijte Jordán. Děti a studenti do 
16 let se mohou zapojit do výtvar-
né soutěže (více v samostatném 

popravišti a 16. listopadu se bude 
konat pieta k transportům u ZŠ 
Bernarda Bolzana. V rámci Dnů 
evropského kulturního dědictví 
(18. září) bude připravena ko-
mentovaná prohlídka táborského 
popraviště a město Tábor zajistilo 
financování druhého vydání knihy 
Heydrichiáda v jižních Čechách – 
Táborské popraviště od pana dok-
tora Jaroslava Hojdara. Kniha je 
opět po mnoha letech ke koupi na 
infocentru za cenu 249 Kč. 

V táborském kulturním 
programu nebudou chybět ani 

pomyslné druhé místo, protože letos na vánoční výstavu dorazilo 
1 877 lidí. Celkově Galerii 140 navštívilo (virtuálně nebo fyzicky) 
krásných 8 561 návštěvníků.

Ve Vodárenské věži došlo pouze k jedné změně, kdy nám ze 
zdravotních důvodů vypadla jedna výtvarnice. Tento výpadek jsme 
vyřešili prodloužením charitativní výstavy Tingatinga. Africkou vý-
stavu nakonec navštívilo 487 lidí. Následovala Zdeňka Limbergová, 
které patří první místo (502 návštěvníků). V srpnu se na výstavu 
Lucie Mrázové a její Vektory měst přišlo podívat 314 lidí. A závěr 
patřil retrospektivě plakátů festivalu Táborská setkání, který v roce 
2021 oslavil 30 let od svého založení (457 návštěvníků). Celkově do 
Vodárenské věže zavítalo 1 760 lidí.

Děkujeme za všechny návštěvy a těšíme se na vás i v roce 
letošním.

Žaneta Salusová, galeristka

článku) a v červenci (6.–31. čer-
vence) vystavíme všechna došlá 
díla ve Vodárenské věži. V termínu 
2.–3. července se můžete těšit na 
Sokolské plovárně na hudebně- 
-divadelní víkend Múzy u Jordá-
nu. U Jordánu se bude konat také 
plno sportovních akcí. V přípra-
vě nebo v jednáních jsou např. 
Jordánský maraton (16. červen-
ce), Táborský triatlonový festival 
(24. července) a Táborská regata 
(18. září).

Dále si budeme připomínat 
smutné 80. výročí heydrichiády 
a transportů židovských obyvatel 
z Tábora. Ve spolupráci s Husit-
ským muzeem v Táboře připra-
vujeme exteriérovou výstavu na 
nám. T. G. Masaryka (1. května – 
20. listopadu). Husitské muzeum 
připravilo k tomuto tématu oblí-
bené Sobotníky (15. ledna – Židé 
v Táboře IV. a 21. května – Okupa-
ce v Táboře 1942). V červnu (ter-
mín bude upřesněn během února) 
se bude konat pieta na táborském 

tradiční oblíbené akce. Těšit se 
můžete např. na Velikonoční jar-
mark (9. dubna), Loutkohrátky 
(23. dubna), Den dětí (29. května), 
Dračí lodě (19. června), Jazzový 
Tábor (16. července), Komedianty 
v ulicích (5.–7. srpna) a Táborská 
setkání (16.–18. září).

Přeji všem přispěvovatelům do 
táborského kulturního kalendáře 
organizačně jednodušší rok a těší-
me se na vás návštěvníky na kul-
turních akcích během celého roku.

Radka Šimková,  
vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu

Jordán se stává sportovištěm v létě i v zimě.  Foto: Zdeněk Prchlík
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MĚSTO TÁBOR
www.visittabor.eu

Návštěvníci těchto akcí jsou povinni DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
platná dle aktuální epidemiologické situace v den konání akce.

383. BAREVNÝ ČTVRTEK ANEB OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA 
NORSKÉ LOFOTY – PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
10. února, 19.00 hodin / Divadlo Oskara Nedbala v Táboře
Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy. Poloha 
za severním polárním kruhem a vliv teplého Golfského proudu zde vytváří 
zcela unikátní prostředí. S fotografem Lukášem Brychtou z Jíloviště se vydáme 
poznat tuto drsnou krajinu v zimě, a především fenomén polární záře. Nechte 
se pozvat prostřednictvím krásných fotografií daleko na sever. Pořádáno ve 
spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala a Blatským muzeem v Soběslavi.
Vstupné: 50 Kč

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
www.husitskemuzeum.cz

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA / BECHYŇSKÁ BRÁNA  
– EXPOZICE „TÁBOR – PEVNOST SPRAVEDLIVÝCH I KRÁLOVSKÉ  
MĚSTO” A VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOTNOV
V zimním období je expozice mimo provoz, ale přesto Vás zveme k prohlídce, 
a to virtuálně http://www.husitskemuzeum.cz/bechynska-brana-a-vez-kotnov/

VERNISÁŽ MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ
15. února, 17.00–19.00 hodin / Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo 
náměstí 1
Slavnostní zahájení retrospektivní výstavy významné táborské grafičky 
a akademické malířky Marie Michaely Šechtlové u příležitosti oslav jejích 
70. narozenin. Výstava představí široký záběr její tvůrčí činnosti od drobných 
grafik (suchá jehla, mezzotinta, akvatinta), ex libris, volných grafických listů 
(litografie, kombinovaná technika) po ilustrace, kresby, malby a keramiku. 
V průběhu výstavy bude vydána její monografie od historika umění Ivo Bindera. 
Vstupné: zdarma

SOBOTNÍCI – RUDÁ ZÁŘE NAD TÁBOREM
19. února, 14.00–16.00 hodin / sraz ve 14.00 hodin na Žižkově 
náměstí
V únoru vyrazí zájemci o historii po stopách „červeného kohouta“, který byl stovky 
let velkým nepřítelem místních obyvatel. Připomeneme si velké požáry v 16. století, 
při nichž lehlo popelem téměř celé město. Nezapomeneme zmínit ani sbor 
dobrovolných hasičů, který v Táboře s ohněm a dalšími živly bojuje už od roku 1868. 
Program připravily historičky Husitského muzea Jitka a Lenka Vandrovcovy.
Vstupné: zdarma

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA – KNIHY AŽ K VÁM DOMŮ
Je pro vás obtížné ze zdravotních důvodů docházet do knihovny, ale bez knížek 
se neobejdete? Zkuste využít donášku knih. Pro koho je služba určena? Pro 
zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny s bydlištěm v Táboře a nejbližším 
okolí. Donášku si můžete domluvit osobně, telefonicky (381 200 587,  
778 412 980) nebo po e-mailu knihovna@mkta.cz. Dokumenty doručujeme 
jednou měsíčně, zpravidla druhý týden v měsíci.

POZOROVÁNÍ NA HVĚZDÁRNĚ
do 31. března / Hvězdárna, 4. patro
Pro veřejnost je hvězdárna přístupná každý čtvrtek: duben–říjen od 
20.00 hodin, listopad–březen od 18.00 hodin. Kromě pravidelných čtvrtků je 
hvězdárna otevřena při speciálních příležitostech, konkrétně při pozorování 
nevšedních astronomických úkazů.
Vstupné: zdarma

PO STOPÁCH SVĚTSKÝCH
8. února, 18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Rodopisná přednáška Mgr. Hanky Tlamsové, která se zaměří na zcela specifické 
rody komediantů, kramářů, brusičů a dalších kočovníků – tzv. světských či 
světem jdoucích. Vstupné: zdarma

MĚSTEČKO KYBERNETOV 
9. února, 14.00–16.00 hodin / Knihovna pro děti a mládež, 1. patro
Herní odpoledne pro všechny děti ve věku 5–9 let a jejich rodiče. Přijďte se 
hravou formou dozvědět více o on-line světě a o pravidlech, která je třeba 
zachovávat, máme-li zůstat na internetu v bezpečí! Městečko Kybernetov 
se stalo vítězným návrhem výběrového řízení NÚKIB (Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost) na didaktickou deskovou hru pro děti 
od 5 let, zaměřenou na téma bezpečnosti při využívání digitálních technologií. 
Akce se koná v rámci Dne bezpečnějšího internetu (8. 2.). Projekt podpořila 
Nadace OSF.
Vstupné: zdarma

VESMÍRNÝ TÁBOR 2022: JOHN GLENN A POČÁTKY AMERICKÉ  
PILOTOVANÉ KOSMONAUTIKY
9. února, 18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Přednáší Milan Halousek, předseda vzdělávacího spolku Kosmos-news, který 
si klade za cíl popularizaci kosmonautiky především mezi školní mládeží, ale 
i širokou veřejností. Je také předsedou Astronautické sekce České astronomické 
společnosti, zakládajícím členem českého Kosmo Klubu a členem Astronomické 
společnosti Pardubice.
Vstupné: 50 Kč, www.knihovnatabor.cz/vstupenky

DESKOHRANÍ S MICHALEM
15. února, 16.00–18.00 hodin / Knihovna pro děti, 1. patro
Hrajeme deskovky s Michalem Stárkem z vydavatelství společenských her 
Mindok. 
Vstupné: zdarma

MOZKOVÁ POSILOVNA PRO SENIORY
16. února, 9.00–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Na lekcích respektujeme osobní tempo každého účastníka, nejedeme na 
výkon, ale přátelskou atmosféru, dobrou náladu a chuť učit se nové věci. 
Na akci je nutná registrace. Přihlásit se můžete osobně v knihovně nebo na 
telefonních číslech 381 200 587 a 778 412 980.
Vstupné: 30 Kč

BRAIN&BREAKFAST: A KDE JE VÁŠ STROP?
17. února, 8.30–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Přednáší Pavel Pumprla, bývalý kapitán českého národního týmu v basketbale. 
Je autorem projektu Leader’s GPS, který má za cíl předávat tyto cenné lekce 
lidem i firmám a tím je přimět neustále se přibližovat svému maximálnímu 
potenciálu. Mimo to se také věnuje natáčení inspirativního podcastu Cesty 
vítězů a je moderátorem pořadu Až ke stropu na platformě Red Button EDU. 
Vstupné: 30 Kč, www.knihovnatabor.cz/vstupenky

DÍLNA VYŠÍVÁNÍ: ZAČÍNÁME SE SASHIKEM
19. února, 9.00–11.30 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Lekce jednoduchého japonského vyšívání „sashiko“ s Ivanou Peškovou 
a Ludmilou Mikulovou. Pro dospělé a děti od 10 let. Kapacita dílny 15 lidí.
Vstupné: 30 Kč, www.knihovnatabor.cz/vstupenky

IVA HADJ MOUSSA: DÉMON ZE SÍDLIŠTĚ 
23. února, 18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Autorské čtení Ivy Hadj Moussy z knihy Démon ze sídliště. Iva Hadj Moussa 
pochází z jihočeské vesnice Božetice. Vystudovala psychologii na Masarykově 
univerzitě v Brně, krátce pracovala v psychologické poradně v Bruntálu 
a potom v brněnském Centru dopravního výzkumu. Poté se rozhodla 
přestěhovat do Prahy a zkusit nový obor – reklamní textařinu, kterou se živí 
dodnes. 
Vstupné: 30 Kč, www.knihovnatabor.cz/vstupenky

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
www.divadlotabor.cz

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM A PAVLEM OUBRAMEM
2. února, 17.00 hodin
Lukáš a Pavel byli ti, kdo téměř před 20 lety vymysleli Listování. Vstupné: 120 Kč

VERNISÁŽ | ROMAN PEČENKA | ŽENY A OSTATNÍ
3. února, 18.00 hodin / DON foyer 
Vernisáž výstavy táborského výtvarníka, který ve svých dílech nastavuje 
zrcadlo jak problémům středoevropského významu, tak i banalitám všedního 
dne.
Vstupné: zdarma
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REVIZOR
3. února, 20.00 hodin, sk. B
Městská divadla pražská – Divadlo ABC Praha
Vstupné: 390, 360, 330 Kč

ROZMARNÁ PRINCEZNA
5. února, 14.30 hodin
Divadelní soubor Tábor
Vstupné: 70 Kč

DRUHÁ STRANA KULIS
11. února, 19.00 hodin, sk. C
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Vstupné: 350, 320, 290 Kč

ZÁZRAK (S)TVOŘENÍ
13. února, 14.30 hodin, sk. E
Národní divadlo Praha – Laterna magika
Inscenace z dílny Radima Vizváryho, nového uměleckého šéfa Laterny magiky, 
kombinuje pantomimu, tanec s prvky akrobacie, loutkoherectví i animaci. 
V interaktivním závěru se nový svět otevře malým divákům, aby jej společně 
pomohli dotvářet. Vstupné: 150 Kč

MAREK KOZÁK
15. února, 19.00 hodin, sk. H
Klavírní recitál. Vstupné: 190, 150 Kč

VERNISÁŽ | EVA VOLFOVÁ | VÝMĚNA ROLÍ
17. února, 18.00 hodin
Vernisáž výstavy prací talentované výtvarnice z cyklu Nitka a linka, ve kterém 
poměřuje možnosti textilních a grafických vyjadřovacích prostředků.
Vstupné: zdarma

JAK UMŘÍT NA ROKENROL
17. února, 19.00 hodin, sk. A
Městské divadlo Kladno
Vstupné: 390, 360, 330 Kč

VĚČNÁ MILENKA ALMA MAHLEROVÁ
20. února, 19.00 hodin, sk. D
Divadlo v Řeznické Praha
Vstupné: 390, 360, 330 Kč

HADRY, KOSTI, KŮŽE
22. února, 19.00 hodin, sk. D
Švandovo divadlo Praha
Vstupné: 390, 360, 330 Kč

PROTON!!!
23. února, 19.00 hodin, sk. +
VOSTO5 Praha
Vstupné: 250 Kč

ŠPINARKA
24. února, 19.00 hodin, sk. B 
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Vstupné: 390, 360, 330 Kč

KINO SVĚT TÁBOR
Podrobný program a prodej e-vstupenek na: www.kinosvettabor.cz
Rezervace vstupenek telefonicky na 381 252 200 – 16.30–20.00 hodin.

GARAGE TÁBOR
www.garagetabor.cz

ANTIVALENTIN 
12. února, 19.00–22.00 hodin
Vstupné: 100 Kč

HEDVÁBNÁ STEZKA – LOST CZECH MAN
23. února, 19.00–21.00 hodin
Cestovatelská přednáška.
Vstupné: 100 Kč

VOJTAANO
25. března, 20.00–22.00 hodin
Svou Music Stand-up Comedy přijede představit Vojtěch Záveský alias Vojtaano. 
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

XAVIER BAUMAXA
31. března, 19.00–21.30 hodin
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč

JIŘÍ SCHMITZER
14. dubna, 20.00–22.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

ZÁVIŠ
21. dubna, 20.00–22.00 hodin
Svůj Underground/Folk přijede představit Záviš (Milan Smrčka)  
 – znojemský rodák.
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč

JIHOČESKÝ KLUB SBĚRATELŮ V TÁBOŘE Z. S. 
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ A TÁBORSKÉ VEŘEJNOSTI
6. února, 10.00–12.00 hodin / salonek restaurace Na Svépomoci, 
Komenského ul. 7711, Tábor
Prodej, koupě a výměna pohlednic, odznaků, etiket, pivní, sýrové, zápalkové 
a jiné, kapesní kalendáříky, tužky s logem, militárie, autíčka, lodě, letadla, 
známky, bankovky, mince, keramické figurky a medaile, sportovní, vojenské, 
hasičské, výroční spolků, výročí měst, nahrávky VHS a DVD. Toto setkání 
bude pravidelně každou první neděli v měsíci ve stejný čas po celý rok 2022. 
Vstupné: zdarma

KLUB UNIVERZITA
www.univerzitatabor.cz

TERAPIE SDÍLENÍM LIVE
9. února, 20.00 hodin
LIVE přednáška o vztazích s Ester Geislerovou a Honzou Vojtkem. TERAPIE 
SDÍLENÍM se stala v online světě pojmem a postupně získala také podobu 
audioseriálu, TV seriálu, přednášky a knih.
Vstupné: v předprodeji 380 Kč, předprodej na recepci Hotelu Tábor a na baru 
restaurace Univerzita Tábor

NOVÝ BOJ V TÁBOŘE
26. února, 19.00 hodin
Ukrajinská kapela НОВА ФАЙТА zahraje ve velkém sále Univerzity Tábor. 
Vstupné: v předprodeji 390 Kč, na místě 470 Kč, předprodej na recepci Hotelu 
Tábor a v restauraci Univerzita Tábor. 

U LENOCHODA
www.ulenochoda.cz

KURZ ŠITÍ ZAČÁTEČNÍCI
12. února, 9.00–14.00 hodin
Vstupné: 900 Kč

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE ŠITÍ
Kurz pro naprosté začátečníky i pro ty, co už se strojem umíte. Termín lze 
domluvit podle vašich časových možností. Kurz vede Helena Chalupská.
Vstupné: 200 Kč / 1 hodina

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE KRESBY
Individuální lekce kresby – pastel, pastelka, akvarel, perokresba, akryl. Kurz 
vede Kateřina Krákorová.
Vstupné: 150 Kč

Power & Pilates Studio
www.power-pilates.eu 

POWERJÓGA PRO VŠECHNY – OTEVŘENÉ LEKCE
každou středu od 18.30 hodin / tělocvična Domova mládeže SPŠ 
Tábor
Vstupné: 1 lekce 90 Kč / 10 lekcí 800 Kč



KURZ POWERJÓGY PRO ZAČÁTEČNÍKY
do 24. března, každý čtvrtek od 18.00 hodin / Tělocvična Gymnázia 
Pierre de Coubertina
Vstupné: 10 lekcí + 1 lekce zdarma 1 000 Kč

CVIČENÍ ZDRAVOTNÍ PILATES 65+
do 13. června, každé pondělí od 16.00 hodin / Tělocvična Domova 
mládeže SPŠ Tábor
Pomalé cvičení s rehabilitačními prvky pro klienty 65+.  
Vstupné: 1 lekce 80 Kč / 10 lekcí 800 Kč

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ CHODIDLA
do 28. března, každé pondělí od 18.30 do 19.25 hodin / Tělocvična 
Domova mládeže SPŠ Tábor
Vstupné: 8 lekcí 1 200 Kč, (cena nezahrnuje sady masážních míčků)

Fit Studio O.K.
www.okfitstudio.cz

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
SLOW BODY: úterý od 17.45 hodin
POWERJÓGA: pondělí od 18.00 hodin, čtvrtek od 17.30 hodin

KONDICE A FORMOVÁNÍ POSTAVY
REEBOK STEP: čtvrtek od 18.45 hodin, BODYFORM: středa od 18.00 hodin,
INTERVAL TRAIN: úterý od 18.45 hodin, BOSU TBW: neděle od 18.00 hodin

FIT KIDS kurzy od 3 let
3–6 let: pondělí od 17.00 hodin, 7–9 let: pondělí od 16.00 hodin,  
od 10 let: středa od 16.45 hodin

OSTATNÍ
www.visittabor.eu

BLANICKO-ČEKANICKÝ MASOPUST
12. února, 13.00–18.00 hodin / Blanické předměstí a Čekanice
Již XI. ročník tradičního masopustního veselí v ulicích Blanického předměstí 
a Čekanic s koblihou, čajem i punčem.

ŠKOLA BRUSLENÍ
do 21. března 2022 / Zimní stadión Tábor
HC Tábor pořádá pro děti ve věku od pěti do deseti let školu bruslení. 
Informace na tel. 774 252 522, 776 710 402. Vstupné: 1 500 Kč za celý kurz

VÝSTAVY
www.galerietabor.cz

GALERIE U RADNICE 
Martínka Húsky 54, Tábor 
otevírací doba: úterý–neděle 10–12 / 13–16 hodin 

LENKA SÁROVÁ MALÍSKÁ: DVA SVĚTY
do 4. března 
Lenka Sárová Malíská vystudovala na Fakultě umění a designu na UJEP. Již 
na škole získala v roce 2006 cenu za Vynikající studentský design, zároveň se 
věnovala i malbě a kresbě. Svou tvorbu dělí mezi porcelán a malbu, na jaře 
a v létě maluje, na podzim a v zimě se věnuje porcelánu. 

GALERIE 140 
Koželužská 140, Tábor 
otevírací doba: úterý–neděle 10–12 / 13–16 hodin 

FOTOSTOPA
do 6. března
Poodhalte zákulisí kriminalistické práce, reálné fotografie a důkazní 
materiály z táborských a jihočeských kauz. Výstavu tvoří tři části. První 
představí historické fotografie z různých zločinů z období první republiky. 
Druhá část se věnuje událostem z Tábora a okolí. A třetí část zahrnuje 
fotografie z krajských kriminálních případů. Výstavu dále doplní důkazní 
materiály a další hmotné artefakty. Výstavu pořádá město Tábor ve 
spolupráci s Policií České republiky.
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Změna programu vyhrazena! Aktuální informace o kulturních akcích v Táboře na www.visittabor.eu. 

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ
16. února – 8. května / Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo náměstí 1
Retrospektivní výstava významné táborské grafičky a akademické malířky 
Marie Michaely Šechtlové u příležitosti oslav jejích 70. narozenin. Výstava 
představí široký záběr její tvůrčí činnosti od drobných grafik (suchá 
jehla, mezzotinta, akvatinta), ex libris, volných grafických listů (litografie, 
kombinovaná technika) po ilustrace, kresby, malby a keramiku. V průběhu 
výstavy bude vydána její monografie od historika umění Ivo Bindera.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR 
MILAN CAIS | SKRYTÝ TALENT
do 30. června / DON foyer
Instalace Skrytý talent volně navazuje na sochu Závod z roku 2006. Svou 
proporcí a myšlenkovým pojetím je uzpůsobena na míru prostoru Divadla 
Oskara Nedbala. V „levitující“ podobě je to její premiéra.

ROMAN PEČENKA | ŽENY A OSTATNÍ
3. února – 20. března / DON foyer 
Umění má vzbuzovat emoce. Roman Pečenka jím i záměrně provokuje. Jeho 
díla patří k těm, která diváka strhnou na první pohled. Jeho jemné provokace 
balancují podobně jako umění autorů typu Jeffa Koonse na hranici kýče. 
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 3. února od 18.00 hodin.

JAN KUNOVSKÝ | ŠPIČKOVÁ SETKÁNÍ
do 10. února / DON galerie
Výstava je obrazem společných pohledů na krásu lidského těla, kouzlo tance 
a pohybu. Akademický malíř Jan Kunovský zachycuje svým štětcem divadelní 
a především baletní svět. 

EVA VOLFOVÁ | VÝMĚNA ROLÍ
17. února – 27. března / DON galerie 
Výstava představuje volnou tvorbu Evy Volfové z posledních dvou let. 
Jde o práce z cyklu Nitka a linka, ve kterém poměřuje možnosti textilních 
a grafických vyjadřovacích prostředků. Vernisáž výstavy proběhne ve 
čtvrtek 17. února od 18.00 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
NAŠE VÝTVARNÉ DUŠE 
1.–26. února / Galerie Na Schodišti
Výstava výtvarných děl žáků druhého stupně ZŠ Orbis Pictus Tábor.

PETR ŠIMEK: VLÁČKY 
1.– 26. února / Knihovna pro dospělé
Výstava kreseb třináctiletého kluka Péti, který je velkým milovníkem vláčků.

CAFÉ SVĚT
VÝSTAVA KŘIŽÍKOVO NÁMĚSTÍ – HISTORICKÉ UDÁLOSTI  
NA FOTOGRAFIÍCH Z ARCHIVU ŠECHTL A VOSEČEK
do 28. února
Výstava historických fotografií událostí, které se konaly od 60. let 19. století do 
60. let 20. století na Křižíkově náměstí v Táboře.

COFFEE & TEE NA TRŽNÍM NÁMĚSTÍ / GALERIE ŠATNA
Výstava moderního umění. Aktuálně si můžete prohlédnout obrazy od: Danici 
Žížalové, Davida Johanuse, Ondřeje Brouska, Jana Kučery, Roberta Jirana, 
Lukáše Miffka, Vladislava Kasky.

MÁTE ZÁJEM PROPAGOVAT VAŠE AKCE  
V NOVINÁCH TÁBORSKÉ RADNICE V RUBRICE KULTURNÍ SERVIS? 
Zaregistrujte se na https://www.visittabor.eu/registrace. Získáte možnost 
samostatného vkládání akcí on-line. V případě zájmu propagovat vaše akce 
v Novinách táborské radnice v rubrice Kulturní servis vkládejte akce do 
webového Kalendáře akcí nejpozději vždy do 12. dne předcházejícího 
měsíce konání akce. Akce vložené po tomto termínu, z důvodu odevzdaní 
podkladů pro tisk NTR nebudou zařazeny. Veškeré bližší informace získáte 
na telefonním čísle 381 486 301. Prezentace je zdarma.
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AKTUÁLNĚ Z TÁBORA

Táborští hudebníci uctili památku Františka Bolecha

U příležitosti 170. výročí naro-
zení Františka Bolecha (16. ledna 
1852 – 1. února 1924) uspořádal 

v neděli 16. ledna 2022 Táborský 
symfonický orchestr Bolech vzpo-
mínkové setkání u hrobu tohoto 
významného kulturního čini-
tele a svého dirigenta, po němž 
nese již 90 let táborský orchestr 
své jméno. František Bolech byl 
výraznou osobností hudební-
ho života v Táboře, kromě řízení 
orchestru spolupracoval se sbo-
rem Hlahol a dalšími, vyučoval 
hudbu jako vynikající klavírista 
a varhaník, podílel se na založení 
Městské hudební školy. K účinko-
vání na táborské hudební scéně 

zval významné umělce své doby, 
skladatele a dirigenty Antoní-
na Dvořáka, Zdeňka Fibicha či 
Oskara Nedbala, ale též houslo-
vého virtuosa Františka Ondříčka 
nebo pěvkyni světového jména 
Emu Destinnovou. Svým povolá-
ním byl profesorem matematiky 
a technických věd na táborské 
hospodářské akademii.

Za orchestr Bolech položili 
květy Miroslava Kloboučníková 
a Jiří Sycha, zdravici pronesl jeho 

Vodárenská společnost Táborsko loni 
investovala více než 70 milionů korun

Rok 2021 byl pro Vodárenskou 
společnost Táborsko s.r.o. ve zna-
mení intenzívního tempa v obno-
vě majetku. Při opravách a obno-
vě vodovodů a kanalizací ve všech 
třech městech, které sdružuje, 
prostavěla více než 70 mil. Kč.

Loňský rok byl doslova „úživ-
ný“. Díky předchozí přípravě 
projekčních prací a získání sta-
vebních povolení, se zrealizovalo 
nebo bylo zahájeno velké množ-
ství staveb. Pojďme si je alespoň 
ve stručnosti připomenout: Bu-
dějovická ulice III. etapa 17 mil. 
Kč, rozhraní ulic Vodňanského – 
Vožická 16 mil. Kč, Štítného ulice 
13,5 mil. Kč, dolní úsek ulice Čel-
kovická 5 mil. Kč a zahájena byla 
výměna vodovodu a kanalizace 
v ulici Jesenského na Blanickém 
předměstí za 10 mil. Kč. V Sezi-
mově Ústí byla těsně před kon-
cem roku dokončena poměrně 
složitá rekonstrukce vodovodu za 
4,5 mil. Kč a zahájena byla stavba 
odlehčovacího potrubí kanali-
zace v Okružní ulici za více než 
20 mil. Kč. Na posledně jmenova-
nou stavbu zapůjčilo Vodárenské 
společnosti Táborsko část peněz 
Město Sezimovo Ústí.

Také v letošním roce je naplá-
nováno mnoho staveb, avšak te-
prve přesné podklady a výsledky 
výběrových soutěží na zhotovitele 
ukážou, co bude v možnostech 
VST. S ohledem na skutečnost, 
že cena vodného a stočného se 
nezvyšuje a část nárůstu nákladů 
je kryta právě z prostředků urče-
ných původně na obnovu, bude 
muset společnost sáhnout po 
úsporných opatřeních. 

Lubor Tomanec, 
ředitel Vodárenské společnosti Táborsko

Tábor mluví o vzdělávání:  
Ptáme se ředitelů, učitelů i rodičů
Diskuse o vzdělávání pokračuje  
debatou s řediteli, příležitost  
dostane i veřejnost

Ve čtvrtek 20. ledna odstarto-
val promítáním a diskusí v tábor-
ském kině projekt Tábor mluví 
o vzdělávání. Jeho smyslem je 
zmapovat, co zdejší školství čeká 
a kterým směrem ho rozvíjet. 
Například jaké jsou demografické 
vyhlídky – bude potřeba větší či 
menší kapacita mateřských a zá-
kladních škol? Co rodiče na měst-
ských školách v Táboře chválí 
a co jim chybí? Co naopak oceňují 
na neveřejných školách, kterých 
je v Táboře také dost? Jak situaci 
táborského školství vidí učitelé 
a ředitelé? Jaké změny by uvítali 
oni, aby se jim lépe pracovalo? 
Výsledkem tohoto mapování, de-
bat a cílených rozhovorů mají být 
konkrétní opatření, jež pomo-
hou školám zvládat změny, které 
ve školství probíhají a v příštích 
letech probíhat budou. A před-
pokládáme i vznik strategického 
dokumentu, který pojmenuje, 
jakým směrem se v příštích de-
seti letech vzdělávání v Táboře 
vydá. Jeho smyslem je, aby město 
nebylo zaskočeno vývojem ve 

společnosti. Ať už se to týká počtu 
žáků, školské legislativy, změn ve 
výuce, nebo oblasti společného 
vzdělávání. 

Během února odborníci z in-
formačního centra o vzdělává-
ní EDUin povedou individuální 
osobní rozhovory s ředitelka-
mi a řediteli městských škol, na 
ostatní (neveřejné) školy dojde 
v dalších měsících. Zároveň jsou 
připraveny dotazníky pro učite-
le a rodiče, které budou během 
února v elektronické podobě dis-
tribuovat školy. Pokud vám škola 
dotazník doručí, prosíme o vypl-
nění. Každý jednotlivý dotazník 
je důležitý, protože zpřesní obraz 
toho, co učitelé i rodiče od svých 
škol žádají.

Na březen jsou připraveny de-
baty, do nichž se bude moci zapo-
jit i širší veřejnost. Máte-li zájem 
se přidat, sledujte facebookové 
stránky města.

Tomáš Feřtek, EDUin

předseda Petr Vobora a o životě 
a působení F. Bolecha promluvi-
la pěvkyně, hudební pedagožka 
a historička dr. Ludmila Peřino-
vá, autorka nové knihy Tábor-
ský rodák Oskar Nedbal vydané 
Husitským muzeem. F. Bolechovi 
jakožto významnému pěvci vzdali 
čest zpěvem členové pěvecké-
ho sboru Domino pod vedením 
sbormistrů Jakuba Smrčky a Evy 
Křížové.

Jakub Smrčka, člen Bolechu

Výměna vodovodu ve Štítného ulici v Táboře.

Setkání bylo pojato v duchu: „Nejdeme sem smutnit, ale radovat se z našeho skvělého předchůdce a tábor-
ského výtečníka.“

Vzpomínka na věhlasného dirigenta se uskutečnila na Novém hřbitově v Táboře vůbec poprvé. 
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DĚJINY | KNIHOVNA | POLICIE

Únor 1782 – augustiniánští mniši 
zapůjčili klášterní kroniky a další 
prameny ze svého archivu piaristovi 
Jaroslavu Schallerovi, který z nich 
čerpal informace pro svá díla. Roku 
1790 popsal ve 14. díle své Topogra-
fie (Topographie des Königreiches 
Böhmen) kraj Táborský.
1. února 1862 – zahájila činnost 
Městská spořitelna. Úřadovala v bu-
dově nižší reálky a chlapeckých škol 
na Klášterním náměstí (dnes ZŠ Tá-
bor, náměstí Mikuláše z Husi 45).
14. února 1892 – Antonín Dvořák 
po třetí vystoupil v Táboře v rámci 
svého turné po českém venkově. 
V městském divadle ho doprovodili 
kolegové z konzervatoře Lachner 
a Wihan.
2. února 1902 – ve svém domě na 
Husově náměstí 531 zemřel stavitel 
a dlouholetý velitel dobrovolných 
hasičů František Klier. V Táboře 
postavil např. Střelnici, synagogu, 
dnešní ZŠ Bernarda Bolzana, diva-
dlo, vilu Maria v Příběnické ulici, 
hotel Nautilus, drážní domy tzv. 
státničky nebo kamenné pilíře čel-
kovického mostu.
28. února 1912 – v Táboře proběh-
la zkouška policejního psa, o jehož 
zařazení do místního sboru usiloval 
policejní komisař Konrád Traxler. 
Zkouška psa vycvičeného četnickým 
rytmistrem Bohdanem Rotterem 
z Písku proběhla úspěšně. 
28. února 1922 – byla jako první 
na nově zřízeném hřbitově v Čel-
kovicích pohřbena vdova Františka 
Křemenová z táborských Koželuh 
(Bechyňská 409).
12. února 1942 – dle nařízení 
Okresního úřadu v Táboře byl Židům 
zakázán vstup na některá náměstí 
a hlavní ulice ve městě kromě vy-
hrazených úředních hodin a doby, 
kdy Židé směli nakupovat. Zákaz se 
týkal Žižkova náměstí, ulic Pražské, 
Palackého, 9. května a Budějovické, 
a celého Pražského Předměstí.
10.–17. února 1972 – představil 
svou práci Jihočeský podnik pro 
údržbu památek na výstavě v diva-
dle k 10. výročí svého založení.
Únor 1982 – táborský kronikář 
Karel Doutnáč připravil k 490. vý-
ročí založení údolní nádrže Jordán 
v nové obřadní síni Ctiborova domu 
(matrika, Žižkovo náměstí 6) menší 
výstavu. Návštěvníci si mohli pro-
hlédnout např. věrný model vodní-
ho stroje Jana „vodyvuodce“, který 
ho sestrojil roku 1508.
1. února 1992 – byla zahájena 
generální rekonstrukce mostu So-
kolovo. Toto označení Švehlova či 
Bechyňského mostu se nikdy úplně 
nevžilo.

Jitka Vandrovcová a Lenka Vandrovcová, 
Husitské muzeum v Táboře

Kalendárium

12. prosince 2021 – Krádež ozdoby mladé ženě nevyšla
Deset minut po půlnoci obdivovala skupinka šesti osob vánoční strom na Žižkově náměstí. Vše bylo v pořádku do té doby, než se jedné z pří-
tomných mladých slečen začala líbit velká červená ozdoba. Dívka po chvíli ozdobu ze stromu utrhla a všichni společně počali odcházet do 
Hrnčířské ulice. Jejich kroky však dávno předtím monitoroval městský kamerový systém, jehož operátor vyslal na místo hlídku. Strážníci par-
tičku zadrželi na nedalekém Tržním náměstí. Nenechavá slečna (20) nejenže byla nucena odcizenou ozdobou znovu okrášlit vánoční strom, 
ale strážníci ji k tomu navíc ještě „obdarovali“ pokutou příkazem na místě. Její počin má také za následek záznam do rejstříku přestupků.
16. prosince 2021 – Jízda pod vlivem alkoholu
Ve 22.40 hodin projíždělo vozidlo tov. zn. BMW náměstím Františka Křižíka, kde jeho řidič omezil v jízdě služební elektromobil městské po-
licie, jemuž nedal přednost. Následně dalším přestupkem spočívajícím v porušení dopravní značky zákaz odbočení pokračoval do Ústecké 
ulice. Tam se jej strážníkům podařilo bezpečně zastavit. Hlídka řidiče vyzvala k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. 
Muž (22) na tuto výzvu reagoval již klasickými výmluvami o tom, že doklady u sebe nemá z důvodu jejich ztráty. Po chvíli hledání se mu 
podařilo nalézt občanský průkaz. V tu dobu už měli strážníci podezření, že s mladíkem není něco v pořádku, a provedli u něho dechovou 
zkoušku. Výsledek opakovaného testu byl pozitivní, hladina alkoholu v dechu řidiče dosáhla až na hodnotu 1,7 ‰. Případ si proto z důvodu 
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky ihned převzala hlídka dopravní policie.
18. prosince 2021 – Zapeklitá dopravní situace aneb moudřejší ustoupí
Poněkud kuriózní situaci v dopravě musela v sobotu odpoledne řešit hlídka na Sídlišti Nad Lužnicí. V Bukurešťské ulici stála proti sobě dvě 
vozidla – osobní automobil a dodávka, takovým způsobem, že neměla možnost místem současně projet, ale žádný z řidičů nechtěl uvolnit 
cestu. Strážníci situaci na místě vyhodnotili tak, že přednost v jízdě měl mít řidič osobního auta, neboť ve směru jízdy řidiče dodávky byla 
překážka. Ten však kategoricky odmítal couvat, proto nakonec ustoupil druhý motorista a uvolnil dodávce cestu. Vzhledem k tomu, že ne-
bylo možné věc uzavřít na místě, skončí u správního řízení.
19. prosince 2021 – Podání alkoholu dítěti
V neděli v podvečer vyjížděla hlídka do areálu odpočinkové zóny Komora, kde se podle přijatého oznámení nacházela silně podnapilá 
mladistvá slečna. V době příjezdu strážníků byla dívka (16) při vědomí, zvracela a nebyla schopna komunikovat. Přivolaná Zdravotnická 
záchranná služba ji proto musela převézt k vyšetření do nemocnice. Společně s ní byl na místě zjištěn také její kamarád (25), který se přiznal, 
že alkohol v podobě vína a lihoviny přinesl a společně s dívkou jej poté konzumovali. Věc si pro podezření ze spáchání trestného činu podá-
ní alkoholu dítěti převzala PČR.
8. ledna 2022 – Muž odmítal zaplatit útratu
V sobotu odpoledne požádala obsluha restaurace v ulici Kpt. Jaroše městskou policii o řešení problému s opilým hostem v jejich provo-
zovně. Zasahující hlídka v restauraci zjistila podnapilého muže (39), který si objednával a konzumoval jídlo a nápoje, ačkoli byl personálem 
předem upozorněn, že provozovna nepřijímá platební karty. Dotyčný odmítal strážníkům prokázat svou totožnost i poskytnout součinnost 
nezbytnou k jejímu zjištění, proto byl po několika marných zákonných výzvách předveden na služebnu PČR. Po zjištění generálií byla u oso-
by provedena dechová zkouška na alkohol, jejíž výsledek dosáhl hodnoty 3,52 ‰. Muž je podezřelý ze spáchání přestupků proti majetku 
a veřejnému pořádku, které s ním budou projednány ve správním řízení.
 Komisař Pavel Šimek, zástupce velitele, tiskový mluvčí

Městská policie informuje

Co nabídne mediální vzdělávání v knihovně
Co si představíte jako 

první, když se řekne knihov-
na? Mnozí z nás si jistě hned 
vybaví přísnou knihovnici 
kárající hlučné návštěvníky. 
Ale takový obraz je už dávno 
minulostí. Knihovny se dy-
namicky rozvíjejí a hledají 
nové cesty, jak zastávat svou 
hlavní funkci – být majákem 
vědění v dnešním světě. Po-
máhat lidem zpracovávat in-
formace a čelit výzvám, které 
před ně tato doba klade.

A co pro to naše knihovna  
konkrétně dělá?

Rozhodně nezahálíme. A od-
vážně se pouštíme i do on-line 
světa! Jedním z dlouhodobých 
cílů ve strategii naší knihovny 
je zamýšlet se nad tím, jak být 
bezpečně on-line a občas také 
off-line. Souhrnně jsme to nazvali 
TÉMA POZORNOST. Schválně se 
zamyslete. Dokážete být alespoň 
chvíli off-line? Nebo máte neu-
stále dojem, že jste zavaleni infor-
macemi? Jak to, že s vyspělostí 
techniky neroste náš volný čas? 
Umíme vůbec ještě odpočívat?

Na to všechno hledáme odpovědi. 
Pojďte je hledat s námi!

S podporou Nadace OSF a její-
ho grantového programu Knihov-
ny jako průvodkyně 21. stoletím 
jsme si pro vás připravili řadu 
akcí s tímto zacílením.

Děti ve věku 5–9 let jsou sr-
dečně zvány 9. února ve 14.00 na 
herní odpoledne se hrou Městeč-
ko Kybernetov, která je zábavnou 
formou naučí základní pravidla 
chování v on-line světě. Ve stejný 
den se s tímhle tématem seznámí 
i školáci v programu S interne-
tem bezpečně (zadáno pro školy). 
Obě akce se konají v souvislosti 

s celosvětovým Dnem bez-
pečnějšího internetu.

Seniorům je určen třídíl-
ný cyklus přednášek Zdeň-
ka Svobody, který začal už 
v lednu přednáškou Kladný 
přístup k životu. Dne 1. břez-
na v 10.00 na ni naváže 
přednáška Kritické myšle-
ní: Důvěřuj, ale prověřuj 
a 29. března ve stejný čas 
Mediální obezřetnost aneb 
Kritické myšlení pro seniory.

Pokud vás toto téma 
zaujalo, jste srdečně zváni na ně-
kterou z našich akcí. Informace 
najdete i na www.knihovnatabor.
cz. A kdybyste si chtěli v našem 
on-line katalogu vyhledat litera-
turu, stačí, když zadáte do oblasti 
vyhledávání „Téma“ a napíšete 
„Téma pozornost“.

Přejeme vám hodně příjem-
ných zážitků v on-line i off-line 
světě!

Jana Písařová,  
PR a komunikace knihovny



Veřejné bruslení

2.2.  10:00 - 11:30

5.2. 9:00 - 10:30

6.2. 1�:15 - 1�:45

12.2.10:00 - 11:30

13.2. 10:30 -12:00

16.2. 10:00 -11:30 

Jarní prázdniny

21.1. - 25.2.  10:30 - 12:00  /každý den/

26.2. 1�:30 - 19:00

2�.2. 14:30 - 16:00

 

 

DALŠÍ TERMÍNY NA

HTTPS://WWW.TZMT.CZ/ZIMNI-STADION/ 
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TECHNICKÉ SLUŽBY | PLAVÁNÍ A BRUSLENÍ

„Techničky“ Tábor získaly jako první město v ČR 
univerzální komunální nosič pro zimní i letní údržbu 

KURZY
PLAVÁNÍ

NOVÉ KURZY
 OD BŘEZNA 2022

PŘEDREGISTRACE NA E-MAIL 
 tzmtdc@tzmt.cz

https://www.tzmt.cz/detsky-vodni-svet/

Technické služby Tábor (TST) 
získaly ještě před Vánoci 2021 
do svého vozového parku 
originálního „nováčka“. Jedná 
se o univerzální komunální 
nosič pro zimní i letní údržbu. 
Podrobně ho představil jednatel 
TST Michal Polanecký.

Švýcarský výrobce Bucher 
přišel s novým modelem, kte-
rý dříve sloužil jen k zametání 
v rámci letní údržby. Teď fir-
ma vozidlo vyrábí ve čtyřkolce, 
která má rovněž plnohodnot-
nou zimní nástavbu na hrnutí 
sněhu s radlicí včetně zásobníku 
na posyp inertním materiálem 
a solí i s rozmetadlem. „Vozi-
dlo budeme používat na zimní 
i letní údržbu. V létě na něho 
dáme zametací soustavu s kartá-
či a budeme s ním uklízet ulice. 
Vozidlo je kloubové, má výbor-
nou manévrovatelnost ve velmi 
stísněném prostoru, dokáže 
elegantně objíždět zaparkova-
ná auta, do úzkých prostor je to 
ideální komunální nosič,“ uvedl 
Michal Polanecký. Vozidlo bude 
působit po celém Táboře. 

Vůz má naftový pohon,  
elektropohon by byl extrémně fi-
nančně náročný a není výkonově 
vhodný na zimní údržbu. TST 
využily situace, kdy v korona-
virové situaci došlo k ochlaze-
ní trhu s nákupem podobných 
vozů, přičemž tento nosič se vše-
mi nástavbami je v Táboře prv-
ním vozidlem v ČR. „Švýcarský 
výrobce Bucher ho potřeboval 
někde nasadit jako ukázkové. 
Díky tomu jsme ho ve výběro-
vém řízení získali za 3,5 milionu 
korun, přičemž katalogová cena 
je ještě o milion dražší,“ vysvět-
lil Michal Polanecký. 

Obsluha se nejprve zaškolila 
u dodavatele, jak nosič správně 
používat. Do konce roku 2021 
se uskutečnily testovací jízdy, 
aby se před ostrým nasazením 
zaměstnanci TST se vším sezná-
mili a sžili. „Vše se ovládá doty-
kovými panely. Je potřeba, aby 
obsluha dostala vozidlo takzva-
ně do rukou,“ uzavřel Michal 
Polanecký.

Luboš Dvořák, 
koordinátor komunikace s veřejností a médii
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Plán akcí Kontaktního centra pro seniory  
na únor 2022

Vždy v úterý – Jazykové kurzy pro seniory: němčina v 15.30 hodin, v budově Městské knihovny 
v Táboře

Vždy v pátek – Jazykové kurzy pro seniory: angličtina v 9.00 hodin, v budově Městské knihovny v Táboře

8. a 22. února – Univerzita III. věku 
Univerzita III. věku, akademický ročník 2021/22 pokračují lekce univerzity v rámci Jihočeské univerzity České Budějovice od 
9 hodin pod vedením PhDr. Jiřího Chvojky, a to v zasedací síni Úřadu práce (Tabačka) v Táboře, ještě 8. února je možné se 
přihlásit na studijní obor „Ze života našich předků. Z historie jižních Čech“.

17. února – Životospráva v seniorském věku 
Znalec v oboru životosprávy Petr Pospíšil popovídá o zdravém životním stylu a představí výrobky, z nichž si mohou senioři 
připravit chutná a přitom zdravá jídla. Naučí posluchače rozpoznat, co našemu tělu prospívá a naopak, co ho zatěžuje, a další 
zajímavé poznatky. 
Ve 9.00 hodin, v zasedací místnosti Kontaktního centra pro seniory Tábor

24. února – Akademie III. věku 
Ředitel Územního odboru Jihočeského hasičského záchranného sboru plukovník plk. Ing. Petr Hojsák představí nejen historii 
hasičského sboru v Táboře, zároveň seznámí posluchače se současností, zaměří se na prevenci, pohovoří o integrovaném 
záchranném systému, ukáže ochranné prostředky včetně dýchacího přístroje a nabídne možnost vyzkoušet si skutečné 
hasičské vybavení. 
Ve 13.00 hodin, v zasedací místnosti na matrice na Žižkově náměstí v Táboře 

Galerie U Radnice – kreativní dílny pro seniory 
Pracovnice odboru kultury, konkrétně Galerie U Radnice připravily na jaro cyklus určený pro všechny seniory, kteří se nebojí 
vyzkoušet si nové věci. Akce se uskuteční vždy v pondělí do konce dubna od 13.00 do 15.00 hodin přímo v Galerii U Radnice. 
Vstupné je 10 Kč, přihlášky telefonicky nebo osobně v Kontaktním centru pro seniory, a to na číslech 770 155 959 (Jana 
Kabíčková), 770 192 772 (Alena Řezáčová)

Výstava Lenka Sárová Malíská 26. ledna – 4. března 2022 
Lenka Sárová Malíská (1981) vystudovala na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Již od začátku se věnuje jak 
porcelánu, tak malbě. Při studiích získala ocenění Vynikající studentský design (2006) za lázeňské pohárky ve tvaru žabek. 
O dva roky později byl oceněn její soubor kreseb a maleb na Junge Kunst v Pasově. Hned po škole si založila vlastní ateliér 
(Studio Malíská), kde vytváří autorský porcelán v malých sériích.

14. 2. dílna s Lenkou Sárovou Malískou – malba na porcelán 
28. 2. reakce na výstavu/napodob umělce – tato dvouhodinovka se bude vztahovat k výstavě p. Malíské, po společné 
prohlídce výstavy bude následovat navazující tvořivá činnost, např. namalovat pocitovou reakci na výstavu, nebo si vyberete 
obraz a ten zkusíte věrně zkopírovat.

Jana Kabíčková, Kontaktní centrum pro seniory, tel: 770 155 959
Alena Řezáčová, Kontaktní centrum pro seniory, tel: 770 192 772

Projekt Cesta časem za poznáním startuje
Mnozí senioři i seniorky se čas 

od času probírají starými rodin-
nými fotografiemi, na nichž jsou 
možná ještě zachyceni se svými 
rodiči, nebo naopak už se svými 
dětmi. Při každém takovém se-
tkání s milou vzpomínkou srdce 
pookřeje, protože jsou to jejich 
vzpomínky. A možná na místech, 
která třeba už v Táboře ani nee-
xistují. Někteří si jistě vzpomína-
jí na domy a obchody v místech 
dnešního hotelu Palcát nebo tře-
ba na drážní budovy, kde se dnes 
nachází autobusového nádraží. 
Třeba i vy máte doma fotografie 
právě z těchto nebo podobných 
míst, na nichž jste vy, členové ro-
diny nebo někdo známý. A možná 
vám na mysli vytane nejen ono 
místo, ale i třeba krátká připo-
mínka toho, co jste tam dělali, 
jaké místo jste navštívili. 

A o to nám právě jde. Pro-
jděte svá fotoalba, prohlédněte 
fotografie se známými i méně 
známými místy z Tábora a oko-
lí, přiřaďte k nim vzpomínku 
v podobě několika řádků a po-
šlete nám ji do Kontaktního 
centra pro seniory. Ti zdatnější 
to zvládnou počítačem, ostatní 
poštou nebo osobní schůzkou. 
Vytvoříme z fotografií jakousi 
vzpomínkovou mapu a doplníme 
ji o místa současná – pokud se 
nám podaří tato místa ztotožnit. 
Bude to taková cesta časem za 
poznáním. Bude to cesta zajíma-
vá, určitě napínavá, trošku hra-
vá, ale všem nám udělá radost, 
že se zase potkáme na místech, 
která nám přirostla k srdci tehdy 
i nyní. 

Všechny došlé fotografie 
s příběhy vystavíme na velké 

nástěnné mapě u nás v Kontakt-
ním centru pro seniory, možná 
najdeme i další vhodné místo, 
kde bychom je mohli ukázat tá-
borským spoluobčanům. Ti starší 
zavzpomínají a mladší budou 
koukat, jak se jejich město mění. 
Určitě to bude zajímavé. 

Fotky s pár řádky posílejte na 
adresu: Kontaktní centrum pro 
seniory, Farského 887/17, Tábor, 
nebo na e-mail: alena.rezaco-
va@mutabor.cz, nebo je doneste 
osobně. Všechny fotografie nepo-
škozené vrátíme majitelům. Pří-
padné dotazy volejte na mobil: 
770 192 772.

Alena Řezáčová,
 Kontaktní centrum pro seniory, Tábor

Spolek diabetiků Tábor 
bilancuje rok 2021

Rok 2021 je za námi. Chtě-
li bychom zhodnotit, jak se nám 
povedl a co jsme stihli vykonat 
v této „jiné době“. Nemyslím si, 
že toho bylo málo. Snažili jsme se 
využít každou chvíli „rozvolnění“ 
a uskutečnit naplánované akce: 
plavání v bazénu, společné vy-
cházky do přírody, výjezdové akce 
do bližšího či vzdálenějšího okolí, 
rekondiční pobyty, ale i edukace, 
trénování paměti, oblíbené zdravé 
vaření i s malými ochutnávkami, 
cvičení (u nás preferované cvičení 
na židlích) ad. O kom píšeme? 
O Spolku diabetiků Tábor, který 
má za sebou roky činnosti, a to 
nejen v Táboře, ale pod jeho kříd-
la se vejde početná skupina sezi-
movoústeckých členů, soběslav-
ských, ale rádi k nám docházejí 
i členové z dalších městeček či 
obcí z okolí. Našli u nás přátele, 
se kterými tráví volný čas. A to je 
dobře. Není dobré být sám. Jsme 
převážně v seniorském věku, rádi 
přivítáme každého, komu se naše 
aktivity líbí. Od podzimu 2021 
jsme změnili adresu sídla spolku, 
a to na Berlínskou ulici na Sídlišti 
Nad Lužnicí. Není problém nás 
najít. Od MHD jsme blízko. 

Na rok 2022 máme připrave-
no mnoho témat činnosti, která 
bychom rádi uskutečnili. Věřím, 
že „koronavirová“ doba bude na 
ústupu a při zachování všech pan-
demických opatření budeme moci 
opět „fungovat“ na plné obrátky. 

V listopadu si celý výbor Spol-
ku diabetiků Tábor dojel do Pra-
hy, aby na Staroměstské radnici 
převzal od vedení Svazu diabeti-
ků, ale i od ministra zdravotnictví 
poděkování za naši práci. Nej-
vyšší vyznamenání – Syllabovu 
plaketu – si odvezla předsedkyně 
spolku. Byly to milé chvíle, které 
se často neopakují. Přijali jsme je 
s pokorou a úctou. 

Přejeme čtenářům NTR šťast-
ný rok 2022 a také to, abychom 
ho všichni prožili ve zdraví.

Na závěr: Spolek diabetiků 
Tábor zve členy, ale i veřej-
nost na výroční členskou 
schůzi, která se koná dne 
22. února ve 14.00 v zaseda-
cí místnosti č. 410 v budově 
Tabačky Tábor u nádraží. 

za Spolek diabetiků Anna Slunečková 

Spolek při předání ceny v Praze.
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Investice do tepelného hospodářství  
budou pokračovat i v roce 2022

Počet živnostníků v Táboře stoupá. Přerušení živností nepřibývá

I v letošním roce bude společ-
nost BYTES pokračovat v masív-
ní investiční činnosti do systému 
centrálního zásobování teplem 
(CZT) ve městě Tábor. Bude 
tak pokračovat nastavený trend 
z roku 2021, který navazuje na 
majetkové změny mezi společ-
nostmi C-Energy Planá s.r.o., již 
zaniklou společností Teplárna 
Tábor a.s. a společností BYTES 
Tábor s.r.o. Díky těmto změnám 
a nastavené investiční politice 
společnosti C-Energy Planá, tý-
kající se ekologických investic do 
zdroje a konverze páteřních pa-
rovodních rozvodů na horkovod-
ní, budujeme v Táboře moderní 
zdrojový a rozvodný systém slou-
žící k zabezpečení ekologickým 
a cenově dostupným teplem pro 
podnikatele a občany. 

V roce 2021 společnost 
BYTES proinvestovala cca 
17 mil. Kč na akce spojené s nut-
ností uzpůsobení výměníkových 
stanic z parních na horkovodní 
a na zařazení převzatých rozvodů 
a předávacích stanic od Teplárny 
Tábor do systému Bytesu. Nejná-
ročnější akce v minulém roce byla 
rekonstrukce výměníkové stanice 
VS 12 (ul. Dukelských bojovníků) 

a VS 19 (ul. Kvapilova). V tom-
to případě došlo ke kompletní 
výměně celých částí těchto stanic 
a kompletní výměně systému mě-
ření a regulace. Podle našich zatím 
neúplných dat došlo k podstatné-
mu snížení ztrát v těchto stanicích.

V roce 2022 budeme po-
kračovat v nutných investi-
cích vyplývajících a navazujících 
na jednotlivé etapy konverze 
potrubí, které provádí C-Energy. 
Pro tento rok to znamená úpravu 
výměníkových stanic VS 18 (ul. 
Vančurova), VS 21 (ul. Nedbalo-
va), Agentura MN (Měšická), VS 
23 (ul. Chocholouškova) a OD 

Dvořák. Realizaci těchto akcí je 
nutné logisticky sladit s průbě-
hem výměny potrubí a doufáme, 
že se nám vše ve spolupráci se 
C-Energy podaří. Další plánova-
nou investiční činností je výstav-
ba předávací stanice v rekon-
struovaném obytném objektu ve 
Dvorcích a úprava výměníkové 
stanice v průmyslové zóně z dů-
vodu oznámení odběratele o na-
výšení spotřeby tepelné energie. 

Nejvýznamnější akcí na 
2 až 3 roky dopředu je pro 
nás výstavba celé nové roz-
vodné sítě spolu s koncový-
mi stanicemi v připravovaném 

developerském projektu vý-
stavby deseti obytných budov 
„na zelené louce“ v prostoru za 
Otavanem. Zde předpokládáme 
čerpání některého z dotačních ti-
tulů vypsaných v rámci zapojení 
nových budov do systému CZT. 

Rozsah investičních akcí 
v rámci připojování nových 
objektů chápeme tak, že u sou-
kromých developerů je společ-
nost Bytes brána, po provedení 
všech změn v oblasti zabezpečení 
teplem, jako stabilní ekonomic-
ký a ekologický dodavatel tepla 
i v dnešní energeticky kritické 
době. To nás do budoucnosti 
velmi zavazuje. Jsme rádi, že se 
nám „vrací“ veškeré kroky, které 
se v minulosti v případě majetko-
vých změn v oblasti centrálního 
zabezpečení teplem ve městě Tá-
boře realizovaly. Je nutné si uvě-
domit, že čím větší bude systém 
CZT, tím bude robustnější, a bude 
tak méně náchylný k jakýmkoliv 
výkyvům. 

Také budeme samozřejmě mít, 
za společnost BYTES, vždy lepší 
pozici při vyjednávání s našimi 
dodavateli. 

Ondřej Semerák, 
jednatel společnosti Bytes Tábor

Statistika z odborů městského úřadu

Živnostenský odbor Městské-
ho úřadu v Táboře na základě 
statistických čísel za posledních 
10 let konstatuje, že celkový 
počet podnikatelů s platným živ-
nostenským oprávněním vyka-
zuje trvalý mírný nárůst. Jedná 
se zhruba 100 až 200 živností 
ročně. 
• k 1. 1. 2013 = 17 350
• k 1. 1. 2014 = 17 418
• k 1. 1. 2015 = 17 410
• k 1. 1. 2016 = 17 396 
• k 1. 1. 2017 = 17 619
• k 1. 1. 2018 = 17 803
• k 1. 1. 2019 = 17 969
• k 1. 1. 2020 = 18 169
• k 1. 1. 2021 = 18 404
• k 1. 1. 2022 = 18 534

Stejně tak počet živnosten-
ských oprávnění roste – kolem 
500 kusů za rok.
Celkem: 
• k 1. 1. 2022 = 29 673
• k 1. 1. 2021 = 29 205
• k 1. 1. 2020 = 28 644
• k 1. 1. 2019 = 28 156
• k 1. 1. 2018 = 27 966
• k 1. 1. 2017 = 27 783
• k 1. 1. 2016 = 27 159
• k 1. 1. 2015 = 26 754

Stoupá i počet zemědělských 
podnikatelů. Např. k 1. lednu 
2015 jich bylo 562, k 1. lednu 
2022 už 790. Podnikatelů, kteří 
živnost přerušili, nijak drama-
ticky nepřibývá. V posledních 
dvou letech je jejich počet cca 

o 400 nižší, takže novinové ti-
tulky o hromadném přerušování 
živností se nepotvrzují. 

k 1. 1. 2020 = 4 827 
k 1. 1. 2021 = 4 465
k 1. 1. 2022 = 4 399

Klesá počet žádostí o Czech 
Point. Žadatelé se pravděpodob-
ně přesunují na Českou poštu.

Karel Bureš,
 vedoucí Živnostenského odboru

Loni se uskutečnila mj. rekonstrukce VS 19 (ul. Kvapilova). 



INZERCE

volejte  

775 884 507

    Hledáme
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OKNA & DVEŘE

www.windowstar.cz

truhlář - lakýrník
manuální zručnost

Nabízíme:
hrubá mzda až 35.000 Kč, dvousměnný provoz, 
výrobní a osobní prémie… a další výhody

Přijmeme:
tesaře, truhláře, 

lakýrníky, strojaře, 
osoby bez praxe 

a absolventy.  

UMÍŠ TO SE
DŘEVEM?

381 604 700 
381 604 417

Naskenuj 
pro více 
informací!

Řízení CNC stroje výhodou.

Jsme dynamická, dlouhodobě úspěšná společnost se stoletou tradicí, s obratem 1 mld. ročně. Jsme významným dodavatelem 
obalů v oblasti flexotisku jak v rámci ČR tak i celého evropského regionu. Na těchto trzích jsme aktivní a úspěšní. Náš úspěch 
je založen na našich lidech a našich výrobcích. Navštivte naše stránky www.tapa.cz a dozvíte se o naší společnosti víc.

PRO DOPLNĚNÍ OBCHODNÍHO TÝMU PRO ZAHRANIČNÍ OBCHOD NABÍZÍME PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ NA POZICI:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO NĚMECKY MLUVÍCÍ ZEMĚ
• nástupní mzda 55 000 Kč/měsíc
• atraktivní platové ohodnocení po zapracování s neomezenou provizí
• čtvrtletní odměny, roční odměny
• penzijní připojištění 500 Kč/měsíc
• stravování v závodní jídelně
• bezplatné jazykové vzdělávání v NJ a AJ jazyce
• zaškolení v oboru
• pracoviště v Táboře

POŽADUJEME:
• středoškolské vzdělání
• řidičský průkaz skupiny „B“ 
• uživatelská znalost PC
• komunikativnost, samostatnost, pozitivní myšlení

KONTAKT: 
Jarmila Pešková, Kosova 1021, 39002 Tábor, telefon:381 961 255, e-mail: jarmila.peskova@alinvest.cz
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