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5–6 VELKÁ ANKETA

Hlasujte o největších 
osobnostech aneb  
Zvolte si 12 NEJ Táboráků

4 REKONSTRUKCE SILNIC

Dokončení úprav 
Budějovické ulice je v plánu 
začátkem prosince

tištěno na recyklovaném papíru nejedná se o reklamní tisk září 2019

www.taborcz.eu informační zpravodaj pro občany města Tábora  zdarma

Noviny táborské radnice

Táborská setkání 2019 hýří novinkami
Mezinárodní festival Táborská setkání 
je tu! Tradice, kterou vyhledávají míst-
ní i přespolní. Všichni vědí, že se druhý 
víkend v září dobře pobaví. Letošní 
28. ročník připadne na pátek 13. září 
až neděli 15. září 2019. Dramatur-
gie směřuje k tomu, aby uspokojila 
všechny diváky: mladé i starší, rodiny 
s dětmi, historické nadšence, spor-
tovce, milovníky nevšedních zážitků, 
dobrodruhy i poklidné turisty. Letošní 
ročník přináší více změn a novinek, než 
tomu bylo v minulosti.

Vstupné jen na Žižkovo náměstí
Největší změnou je, že letos budeme 
vybírat vstupné jen na Žižkově náměstí, 
to znamená, že program v ostatních 
částech města bude volně přístupný. 
Musíme však oznámit, že vstupenky 
na hlavní náměstí budou nepatrně 
dražší. Osoby 13 až 64 let zaplatí 200 Kč 
v předprodeji, nebo 300 Kč na místě. 
Osoby nad 65 let, držitelé průkazu ZTP 
zaplatí 100 Kč v předprodeji, 150 Kč 
na místě. Loni stálo vstupné v předpro-
deji 180 Kč, na místě 250 Kč. Stále platí, 
že děti do 12 let přicházejí zdarma.

Vratné kelímky
Město Tábor se letos vydá cestou 
omezení plastů. Na návštěvníky čeká 
používání vratných kelímků, které 
na sobě budou mít tři varianty potisku. 
Ten zobrazí Jana Žižku z oficiálního 
plakátu, nadcházející výročí 600 let 
města a obecnou symboliku města. 
V okamžiku, kdy si divák koupí nápoj, 
zaplatí i zálohu 50 Kč za vratný kelí-
mek, který může vrátit u stánkařů nebo 
v centrálním výkupu v Křížkově ulici 
čp. 30 za radnicí. Kelímek si lze odnést 
domů a získat krásný suvenýr.

Program letos přinese nové histo-
rické aktivity, např. vojenské ležení 
na Velkém šanci, kde diváci uvidí ukáz-
ky, jak válčili husité, seznámí se s jejich 
zbraněmi, aktivně se zúčastní verbo-
vání, výcviku středověké sebeobrany, 
boje muže proti muži aj. Nová bude 
sobotní ponožková bitva v Tismenic-
kém údolí na louce u Ctiborova mlýna.

Teen zóna
Populární při Táborských setkáních je 
tzv. Teen zóna na nám. T. G. Masa- 

ryka a v kině Svět. Mladí návštěvníci 
se mohou těšit na musery (muser 
je umělec, který využívá hudební 
aplikaci Musical.ly). Museři jako 
Naty Hrychová či Adam Kajumi 
vystoupí v Táboře poprvé. Jsou v plánu 
debaty, soutěže, autogramiády. Vše 
moderuje Jakub Jíra. Teen zóna zahrne 
exhibice freestyle BMX a půjčování 
kol a skateboardů. V kině Svět se 
uskuteční v sobotu od 14 h promítání 
filmů od tvůrců slavné počítačové hry: 
studia Warhorse.

Letošní program nevynechá 
osvědčené aktivity, kterými budou dva 
průvody (páteční noční pochodňový 
a sobotní), dětský ráj v Holečkových 
sadech, staročeský jarmark na nám. 
Mikuláše z Husi s hudebním progra-
mem, rytířský turnaj pod Holečkovými 

sady u Housova mlýna, středověký 
špitál na Špitálském náměstí, žebrácká 
ulička v Děkanské ulici, středověké 
tržiště na Tržním náměstí, ohňová 
show na Velkém šanci a ohňostroj nad 
Jordánem (v sobotu večer).

Bechyňská brána i Křižíkova 
elektrárna
K nedělnímu programu neodmyslitel-
ně patří Den otevřených dveří pamá-
tek. Návštěvníci budou mít možnost 
nahlédnout do prázdné Bechyňské 
brány včetně výstupu na vyhlídkovou 
věž Kotnov. Lákadlem bude i prázdná 
Křižíkova elektrárna Na Bydžově 
po záchranné sanaci. Otevřen bude 
nedávno zrekonstruovaný rajský dvůr 
augustiniánského kláštera (sídlo 
muzea).

Seriál koncertů
Centrem dění se stane Žižkovo náměs-
tí. Na velkém podiu se v pátek večer 
odehraje slavnostní ceremoniál. Jeho 
obsahem bude setkání čtyř hejtmanů 
Tábora: Mikuláše z Husi, Jana Žižky, 
Chvala Řepického z Machovic a Zbyň-
ka z Buchova. Historické postavy 
ztělesní profesionální herci, např. 
Pavel Nový.

Velmi populární jsou koncerty. Ty le-
tos nabídnou plejádu zajímavých jmen: 
Richard Müller, Gypsy.cz, Tata Bojs, 
Adam Mišík, Quennie, minus123mi-
nut, Gingerhead, táborský Bolech. 
Koncerty potrvají od pátku až do neděl-
ního odpoledne. Na programu se budou 
podílet i soubory nejen z partnerských 
měst: Kostnice, Nových Zámků, slovin-
ské Škofja Loky nebo polského města 
Grodzisk Wielkopolski.

Organizační pokyny
Podrobný program je na stránkách 
festivalu www.taborskasetkani.eu, 
na facebookovém profilu města Tábor 
a v programových skládačkách. Slav-
nosti se zúčastní více než 10 historických 
souborů a skupin, lidé nakoupí u více než 
200 stánků, na programu se podílí více 
než 1000 účinkujících. Město jako hlavní 
organizátor si je vědomo, že během 
festivalu nastane omezení dopravy a po-
hybu. Prosí veřejnost, aby byla tolerantní 
ke složité dopravní situaci.

Vstupenky jsou v městském info-
centru k dispozici od června a jejich 
předprodej skončí ve čtvrtek 12. září. 
V pondělí 2. září přibude předprodej 
v ČD centru na vlakovém nádraží. 
U vstupů na náměstí bude během festi-
valu z bezpečnostních důvodů zesílená 
ostraha, kterou vytvoří strážníci Měst-
ské policie a členové Vojenské policie.

Město Tábor upřímně děkuje 
všem hlavním a dalším partnerům 
za podporu.

Přejeme nám všem příjemné počasí! 
Ať se 28. ročník Táborských setkání 
vydaří, ať si v programu najdete, co 
vás baví a na shledanou nejpozději 
v pátek 13. září v Táboře, ve městě, 
které má husitskou duši, novověký švih 
a moderní tvář současnosti.

Luboš Dvořák, koordinátor pro 
komunikaci s veřejností a médii
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Podrobný přehled  
28. Táborských setkání 
na čtyřech stranách
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Novým jednate-
lem Správy lesů 
města Tábor, 
s.r.o., se od 2. 
září 2019 stal 
Ing. Stanislav 
Vyhnal. Redakč-
ní rada mu přeje 
hodně úspěchů 
v nové práci.

aktuálně

Větrovy mají parkoviště, škola nové 
hřiště, Zárybničná Lhota most
Záchytné parkoviště na Větro-
vech vybudovala firma STRABAG. 
Vzniklo celkem 63 parkovacích 
stání pro osobní vozidla, záliv pro 
dva autobusy a chodník propojující 
parkoviště se stávajícím chodníkem 
kolem silnice a novými nástupními 
a výstupními místy pro autobusy. 
Odvodnění je provedeno do povr-
chové vsakovací nádrže. Parko-
vací místa jsou ze zatravňovacích 
dlaždic. Díky tomu jsme mohli 
uplatnit nárok na 0,5 mil. Kč dotace. 
Celkové náklady včetně DPH činily 
5,7 mil. Kč. Doufáme, že parkoviště 
pomůže zlepšit situaci s parkováním 
v této příměstské části zejména 
v průběhu častých sportovních akcí.

Stavební úpravy školního hřiště 
a opěrné zdi v ZŠ Helsinská nákla-
dem 10,2 mil. Kč včetně DPH vybu-
dovala firma COLAS. Předmětem 

investiční akce byly stavební úpravy 
školního hřiště a opěrné zdi školy. 
Práce spočívaly ve zřízení nového 
běžeckého oválu, opravě rozběžiště 
pro skok daleký, úpravách části 
oplocení areálu, osazení nového 
skladovacího kontejneru, demolici 
části opěrné zdi a výstavbě nové 
zdi. V rámci stavby firma provedla 
potřebné odvodnění, vyměnila pří-
stupový chodník a provedla terénní 
úpravy včetně osetí plochy hřiště. 
Zlepšilo se tak významně sportovní 
zázemí této velké základní školy 
a sportoviště poslouží i obyvatelům 
sídliště.

Rekonstrukce mostu v Zá-
rybničné Lhotě, která znamenala 
vlastně výstavbu mostu nového, 

je vedle odstranění původní dožilé 
konstrukce i významným protipo-
vodňovým opatřením. Pod mostem 
se o jeho podpěry a nízkou světlou 
výšku zachytávaly předměty při 
povodních. Opravena také byla na-
vazující část ulice Potoční. Součástí 
této akce byla obnova opevnění 
břehů Chotovinského potoka, úpra-
va oplocení a vybudování ochranné 
zídky. Po dobu realizace stavby 
byla vybudována dočasná lávka pro 
pěší, aby byla zajištěna obslužnost 
lokality za mostem. Náklady této 
akce činily celkem 11,6 mil. Kč 
včetně DPH. Stavbu zhotovila firma 
EUROVIA.

Karel Hotový, vedoucí Odboru  
investic a strukturálních fondů

Z jednání rady
města v srpnu

Petice obyvatel
Rada města řešila petici obyvatel 
s požadavkem zpřístupnění kdysi 
veřejné cesty z ul. Nad Sládečkem 
okolo Sv. Anny. Tato cesta je nyní 
ale zavezená a zarostlá a není 
možné ji užívat. Město Tábor navíc 
ve svých rozvojových plánech ani 
do budoucna s obnovou cesty 
nepočítá. Cestní síť v této lokalitě je 
vyřešena jiným způsobem.

Sportovní hala  
na Stadionu Míru
Investorem výstavby haly bude 
městská společnost TZMT, s.r.o. 
a rada schválila i výzvu výběrového 
řízení na tuto investiční akci. Je 
to ale pouze další krok směrem 
k realizaci stavby, když konečné 
slovo bude mít zastupitelstvo 
města, které musí uvolnit příslušné 
finanční prostředky na stavbu. Jak 
velké budou, to řekne výsledek 
výběrového řízení.

Zateplení v Husinecké ulici
Obyvatelé čp. 2064 v Husinecké 
ulici se dočkají v nejbližší době 
zateplení domu. Akci bude na zá-
kladě výběrového řízení realizovat 
za přibližně dva miliony korun 
táborská firma Vaku Stav. Zateplí 
se obvodový plášť, půdní prostory, 
vymění se klempířské prvky a sa-
mozřejmě se následně upraví okolí 
domu a vymaluje schodiště.

Rekonstrukce veřejné zeleně
Na základě požadavků obyvatel 
ulic Soběslavská a Husinecká 
a zhoršujícího se zdravotního 
stavu dřevin v lokalitě probíhá 
zpracování projektu na rekonstruk-
ci zeleně. Proběhla dvě veřejná 
projednání s občany. Připomínky 
se týkaly zejména navýšení kapa-
city parkování, a tak přijala rada 
kompromisní řešení s navýšením 
počtu parkovacích míst. Dojde tedy 
k částečné změně projektu. 

Lubomír Šrámek, tajemník MěÚ

Parkovací dům na Sídlišti Nad Lužnicí
Dlouhodobě neutěšená situace s par-
kováním na sídlišti vykrystalizovala 
v projekt parkovacího domu, který by 
měl vyrůst v místě bývalého hokejbalo-
vého hřiště naproti poliklinice. Nabídne 
cca 170 míst k parkování. Zájemci tak 
získají garantovanou možnost zapar-
kovat vozidlo ve střeženém a krytém 
prostoru za roční nájem.

Parkování na sídlištích je dlouhodo-
bým problémem, který nabobtnal vinou 
nárůstu počtu automobilů. Na sídlištích 
žijí rodiny, které mají více než jeden 
v rodině. S takovým nárůstem se při 
výstavbě nepočítalo. Nyní obyvatelé 
sídlišť platí za tento nárůst počtu auto-
mobilů na sídlištích problémy s jejich 
zaparkováním. Byť ho vnímáme jako ne-
udržitelný, rozhodli jsme se obyvatelům 
Sídliště Nad Lužnicí nabídnout možnost 
trable s parkováním vyřešit a zaparkovat 
v rezidentním parkovacím domě.

Projektování začalo mj. i v souvislos-
ti s havárií opěrné zdi, jejíž rekonstruk-

ce by si vyžádala větší obnos. Stavba 
umožní se tomuto výdaji vyhnout. Nyní 
jsme ve fázi studie. Dalším postu-
pem je dopracování v projektovou 
dokumentaci, a když vše půjde hladce, 
stavět se začne již v příštím roce. Sta-
vebně se bude jednat o montovanou 
konstrukci, která se na tyto typy budov 
běžně používá a díky tomu stavba 
nebude trvat dlouho.

Parkhaus, jak projekt pracovně 

nazýváme, zvažujeme oživit popína-
vými rostlinami a zelenou střechou. 
S očekáváním rozvoje elektromobility 
počítáme i s možností nabíjení. Osob-
ně věřím, že trendem bude sdílení au-
tomobilů jako prostředků pro přepravu 
z jednoho bodu na druhý, spíš než 
touha je vlastnit spojená s budováním 
dalších nákladných ubytoven pro naše 
plechové mazlíčky.

Václav Klecanda, místostarosta
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Noviny táborské radnice Zdravé město

Okénko  
Zdravého města
Sportovní hry seniorů se blíží
Druhé sportovní hry seniorů se usku-
teční v úterý 24. září od 10 hodin 
na Stadionu Míru. Sportovní hry jsou 
určeny seniorkám a seniorům, kteří 
v letošním roce dosáhli věku 60 a více 
let. Soutěží čtyřčlenná družstva v osmi 
disciplínách. Přihlášky zasílejte 
do 16. září. Podrobné informace 
naleznete na www.taborcz.eu v sekci 
Kontaktní centrum pro seniory.

BACK 2 TÁBOR
Co může město Tábor udělat pro to, 
aby jej neopouštěli mladí či perspek-
tivní lidé? Jak je může motivovat, 
aby se tito lidé vraceli zpět? Přijďte 
s námi o tom diskutovat v pátek  
27. září od 16 hodin do Kafe a knihy 
„Jednota“. Těšíme se na vás a vaše 
názory. 

Enviroskop nabízí tipy 
na šetrné výlety
Hledáte kam na kratší výlet? 
S Enviroskopem snadno naplánujete 
výlety po celých jižních Čechách. Cíle 
zmapované na www.enviroskop.cz 
míří na šetrnou turistiku, zdravý 
životní styl a drobné přírodní pokla-
dy. Všechna místa si můžete nejen 
prohlížet a vyhledávat v interaktivní 
mapě, ale také tematicky filtrovat 
a ukládat do vlastního profilu. Web 
provozuje Krajská síť environmen-
tálních center Krasec za podpory 
Jihočeského kraje.

Jihočeská ratolest poosmé
Jihočeská ratolest je soutěž projektů 
zaměřených na ochranu životního 
prostředí. Letos vyhlásila Krajská síť 
environmentálních center Krasec 
a Jihočeský kraj již osmý ročník. 
Cílem je přispět ke zlepšení životního 
prostředí a informovanosti o něm, 
propagovat jihočeské environmen-
tální projekty hodné následování 
a ocenit inspirativní studentské 
práce. Hodnotí se neinvestiční 
projekty s environmentální tema-
tikou, které byly alespoň zčásti 
realizované na území Jihočeského 
kraje v období od 1. července 2017 
do 30. září 2019. Uzávěrka přihlá-
šek je 6. října. Podrobnosti na  
www.krasec.cz/jihoceska-ratolest. 

Jana Lorencová, koordinátorka 
Zdravého města a MA21

Dny zdraví nabídnou rozmanitou škálu akcí
I v letošním roce se Tábor zapojí do celorepublikové kampaně 
Dny zdraví, která je určena podpoře zdraví a zdravému život-
nímu stylu obyvatel. Od 20. září do 20. října 2019 proběhne 
celá řada doprovodných akcí, např. Fit Open Day ve Fit Studiu 
O.K. (21. 9.), Sportovní hry seniorů (24. 9.), skupinová cvičení 
na židlích s přednáškou pořádaná společností KOREHA 
(24. 9., 1., 8. a 15. 10.), branný závod o Pohár Městské 
policie Tábor (2. 10.), Večerní běh Táborem (3. 10.), odborný 
seminář „Zachraň záda!“ (7. 10.), beseda Senior bez nehod 
(8. 10.), Cyklofórum (16. 10.), sbírka na podporu nevidomých 
a slabozrakých Bílá pastelka (16. 10.) a řada další akcí. Kam-
paň Dny zdraví je pořádána v rámci projektu Zdravé město 
Tábor. Podrobné informace o programu naleznete na webu 
a Facebooku města.

Jana Lorencová, koordinátorka Zdravého města a MA21

 

 

  

Pozvánka na seminář 
„Kotlíkové dotace“ 

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností 
(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III“ se uskuteční dne 04. 09. 2019 od 16:00 hodin ve Velké 

zasedací místnosti Městského úřadu Tábor, budova Úřadu práce (3. patro),  
Husovo náměstí 2938, Tábor. 

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla 
(kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci kotlíkových dotací 

v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří 
budou kotlíkové dotace na Odboru evropských záležitostí přímo administrovat. 

 

Pečujeme o zdraví 
učitelů našich škol

Zdravé město Tábor připravilo ve spo-
lupráci se spolkem KAMBA projekt 
„Zachraň záda!“ pro učitele městem 
zřizovaných mateřských a základních škol. 
Do první série seminářů byly zařazeny ty 
školy, jejichž ředitelé o ně projevili zájem. 
Od srpna do října proběhne pět seminářů 
na školách v Čekanicích, ve Zborovské 
ulici a na náměstí Mikuláše z Husi. Pro-
školena bude zhruba stovka pedagogů. 
Projekt je zaměřen na prevenci bolesti 
zad a pohybového aparátu. Semináře 
povedou zkušené fyzioterapeutky. Učitelé 
si vyslechnou přednášku o obecných po-
znatcích a zásadách školy zad. Zároveň si 
prakticky vyzkouší práci s dechem, zásady 
správného držení těla, cviky k udržení 
dobrého pocitu v těle a uvolňující techniky 
při zatuhlosti zad způsobené stresem. 
Výsledkem projektu bude nejen osvojení 
si nových pohybových stereotypů učiteli, 
ale též přenos získaných informací jejich 
žákům. Projekt bude realizován za finanč-
ního přispění Jihočeského kraje v rámci 
Dotačního programu Podpora zdravotně 
preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019. 

Jana Lorencová
koordinátorka Zdravého města a MA21

 

 

  

Pozvánka na seminář 
„Kotlíkové dotace“ 

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností 
(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III“ se uskuteční dne 04. 09. 2019 od 16:00 hodin ve Velké 

zasedací místnosti Městského úřadu Tábor, budova Úřadu práce (3. patro),  
Husovo náměstí 2938, Tábor. 

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla 
(kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci kotlíkových dotací 

v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří 
budou kotlíkové dotace na Odboru evropských záležitostí přímo administrovat. 

 

Řešení havarijního stavu odvodnění tělocvičny ZŠ Helsinská

V důsledku přívalových dešťů v červnu 
se ještě více zhoršil stav pronikání vlh-
kosti do části stěn a konstrukce podlahy 
v tělocvičně ZŠ Helsinská. Na základě 
toho byl urychleně zpracován projekt 
na řešení odvodnění tělocvičny a uzavře-
na smlouva se společností HES stavební 
s.r.o. na realizaci odstranění havárie 
v ceně 2 843 671 Kč vč. DPH.

Byla provedena oprava hydroizolace 
podzemních konstrukcí a provedeny 
úpravy na odvodňovacím systému tělo-
cvičny včetně provedení nových terén-
ních úprav okolí tak, aby dešťové vody 
byly od tělocvičny maximálně odvedeny. 
Práce byly ukončeny v průběhu srpna.

Karel Hotový, vedoucí  
Odboru investic a strukturálních fondů

Zeleň v lokalitě Dukelských bojovníků
Jak jsme v předstihu avizovali, 
v červenci byly práce z důvodů 
předpokládaného suchého počasí 
přerušeny. V srpnu se uskutečnily pří-
pravné práce před založením trávníků 
a záhonů. Plochy byly odpleveleny, 
půda byla zpracovaná tak, aby práce 
mohly pokračovat výsadbami stromů, 
keřů, květin a zakládáním trávníků. 
Do konce srpna jsme zvládli vysadit 
všechno kromě stromů. Konečně 
nastává příjemnější tvůrčí období. 
S výsadbami souvisí zvýšený pohyb 
techniky. Proto prosíme všechny 
obyvatele o toleranci a neparkování 
na přístupových chodnících před 
domy. Děkujeme.

Od září začne výstavba chybějících 
zpevněných ploch (chodníčků) kolem 

domů čp. 2074–2077 a 2148 a 2149. 
Jedná se o chybějící zpevněné plochy 
kolem domů, aby nedocházelo k po-
šlapu nově upravovaných sadových 
úprav. Výstavba byla projektovaná 
na základě požadavků obyvatel na ve-
řejném projednání. V případě zájmu 
o podrobnější informace o probíhající 
akci, o údržbě veřejné zeleně nebo 
pro jakékoliv podněty můžete využít 
e-mailovou adresu blanka.candrova@
mutabor.cz, mobilní aplikaci DejTip, 
telefonát na čísla 381 486 492, 
381 486 483 nebo osobní návštěvu 
na Odboru životního prostředí MěÚ 
Tábor na Husově náměstí (budova 
Tabačky) v 1. patře.

Blanka Candrová,  
Odbor životního prostředí

http://www.taborcz.eu
http://www.enviroskop.cz
http://www.krasec.cz/jihoceska-ratolest
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Pozvánka na Běh Starým Městem

Ve středu 11. září 2019 se uskuteční jako 
úvodní akce festivalu Táborská setkání 
již 20. ročník netradičního Běhu Starým 
Městem. Závodit se bude v ulicích histo-
rického centra v tradičních kategoriích:

Děti a mládež: předškolní věk,  
1. třída, nejmladší školáci, kadeti, 
mladší žactvo, starší žactvo

Dospělí: 16–40 let, 41–50 let, 51–
60 let, 61–70 let, 71–80 let, nad 80 let

Prezentace na Žižkově náměstí 
začíná v 16 hodin, nejmladší účastníci 
vyběhnou na trať kolem náměstí  
v 17 hodin. Podrobné informace nalez-
nete na webovém portálu  
www.visittabor.cz nebo na FCB Město 
Tábor. Zveme všechny k účasti.

Radomír Kouba, vedoucí Odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy

Sběr bioodpadu 
na Pražském 
Sídlišti
Už od roku 2011 zavádíme postupně 
ve městě samostatný sběr bioodpa-
du. Od pilotního projektu, který čítal 
330 biopopelnic, jsme se dopraco-
vali až k současným 2450 nádobám. 
Většina jich je u rodinných domků, 
ale snažíme se zapojit i bytové domy 
a sídliště. Od samého počátku 
probíhá sběr bioodpadů v Soko-
lovské ulici na Pražském Sídlišti. 
Protože se služba poměrně dobře 
ujala, přistoupili jsme v roce 2016 
k jejímu rozšíření i do Náchodského 
Sídliště. Je sice pravda, že občané 
občas nerespektují pravidla sběru 
a do biopopelnice vyhodí i to, co 
by neměli (jde například o plastové 
sáčky a jiné obaly), ale celkově si 
myslíme, že oddělený sběr bioodpa-
dů z domácností funguje poměrně 
dobře. Protože je nutné, s ohledem 
na blížící se zákaz skládkování neu-
praveného směsného odpadu, snížit 
jeho množství na minimum, rozhodli 
jsme se zavést samostatný sběr 
bioodpadů do celého Pražského Síd-
liště. Podle statistik je ve směsném 
odpadu až 40 % bioodpadu, který se 
dá dobře materiálově využít ve formě 
kompostu, a to rozhodně není málo. 
Všichni jste už určitě slyšeli o nutnos-
ti dodávat do polí organickou hmotu, 
proč ji tedy zbůhdarma vyhazovat 
do skládky a ještě za to draze platit.

Ke každému kontejnerovému 
stání jsme proto přidali hnědou 
popelnici s nápisem BIOODPAD. 
Důležité ale je, abychom byli schopni 
zajistit čistotu sebraného materiálu. 
Myslíme tím především to, že se 
do biopopelnic nesmí vhazovat 
žádné plastové ani jiné obaly a ani 
exkrementy domácích zvířat. Patří 
do nich pouze samotný biologicky 
rozložitelný materiál. Z domácností 
se jedná především o zbytky jídel 
a potravin, slupky od brambor, 
okurek, jablek a ostatní zeleniny 
a ovoce. Může se vhazovat i staré 
pečivo, odpady z květin, tráva, listí 
a podobně. Biopopelnice budou 
vyváženy každý týden až do konce 
listopadu. Od prosince do března bu-
dou ze stanovišť staženy a objeví se 
zase až začátkem dubna. Důvodem 
je to, že bioodpady obsahují hodně 
vody a v zimě v popelnicích zamrzají. 
Nádoby se pak nedají vyprázdnit.

Věříme, že novou službu oceníte 
a budete nám v dosažení našich cílů 
nápomocni. Je to možná malý krok, 
ale i ten je důležitý pro to, abychom 
v budoucnu neplatili za svoz odpadu 
příliš vysokou cenu.

Lenka Koubková,  
Odbor životního prostředí

Zasedání zastupitelstva se koná 
v pondělí 2. září 2019 v 15.00 

hodin v zasedací místnosti číslo 
410, v budově bývalé Tabačky. 

Jednání je veřejné.

Rekonstrukce silnic během letních měsíců

V průběhu léta se v Táboře rekonstru-
ovaly některé silnice, většinou v režii 
kraje. Z těch nejvýznamnějších bych 
jmenovala:

Budějovická ulice – jedná se 
o celkovou rekonstrukci inženýrských 
sítí a celkovou výměnu povrchů. 
Rekonstrukce druhé etapy začala letos 
v květnu a dokončení je plánováno 
na začátek prosince. V současné chvíli 
pokračují práce v souladu s harmono-
gramem. Podrobnosti o celé akci se 
můžete dočíst na webových stránkách 
města Tábora.

Ulice Kapitána Jaroše – rekon-
strukce povrchů, které už byly v ne-
vyhovujícím stavu, probíhala během 

července a srpna a investorem byl 
Jihočeský kraj, kterému komunikace 
patří. Rekonstrukce zahrnula celý úsek 
od Píseckého rozcestí až ke křižovatce 
s ulicí I/19 směrem na Písek.

Ulice Na Parkánech – od března le-
tošního roku se uskutečnila kompletní 
výměna kanalizace v ulici Na Parká-
nech v režii Vodárenské společnosti 
Táborsko. Stavba měla z objektivních 
důvodů zpoždění, nejprve zhotovitelská 
firma našla stavební objekty, které 
nebyly předem známy, a tudíž s nimi 
nemohlo být počítáno. Dále se objevily 
kosterní nálezy prvních obyvatel Tábora 
a oblast byla zkoumána archeology. 
Spuštění provizorního provozu je 

plánováno na začátek září, nicméně 
následně bude Jihočeský kraj, který 
je majitelem komunikace, pokládat 
finální asfaltové povrchy.

Napojení průmyslové zóny Vožická 
– tato stavba je plánována dlouhé 
roky a nyní došlo k předání staveniště 
a zahájení stavby. Akce je převážně 
v režii Jihočeského kraje, město Tábor 
se podílí pouze na stavbou vyvolaných 
úpravách. Jihočeský kraj stavbu platí 
a taktéž vybral zhotovitelskou firmu, 
kterou je společnost Eurovia. Odhado-
vaná doba stavby je dva roky, cena činí 
106 mil Kč.

Michaela Petrová,  
místostarostka pro dopravu za JiNAK!

Opravy povrchů 
na dětských hřištích

V této sezoně byla provedena 
oprava dopadových ploch na dal-
ších dětských hřištích. Dopadová 
plocha z kačírku byla vyměněna 
na dětském hřišti v Budovcově ulici 
a Mládeže na Blanickém Předměstí 
a na hřišti pod Poliklinikou. Jednalo 
se o odtěžení a navezení téměř 
130 t materiálu. Opraveny byly i do-
padové plochy u osmimetrové sklu-
zavky na svahu na hřišti Krakovská x 
Bukurešťská na Sídlišti Nad Lužnicí 
a v Nedbalově ulici vedle gymnázia 
za použití pryžové štěpky.

Provoz dětských hřišť je zajišťo-
ván prostřednictvím Technických 
služeb Tábor s.r.o. Kontroly hřišť 
probíhají v režimu stanoveném ČSN 
EN 1176 prostřednictvím pracovní-
ků Odboru životního prostředí. V pří-
padě roční hlavní kontroly ji provádí 
nezávislá odborná osoba, výše 
uvedené práce proběhly na základě 
doporučení z této kontroly.

Gabriela Jánošková, Odbor 
životního prostředí

Ohlédnutí za letními sportovními akcemi
Ve středu 17. července patřil táborský 
Stadion Míru královně sportu. Atletický 
stadion hostil 59. ročník Velké ceny 
Tábora a 15. ročník memoriálu Ing. Jana 
Pána. Tábor přivítal kvalitní českou i za-
hraniční atletiku v čele s Pavlem Maslá-
kem, Janem Velebou, Radkem Juškou, 
Kateřinou Cachovou, Dianou Mezuliání-
kovou, Jánem Volkem, Muham- 
medem Anasem, Elisavet Pesiridou-
ovou a spoustou dalších atletických 
hvězd. Téměř dvě tisícovky diváků měly 
možnost vidět skvělou atletickou show 
a výborné táborské publikum vytvořilo 
závodníkům ty nejlepší podmínky pro 
podání maximálních výkonů.

V sobotu 20. července se uskutečnil 
2. ročník Jordánského maratonu. Zú-
častnilo se ho téměř 70 plavců. Maraton 
byl určen pro všechny, kteří mají rádi 
vodu a výzvy, rozhodně ne pouze pro 
profesionální sportovce. Vydařilo se 
počasí a vládla dobrá nálada. Letošní 
druhý ročník potvrdil, že tento závod 
má své místo v nabídce táborských 
sportovních soutěží.

Trojlístek významných akcí doplňuje 
Táborský triatlonový festival, který se 
konal první srpnový víkend. Součástí 
tradičního triatlonového klání byl letos 
poprvé charitativní večerní běh pro hen-
dikepované sportovce z táborské Kaňky, 
kterým účastníci běhu přispěli částkou 
23 500 Kč na sportovně-rehabilitační 

pobyt v Krkonoších, kde budou lyžovat 
na speciálních monolyžích.

Zároveň v den startu Velké ceny 
Tábora v triatlonu uplynul přesně rok ode 
dne, kdy zemřeli tři vojáci z táborského 
42. mechanizovaného pluku při útoku 
sebevražedného atentátníka v Afghá-
nistánu. Tento závod byl proto věnován 
těmto třem hrdinům, a stal se tak 
1. ročníkem memoriálu št. prap. Martina 
Marcina, št. prap. Kamila Beneše a št. 
prap. Patrika Štěpánka.

Výsledkové listiny a další informace 
naleznete na webových stránkách pořa-
datelů akcí:  https://atletikatabor.cz/; 
http://jordanskymaraton.cz/ a  http://
ejctabor.com

Radomír Kouba, vedoucí Odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.visittabor.cz
https://atletikatabor.cz/
http://jordanskymaraton.cz/
http://www.ejctabor.com
http://www.ejctabor.com
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Opozice nemusí být jen školení od matadorů
 Z Wikipedie víme, že 
„opozice plní 
důležitou úlohu 
kontroly a kritiky 
vlády. Dále funguje 
jako nabídka 

alternativ k vládní politice a je 
připravena vládu v případě potřeby 
nahradit”. První část své role, myslím, 
opozice plní s nasazením. Někteří až 
překotně, za každou cenu. Vzbuzují tím 
rozpaky nejen u svých odpůrců.

Ovšem ta druhá část pokulhává. 
Nebo jen špatně hledám? Na webu ODS 
odkazy na celostátní témata, nebo člán-
ky na jcted.cz. U Tábor sobě je situace 
o něco lepší, protože jsou lokální. Stále 
na něm mají program, což chválím. 
Ale pokusy o konstruktivní alternativní 
návrhy nijak komunikovány nejsou. 
Pouze kritika. Když hledám „ANO Tábor“, 

vykoukne na mne ze všech stran pan 
Agrofert, ale táborská agenda žádná. 
KSČM má web tvářící se „táborsky”, ale 
informace veskrze celostátní. Možná 
mne někdo navede na lepší zdroje. 
Faktem však zůstane, že opozice jako 
celek předložila celých 0 materiálů 
k projednání na zastupitelstvu, přestože 
tak činit může.

Abych své zamyšlení zakončil pozi-
tivně, chci poděkovat za konstruktivní 
přístup kolegovi Rybovi, který se snaží 
o inovace nejen u Městské policie, ale 
i v oblasti agendy chytrého města. Kdyby 
takto konstruktivně postupovala celá 
opozice, to by se to pracovalo. Pojďme 
to zkusit, třeba při aktualizaci strategic-
kého plánu rozvoje města. :)

Václav Klecanda,  
místostarosta za Piráty

vaclav.klecanda@mutabor.cz

Čistší voda v Jordánu
 Před několika lety 
proběhla jedna 
z nejnáročnějších akcí 
v historii města – od-
bahnění dna Jordánu. 
K této investici jsem 

měla celou řadu výhrad. Smysl té akce 
nebyl úplně zřejmý, správně byla 
vybudována spodní výpust, ale 
na kvalitu vody bagrování nemělo velký 
vliv a vědělo se to od samého začátku. 
Také výběrové řízení na firmy, které měly 
bagrovat, provázelo hodně nejasností. 
Celá akce stála skoro půl miliardy. Akci 
provázelo dvojí protržení provizorní 
hráze, spláchnutí mnoha tun bahna 
do Lužnice, úhyn dvaceti tun ryb atd. 
Celý projekt byl nedokonalý, protože 
Jordán trápila zelená voda a odbahně-
ním, které navíc nebylo úplné, se nijak 
nezlepšila kvalita vody, která 

do Jordánu stále přitéká.  Nicméně teď 
už nemá smysl říkat co bylo, ale dívat se 
na to, co je a co bude. Znečištění způso-
buje fosfor, který je potravou pro řasy 
a sinice. Fosfor se do Jordánu dostává 
z přítoků, a to hlavně protože obce 
na povodí nemají čističky odpadních 
vod, které čistí i fosfor a pak ze splachů 
z polí z hnojiv. Proto jsme si nechali 
zpracovat analýzu od týmu vědců, kteří 
nám doporučili čtyři základní opatření. 
Na základě toho v současné chvíli 
pracujeme na vybudování tzv. srážecí 
stanice na přítoku do Jordánu. Srážecí 
stanice bude kapat do vody síran 
železitý, ten vysráží fosfor a jako vločka 
padne ke dnu přítokového potoka, ještě 
než fosfor dojde do Jordánu.

Ing. Michaela Petrová,  
místostarostka za JiNAK!,  

michaela.petrova@mutabor.cz

Dramaturgická rada festivalu je už v akci
 Měsíc září je ve městě 
Táboře spojen 
především s městskou 
slavností Táborská 
setkání. Festival se 
letos uskuteční už 

poosmadvacáté a po celou dobu své 
existence si udržuje solidní úroveň. 
Zaslouží si nadále dobrou péči z organizač-
ního hlediska, ale též střežení jeho kvalitní 
náplně. Rada města proto s platností 
od 1. 7. 2019 ustanovila jeho tzv. 
Dramaturgickou radu. Má za cíl udržet 
vysokou prestiž akce, její dobré jméno 
a zároveň dohlédnout, aby Táborská 
setkání byla zcela apolitická. Je jmenována 
s dvouletým přesahem termínu 
komunálních voleb s platností mandátu 
do 31. 10. 2024. Jejími členy jsou Jan 
Vozábal – ředitel divadla v Č. Krumlově, 
Miroslav Pokorný – ředitel Divadla Pod 
čarou v Písku, Zdeněk Vybíral – historik 
Husitského muzea v Táboře, František 

Švadlena – pořadatel festivalu Mighty 
Sounds, Lenka Horejsková – dlouholetá 
vedoucí Odboru kultury MěÚ v Táboře, 
David Mišík – účastník rekonstrukcí 
historických bitev, a úřadující starost(k)a 
města. Ten nemá nárok na odměnu. 
Ostatním členům přísluší za práci v radě 
paušální honorář 7500 Kč ročně.

Na své první schůzce rada debatovala 
o budoucích pěti ročnících festivalu 
2020–2024. Shodla se na vhodnosti 
názvu festivalu, na nutnosti zachování stě-
žejního tématu husitství, diskutovala o pro-
porci historie versus koncerty a přicházela 
s náměty na jeho programový rozvoj, kdy se 
akce může sobotním odpolednem překlo-
pit do novodobějších epoch bohaté historie 
města až po nedělní současnost.

Postupně budeme přinášet další 
výstupy z jednání dramaturgické rady.

Štěpán Pavlík,  
starosta za Tábor 2020

stepan.pavlik@mutabor.cz

Zvolte si 12 největších Táboráků!
Město Tábor u příležitosti nadcházejícího výročí 600 
let od svého vzniku připravilo anketu pro veřejnost. Za-
kroužkujte z 24 nominací maximálně 12 nejvýznamněj-
ších osobností města. Osobnosti s největším počtem 
hlasů příští rok představíme: každý měsíc jednu z těch, 
které vyberete. Hlasovací lístek odevzdejte do 30. září 
v Infocentru na Žižkově nám. nebo v Městské knihovně 
v Jiráskově ulici (a jejích pobočkách). Děkujeme.

Osobnosti spojené s Táborem: 24 nominací 
podle abecedy. Máte 12 hlasů!
1.   Hana Benešová (1885–1974), manželka prezi-

denta Edvarda Beneše, dětství prožila v Táboře, 
do školy začala chodit v ulici Na Parkánech. Část 
majetku odkázala v r. 1973 v závěti tehdejšímu 
Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře.

2.  František Bílek (1872–1941), grafik, sochař, ar-
chitekt, autor užitého umění a symbolista období 
secese, mj. autor sochy Jana Husa u nádraží.

3.  Zdeněk Čížkovský (1921–2004), katolický kněz 
a misionář, člen misijního řádu Obláti Panny 
Marie Neposkvrněné. Působil mj. v Klokotech.

4.  Jan Vítězslav Dušek (1891–1966), sochař, mj. 
autor soch na Komerční bance či sochy Osvobo-
zení u gymnázia.

5.  Jiří Hanibal (*1929), spisovatel a režisér převáž-
ně dětských filmů, např. Dědeček, Kyliján a já, 
Neříkej mi majore!, Neohlížej se, jde za námi 
kůň!

6.  František Heřman (1920–2007), důstojník 
a autor čs. stokorunové bankovky, legendárních 
„Hradčan” z roku 1961.

7.  Josef Holeček (1853–1929), spisovatel, předsta-
vitel tzv. venkovské prózy, novinář a překladatel, 
autor desetisvazkové kroniky Naši.

8.  Petr Hromádka z Jistebnice († 1421), husitský 
kněz a hejtman Tábora, jeden ze zakladatelů 
města, upálen v Chrudimi.

9.  Jiří Hrzán (1939–1980), divadelní a filmový herec, 
např. Nebeští jezdci, Pane, vy jste vdova, Drahé tety 
a já aj. 

10.  Emanuel Chalupný (1879–1958), patřil k zakla-
datelům české sociologie, pedagog, advokát, 
spisovatel, jazykovědec, zakladatel skautingu 
v Táboře.

11.  Bohumír Janát (1949–1998), filozof, spisova-
tel, mluvčí Charty 77. Pro své názory a účast 
na politických demonstracích byl komunistickým 
režimem často zatýkán, hlásil se k odkazu Jana 
Patočky.

Pokračování na následující straně

Školka ve čtvrti Měšice září novotou
Mateřská škola v táborské městské části 
Měšice v Míkově ulici vypadá jako nová. 
Stalo se tak díky aktuálně dokončené in-
vestici. Jak informoval stavební technik 
Karel Šíp z Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy, stavební firma provedla 
celkovou opravu fasády pavilonu tříd 
i hospodářského pavilonu a zateplila 
obvodový plášť pavilonu tříd. Také chod-
níky okolo obou pavilonů jsou opravené 
a některé i rozšířené.

Stavební práce v této mateřské 
školce začaly vzhledem k rozsahu 
a náročnosti už v průběhu školního roku, 
konkrétně 3. června. Stavební práce fir-
ma dokončila 2. srpna. Celkové náklady 
na tuto opravu jsou více než 2,3 mil. Kč.

Objekt školky byl postaven a předán 
do užívání v roce 1975. Drobné opravy 
na fasádě město provedlo v roce 1999.

Luboš Dvořák, koordinátor pro 
komunikaci s veřejností a médii
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC: 
PODZIM 2019 vždy 6.00 – 
18.00 hod.
1)  17. 9. Parkoviště za zimním 

stadionem, Leskovická ul., ul. 
Pražského povstání, Jaselská ul.

2)  19. 9. ul. U Obecních domů, 
Sezimova ul. vč. parkovišť, ul. 
Boženy Němcové, ul. Angela 
Kančeva, ul. Budovatelů

3)  24. 9. Moskevká ul., 
Helsinská ul., parkoviště pod 
Varšavskou ul.

4)  26. 9. Bukurešťská ul., Sofijská 
ul., Hanojská ul., Budapešťská 
ul., parkoviště u „C“, Minská ul.

5)  1. 10. Berlínská ul., Světlo-
gorská ul., Bělehradská ul. vč. 
parkovišť

6)  3. 10. Jesenského ul., Zelená 
ul., ul. Mládeže, ul. Brigádníků, 
Mírová ul.

7)  8. 10. Harantova ul., Hošťál-
kova ul., Kaplířova ul., Šultysova 
ul.

8)  10. 10. Lidická, Sokolovská I + 
II, Buzulucká ul., Zborovská ul.

9)  15. 10. Příběnická ul., Vítkova 
ul., Novákova ul., Laudova ul., 
Tismenická ul., Kánišova ul.

10)  17. 10. ul. Dukelských bojovní-
ků, Bezručova ul., ul. Politických 
vězňů, ul. U Stadionu Míru

11)  22. 10. Dobrovského ul., spod-
ní část Kollárovy ul., Vančurova 
ul., Jiráskova ul., Tomkova ul.

12)  24. 10. Ústecká ul., Palackého 
ul., Tržní nám., nám. Mikuláše 
z Husi

13)  29. 10. Komenského ul., 
Rokycanova ul., Miličova ul., ul. 
Krále Jiřího

14)  31. 10. Třebízského ul., ul. Pod 
Nemocnicí, Údolní ul., Husova ul.

Začíná se vždy ulicí, která je napsa-
ná jako první

Hlasujte kroužkováním pro 12 osobností.
Dokončení ze strany 5
12.  Václav Kaplický (1895–1982), prozaik, autor mj. 

románů Kladivo na čarodějnice, Železná koruna, 
Čtveráci. V roce 1978 jmenován národním umělcem.

13.  Martin Kolář (1836–1898), gymnaziální profesor, 
historik a heraldik (erby). Od roku 1868 městský 
archivář a později první ředitel Městského muzea.

14.  František Křižík (1847–1941), elektrotechnik, 
vynálezce, podnikatel, autor regulačního ústrojí 
obloukové lampy, projektant dráhy Tábor–Bechy-
ně.

15.  Josefina Napravilová (1914–2014), odbojářka 
a válečná veteránka, po válce pomáhala s ná-
vratem do vlasti asi 40 českých dětí zavlečených 
do ciziny.

16.  Oskar Nedbal (1874–1930), hudební skladatel, 

dirigent a violista. Jeho jméno nesou divadlo 
a základní umělecká škola.

17.  Theodor Petřík (1882–1941), architekt, v Táboře 
mj. autor spořitelny na třídě 9. května, kasáren, 
Hýlačky či dostavby záložny (dnes pošta) na Žižko-
vě náměstí.

18.  Václav Soumar (1887–1947), starosta Tábora 
v letech 1929–39, za jeho éry mj. vznikla kasárna 
na Píseckém rozcestí a do města přišla vojenská 
jednotka, zasloužil se o vznik škol na Maredově vrchu. 

19.  Jan Schmid (*1936), zakladatel, umělecký šéf 
a ředitel divadla Studio Ypsilon. Všestranně na-
daná osobnost, spojuje v sobě řadu talentů: je 
režisérem, výtvarníkem, hercem, spisovatelem, 
dramatikem a pedagogem.

20.  Ignác Šechtl (1840–1911), raný český fotograf 
a průkopník kinematografie. Po usazení v Táboře se 

stal dokumentaristou proměn města.   1. 3. 1897 
uskutečnil v Táboře první projekci „oživených 
fotografií“. Společník firmy „Šechtl a Voseček“.

21.  Karel Thir (1856–1931), regionální historik, kon-
zervátor, archivář a profesor na gymnáziu, autor 
knihy Staré domy a rodiny táborské.

22.  Jaroslav Vacek (1894–1944), československý le-
gionář, vrchní dozorce krajské věznice, vlastenec, 
člen protinacistického odboje, oběť nacistické 
okupace.

23.  Karel Valter (1909–2006), malíř-krajinář, který 
povýšil malířství na poezii, grafik, básník, fotograf, 
skladatel a pedagog.

24.  Jan Žižka (?1360–1424), husitský vojevůdce, 
který žádnou bitvu neprohrál. Uživatel bojové 
techniky vozové hradby, autor Vojenského 
řádu.

Trafačka žije!

Pravidelné využívání prostoru Trafačky 
bude pokračovat i v novém školním roce. 
Kurz dramatické výchovy začíná svou 
činnost hned v polovině září, přičemž 
v současné době je ještě možné se při-
hlásit. Kurz je určený pro děti od 13 let, 
výuka se koná každý čtvrtek odpoledne 
a lektorem je pan Jan Brůček, zkušený 
pedagog a performer. Zájemci se budou 
učit pracovat s hlasem, řečí těla, rozvíjet 
pohybové schopnosti.

Novinkou je otevření kurzu nového 
cirkusu. Pod tím si můžeme představit 
žonglování, akrobacii, sociální hry, spousty 
legrace. Kurz začíná 11. září a bude se konat 
každou středu. Od 16 hodin pro žáky první-
ho stupně, od 17 hodin pro žáky druhého 
stupně. Podrobnosti jsou na webových 
stránkách www.cirkulenka.webnode.cz.

Během září a října se uskuteční v Tra-
fačce dva velmi zajímavé workshopy: 

V sobotu 28. září workshop Trampolína 
pro děti i dospělé. Trénink na trampolíně, 
která má závodní parametry, povedou 
artisté ze společnosti Cirk La Putyka. Po-
čet účastníků je omezen na 10, tak aby 
každý z nich maximálně využil plánovaný 
čas. Dopolední trénink je určený pro děti 
od 6 let, začíná v 10 hodin. Odpolední 
trénink pro dospělé účastníky začíná  
v 15 hodin, každý z nich potrvá 3 hodiny. 

V říjnu je naplánovaný dvoudenní 
workshop na téma Jak stříhat video, 
který vede společnost ART GATE. Během 
dvoudenního workshopu vás lektor Jiří 
Šimek provede praxí základů střihu 
videa. Naučíte se zpracovávat různorodý 
video materiál (z mobilu, foťáku, GoPro 
kamery, nebo např. stažený z YouTube) 
do podoby, kterou máte prozatím jen 
v hlavě. Na konci víkendu budete umět 
vytvořit video například pro Facebook 

(standardní video, ale i např. „cover 
video“). Budete schopni vytvořit smyčku 
do kavárny nebo foyer a mnoho dalšího. 
Pokud už teď máte konkrétní projekt, 
který potřebujete vyřešit, doneste si 
váš hrubý materiál, v rámci workshopu 
se vašemu projektu můžeme věnovat. 
Workshop se koná ve dnech 19. 10. 
– 20. 10. 2019, účastníci workshopu 
pracují na vlastním notebooku. 

Dále plánujeme hlasové dílny 
a seminář muzikoterapie, a to 29. září 
a 12. října.

Přihlášky na workshopy i kurzy 
přijímá paní Milena Soukupová, Odbor 
kultury a cestovního ruchu, telefon 
381 486 301. Podrobné informace 
budou k dispozici na stránkách  
www.visittabor.eu.

Martina Suchá, vedoucí Odboru 
kultury a cestovního ruchu

Dobročinný koncert pomůže 
Centru Kaňka
Dobročinný svatováclavský koncert 
ve prospěch Centra Kaňka se uskuteční 
v sobotu 28. září na Žižkově náměstí 
od 13 do 18.30 hodin. Vstupné se 
tu nevybírá - na akci můžete vhodit 
do kasičky veřejné sbírky příspěvek 
na rekonstrukci a bezbariérové úpravy 
prostor, které má Centrum Kaňka 
od města Tábora v bezplatné výpůjčce. 
Koncert se koná už posedmé. V progra-
mu jako zlatý hřeb vystoupí v 17 hodin 
David Stypka a Bandjeez s Terezou 
Kovalovou, dále hraje Cihelna a spol., 
Le´Grace, Music Stars. Na místě bude 
probíhat doprovodný program – různé 
výtvarné dílny a stanoviště nejen pro 
rodiny s dětmi na téma bourání bariér. 
Sledujte www.kanka.info. Akci podpořily 
Město Tábor, Jihočeský kraj, další granty 
a dobrovolnické skupiny.

Ludmila Budilová, Centrum Kaňka

KOMEDIANTI SE VYDAŘILI. Navzdory vrtkavému počasí si diváci užili 9. ročník 
festivalu Komedianti v ulicích. Mj. si užili pantomimické vystoupení Vandy 
Hybnerové & Lucie Kašiarové Angelky, animáky i dílny žonglování a divadel-
ního líčení, fotbalovou žonglérskou one man show Mencha Sosy, nový cirkus 
Cronopia či Losers Cirque, koncerty The Priester Sisters a Leni Kravac nebo 
ohňovou show v podání Black Out Paradox. Foto: Zdeněk Prchlík
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Informace pro občany Starého Města Tábor
Omezení vstupu:  
V průběhu festivalu bude možný 
vstup na Žižkovo náměstí 
v době od pátku 13. 9.od 17.00 
do 24.00 hod. a v sobotu 14. 9. 
cca od 9.00 do 24.00 hod. pouze 
se zakoupenou vstupenkou.

PLACENOU ZÓNOU V ROCE 2019 JE JEN 
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ.
V neděli 15. 9. bude vstup do všech lo-
kalit Starého Města Tábor včetně Žižkova 
náměstí bez omezení.

V případě, že bydlíte v lokalitě Žiž-
kovo náměstí, bude vám na základě 
předložení občanského průkazu nebo 
nájemní smlouvy vydána na Infocentru 
města Tábor volná vstupenka, a to 
ve dnech 2. – 6. 9. 2019. Obyvatelům 
ostatních lokalit, pokud jsou přístupné 
z jiných směrů či bočních ulic, nebu-
dou volné vstupenky vydávány.

Omezení parkování:
Festivalem bude od úterý 10. 9. 2019 
do neděle 15. 9. 2019 nejvíce omezeno 
parkování v oblasti Starého Města 
Tábor. Omezení parkování se týká přede-
vším veřejných parkovišť a komunikací, 

nikoliv soukromých pozemků.
V případě, že jste majitelem rezidentní par-
kovací karty /pouze pro osobní automobil/ 
v oblasti Starého Města Tábor, je možné 
po jejím předložení získat po dobu festivalu 
parkovací kartu do parkovacího domu 
(Parking centrum). 

Upozornění: 
Karty do parkovacího domu budou 
vydávány na základě vratné kauce 
ve výši 250 Kč.
Vzhledem k tomu, že počet parkova-
cích míst v parkovacím domě (Parking 
centrum) je omezen, mohou majitelé 
rezidentních karet z oblasti Starého 
Města zaparkovat v uvedeném termínu 
na rezidentních místech oblasti Nového 
Města, samozřejmě v souladu s doprav-
ním značením.

Výdej karet:
Parkovací karty do parkovacího domu 
(Parking centrum) budou vydávány  
v Infocentru města Tábor – Žižkovo 
náměstí 2 – od soboty 31. 8. 2019 
do pondělí 9. 9. 2019 ve všedních 
dnech od 8.30 do 19.00 hod., v sobotu 
a v neděli od 10.00 do 16.00 hod. nebo 
do vyčerpání vyhrazené kapacity.

Táborská setkání® – zázemí festivalu
Veřejné WC: 
Žižkovo náměstí čp. 11: 
vchod z Barvířské ulice
Provozní doba veřejného WC: 
pá 13. 9. do 01.00 hod.
so 14. 9. do 01.00 hod.
ne 15. 9. do 20.00 hod.

Křižíkovo náměstí 
Samoobslužné WC
Provozní doba denně:  
7.00–22.00 hod.

Mobilní WC – TOI TOI:
Žižkovo náměstí 
- u děkanského kostela
Tržní náměstí  
-  pod budovou DDM a u podzemních 

kontejnerů na odpad
nám. Mikuláše z Husi 
-  u vjezdu do dvora Husitského muzea
Holečkovy sady /Dětský ráj/ 
-  u schodiště na náměstí Mikuláše 

z Husi
Housův mlýn 
-  na přístupové cestě k mlýnu
Tismenické údolí 
-  u Ctiborova mlýna
parkoviště Pod Ptákem 
-  parkoviště u Tismenického (Košín-

ského) potoka
nám. T.G.Masaryka 
-  u podzemních kontejnerů na odpad
 
Mobilní WC jsou přístupná  
nepřetržitě.

Zdravotnická služba:
Žižkovo náměstí
Pátek 13. 9. – 20.00–22.00 hodin,  
parkoviště před budovou České pošty 
– vozidlo zdravotnické záchranné 
služby

Sobota 14. 9. a neděle 15. 9. – pro-
story Městské policie – budova čp. 11 
na Žižkově náměstí – stálá zdravotnic-
ká služba ČČK
Dopravní hřiště u sladovny:
Sobota 14. 9. v době ohňostroje 
21.00–22.00 hod. – vozidlo zdravot-
nické záchranné služby 

Posílení MHD:
V pátek 13. 9. a v sobotu 14. 9. bude 
v době ukončení programu festivalu 
posílena doprava MHD na trase: 
Tábor, Klokoty točna – Sezimovo Ústí 
II. – posílení v době ukončení průvodů 
a zajištění velkých autobusů v případě 
posledních spojů 
Tábor – Horky – Větrovy – navýšení 
nočních spojů do těchto částí v čase 
24.00 hod. s výjezdem z autobusové-
ho nádraží /linka č. 30/

Ohňostroj:
Ohňostroj bude odpálen z Jordánské 
pláže – Sokolské plovárny.
Sledovat ohňostroj bude možné 
z dětského dopravního hřiště u sla-
dovny a z hráze Jordánu od hřiště až 
ke Střelnici. 
Z důvodů přípravy a odpálení ohňostro-
je bude v sobotu 14. 9. 2019 v době 
od 6.00 do 24.00 hod. zcela uzavřena 
Sokolská plovárna. Kvůli bezpečnosti 
diváků při sledování ohňostroje bude 
v době od 21.00 do 22.00 hod. v obou 
směrech uzavřena Jordánská hráz 
v úseku od nám. Františka Křižíka 
ke světelné křižovatce ulic Čsl. armády 
a Kpt. Jaroše.
V době přípravy a odstřelu ohňostroje 
nevstupujte, prosím, do zakázaných 
zón a věnujte pozornost pokynům 
pořadatelů.

Vratné kelímky

Během festivalu budou všechny 
nealkoholické a alkoholické nápoje 
o objemech 0,3 l, 0,4 l a 0,5 l rozlévá-
ny pouze do vratných obalů.
Kelímky budou k dispozici u všech 
stánkařů s nápoji, zálohované 50 Kč.
Použité a nepoškozené kelímky bude 
možné vrátit proti záloze u všech stán-
ků s nápoji nebo na stanovišti VÝKUP 

KELÍMKŮ (Křížkova ulice, průchod mezi 
Infocentrem a Husitským muzeem, 
vedle firmy Únikové hry Tábor u Červe-
ného koně). Výkup bude otevřen pro 
návštěvníky festivalu v pátek 13. 9. 
(21–1 hod.) a v sobotu 14. 9.  
(13–1 hod.) Vykoupeny budou pouze 
kelímky města Tábor (ne kelímky 
z jiných festivalů).

http://www.taborskasetkani.eu
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SOBOTA 7. ZÁŘÍ

AREÁL KOMORA, SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ 

8.30–13.00 hodin O POHÁR STAROSTY 
MĚSTA TÁBOR
23. ročník soutěže družstev Mladých 
hasičů v požárním útoku

STŘEDA 11. ZÁŘÍ

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 

16.00 hodin BĚH STARÝM MĚSTEM
20. ročník netradičního běhu spojený 
s pozvánkou na Táborská setkání®

Kompletní program na www.atletikatabor.cz

ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ – PÁTEK 13. ZÁŘÍ

HOTEL PALCÁT 

MEZINÁRODNÍ ARBORISTICKÁ KONFE-
RENCE „STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO 
STROM: KE KOŘENŮM“ 
(Odborná konference se zahraničními 
přednášejícími i praktickými workshopy. 
Podrobný program a přihláška jsou k dis-
pozici na http://www.szkt.cz/kalendar-ak-
ci/kalendar-akci-pro-rok-2017-2.html.)
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO VEŘEJNOST:
11. září 16.00 hodin Ukázka odborného 
ošetření stromu s komentářem na Křiží-
kově nám.
12. září 18.15–19.00 hodin Odborná 
procházka na téma Veřejná zeleň v centru 
města.

PÁTEK 13. ZÁŘÍ

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ

19 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
QUERCUS – středověká hudba (Písek)
20.20 hodin CODA – vystoupení táborské 
taneční skupiny na téma: „Coda – víra – 
Tábor“.
20.45 hodin ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
TÁBORSKÁ SETKÁNÍ® 2019 STAROS-
TOU MĚSTA
HLAHOL – vystoupení pěveckého sboru
HUSITSKÝ CHORÁL v podání pěveckého 
sboru Hlahol 
PŘÍCHOD POCHODŇOVÉHO PRŮVODU
Průvod vychází ve 20.45 hod. z náměstí 
T.G.M. po trase: 9. května, Křižíkovo ná-
městí, Palackého ulice a Pražská ulice.
21.15 hodin SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL 
Setkání čtyř hejtmanů táborské obce otevře 
město středověku. Účinkuje Pavel Nový.
22.00 hodin RICHARD MÜLLER & band
23.45 hodin GIPSY.CZ

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ

18.00–24.00 hodin
NOČNÍ STŘEDOVĚKÉ TRŽIŠTĚ
Ve 22 hodin zahájení programu na trhu. 
Uvidíte zde tanečnice, plivače ohně 
a žongléry. (Rytíři koruny české)
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ Z 2. POL. 15. 
STOLETÍ
Uvidíte dobový život, středověkou kuchyni 
a mnoho dalšího. (Šermířský spolek Tábor 
– Táborští Kupci)

VELKÝ ŠANC

23 hod. OHŇOVÁ SHOW (Aurum)

HOUSŮV MLÝN 

20.00–23.00 hodin ORIGINÁLNÍ FILMO-
VÁ ZBROJNICE
19.00–24.00 hodin ZÁŽITKOVÁ STYLO-
VÁ HOSTINA 
Podrobný program na www.housuvmlyn.cz

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

9.00–17.00 hodin
POZNEJ MĚSTO S RYTÍŘEM ROLANDEM 
PRÁČETEM VE MĚSTĚ TÁBOR
Hry pro děti – informace na pokladně 
Husitského muzea.

U ČERVENÉHO KONĚ 

16.00–21.00 hodin
Úniková hra HUSITSKÝ KALICH a CESTA 
ZA OKEM JANA ŽIŽKY 

RESTAURACE MODRÁ RŮŽE

21.00–01.00 hodin
HRAJEME PRO DOBROU NÁLADU  
A POBAVENÍ S KAPELOU FRESH BAND

SOBOTA 14. ZÁŘÍ 

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ

10.00–12.00 hodin KOSTNICE A NOVÉ 
ZÁMKY ZDRAVÍ TÁBOR
Vystoupení kostnických souborů Fanfa-
renzug Konstanzer Frichtle (10 hod.) 
a taneční skupiny Lurex z Nových Zámků 
(11.15 hod.).
12.30 hodin KERAMIČKA (Tábor) 
13.30 hodin SLAVNOSTNÍ PŘEHLÍDKA 
KOSTÝMOVANÉHO PRŮVODU
Průvod vychází ve 13 hodin z Erbenovy uli-
ce po trase: 9. května, Křižíkovo náměstí, 
Palackého ulice a Pražská ulice.
14.15 – 15.20 hodin ŠKOFJA LOKA 
A GRODZISK WIELKOPOLSKI ZDRAVÍ 
TÁBOR
Vystoupení slovinského souboru Garažni 
Décet (14.15 hod.) a polské skupiny 
Cybinka Grodzisk (14.50 hod.).
16.15–17.00 hodin BOLECH
18.00 hodin ADAM MIŠÍK S KAPELOU 
20.00 hodin TATA BOJS
22.30 hodin QUEENIE

NÁBŘEŽÍ JORDÁNU

21.30 hodin
OHŇOSTROJ NAD JORDÁNEM
Ohňostroj bude odpálený z Jordánské 
pláže a zároveň z pontonů na hladině 
Jordánu a nabídne tak nečekané světelné 
efekty a úžasnou show.
Upozornění: Jordánská pláž nebude pří-
stupná veřejnosti dne 14. 9. 2019 v čase 
6.00–24.00 hod.

DĚKANSKÁ ULICE ZA KOSTELEM

10.00–17.00 hodin
ŽEBRÁCKÁ ULIČKA
Tajemná žebrácká ulička za děkanským 
kostelem, kde pokřikují žebráci, lehké 
děvy, pobíhá pouliční zloděj, stráže, špeh 
a další. Můžete se těšit na alchymistickou 
dílnu s čarodějnicí, potulné divadlo s akro-

bacií a kejklíře. Po celý den zpestří uličku 
potulní muzikanti. (agentura Merlet)

ŠPITÁLSKÉ NÁMĚSTÍ

10.00–17.00 hodin
STŘEDOVĚKÝ ŠPITÁL
Aneb lékařské učení husitského kazatele, 
lékaře a astronoma Mistra Křišťana z Pra-
chatic. Uvidíte např. chirurga, apatykáře 
a jeho výrobu medikamentů, astrologa, 
lazebníka a jeho výrobu mastí, ranhojiče, 
babu kořenářku. (agentura Berounští 
měšťané) 
14.30 hod. RUMPELSTOLZ (středověká 
hudba Bernau Německo) 

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ

9.00–22.00 hodin STŘEDOVĚKÉ 
TRŽIŠTĚ
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ Z 2. POL. 15. STO-
LETÍ (Šermířský spolek Tábor – Táborští 
Kupci)
10.00 hodin ZAHÁJENÍ TRHU 
Žonglování pro děti, tanec, mistr kat, 
prodejné děvy, lůza, biřici, odpustkář, 
kazatel, šermíři, žonglér, fakír, hudebníci. 
Harmonogram programu najdete u pódia 
a bude vyhlašován heroldem. (Rytíři 
koruny české)

HOLEČKOVY SADY 

10.00–17.00 hodin DĚTSKÝ RÁJ
Soutěže, hry, pohádky, tvořivé dílny  
a pořady pro děti a celou rodinu.
Po celý den interaktivní a humorná show 
klauna PUPY. Středověký koutek, kočovný 
samostříl, střelba z kuše, ukázky zbraní 
a zbrojí, dračí maxi puzzle, tvořivé dílny pro 
děti, horolezecká stěna a ukázky dravců. 
Historické zábavné atrakce komediantské 
společnosti Al Rašíd. 
10.00 hodin POHÁDKA Z BUDÍKU  
(Teátr Pavla Šmída)
11.00 hodin VODNICKÁ POHÁDKA 
(Koňmo – divadelní společnost) 
12.00 hodin VĚTRNÁ POHÁDKA  
(Teátr Pavla Šmída)
14.00 hodin VODNICKÁ POHÁDKA 
(Koňmo – divadelní společnost)
15.00 hodin DĚTSKÁ PONOŽKOVÁ 
BITVA Představení se odehraje na louce 
u Ctiborova mlýna (Rytíři koruny české)

NÁMĚSTÍ MIKULÁŠE Z HUSI

9.00–18.00 hodin TÁBORSKÝ JARMARK
Trh s prodejem tradičních lidových 
výrobků, s ukázkami lidových řemesel 
a doprovodným programem.
9.00 hodin NEŠLAPETO 
9.30 hodin STRAKONICKÝ DUDÁK 
10.15 hodin VYSTOUPENÍ KEJKLÍŘE 
SLÁVKA 
11.00 hodin ŠVEJK–BAND 
11.45 hodin NEŠLAPETO 
13.30 hodin STRAKONICKÝ DUDÁK 

14.15 hodin VYSTOUPENÍ KEJKLÍŘE 

SLÁVKA 

15.00 hodin ŠVEJK–BAND 

15.45 hodin NEŠLAPETO 

16.30 hodin STRAKONICKÝ DUDÁK 

STŘELNICE (ZAHRADA)

11.00–19.30 hodin HUDEBNÍ PARTY 

NA ZAHRADĚ STŘELNICE

11.00 hodin DIXIE STREET BAND TÁBOR 

15.00 hodin ČIRIKLORE 

16.00 hodin KARELLL 

18.30 hodin SWING BAND TÁBOR

PŘED STŘELNICÍ

9.00–12.30 hodin VÝSTAVA POŽÁRNÍ 

TECHNIKY PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ 

TÁBOR

14.15 hodin SVIŠTI V ORCHESTŘIŠTI 

16.30 hodin WILDSTICKS 

VELKÝ ŠANC

STŘEDOVĚKÝ VOJENSKÝ TÁBOR  

ANEB JAK VÁLČILI HUSITÉ 

(agentura Berounští měšťané)

14.15 hodin VERBOVÁNÍ HOSTŮ 

DO MĚSTA TÁBOR

15.00 hodin HUSITSKÉ CHLADNÉ 

ZBRANĚ 

16.00 hodin CVIČENÍ TÁBORITŮ 

S HEJTMANY A VÁLEČNÝ VÝCVIK PRO 

NÁVŠTĚVNÍKY

17.00 hodin HUSITSKÉ PALNÉ ZBRANĚ 

18.00 hodin BOJ MUŽE PROTI MUŽI 

A VÝUKA STŘEDOVĚKÉ SEBEOBRANY 

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

19.00 hodin VEČERNÍ CVIČENÍ TÁBORI-

TŮ S HEJTMANY

22.00 hodin NOČNÍ OHŇOVÁ PODÍVANÁ

HUSOVO NÁMĚSTÍ (PŘED TABAČKOU)

9.30 hodin SETKÁNÍ U STROMU PART-

NERSTVÍ MĚST TÁBOR A ŠKOFJA LOKA

Kulturní doprovod v podání skupiny 

Garažni Décet (Škofja Loka) a komorního 

pěveckého sboru Domino (Tábor).

BOTANICKÁ ZAHRADA

10.30 hodin SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ 

A ZASAZENÍ STROMŮ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 

DVACÁTÉHO VÝROČÍ PARTNERSTVÍ 

MĚST ORINDA A TÁBOR

Kulturní doprovod v podání komorního 

pěveckého sboru Domino (Tábor).

ANTIKVARIÁT

11.00 hodin WILDSTICKS 

http://www.szkt.cz/kalendar-akci/kalendar-akci-pro-rok-2017-2.html
http://www.szkt.cz/kalendar-akci/kalendar-akci-pro-rok-2017-2.html
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13. – 15. ZÁŘÍ 2019
KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA

14.30 hodin KONCERT CONSTANTIA 
CLASICA KONSTANZ A PĚVECKÉHO 
SBORU DOMINO TÁBOR

LOUKA POD HOLEČKOVÝMI SADY 

16.00 hodin RYTÍŘSKÝ TURNAJ  
NA KONÍCH
Vstup z areálu Housova mlýna  
a od Klokotské ulice od 15.30 hodin.

LOUKA U CTIBOROVA MLÝNA

15.00 hodin DĚTSKÁ PONOŽKOVÁ 
BITVA
Bitva pro děti, kde si mohou vyzkoušet 
válčení na vlastní kůži. Armáda malých 
bojovníků bojuje pod vedením zkušených 
hejtmanů za použití ponožkového střeliva. 
(Rytíři koruny české)
17.00 hodin FOTBAL MNICHŮ
Veselé vystoupení, kdy dva týmy mnichů 
spolu hrají fotbal podobající se spíše 
ragbyovému utkání. Mniši předvádějí 
akrobatické kousky s velkou třímetrovou 
koulí. (Rytíři koruny české)

HOUSŮV MLÝN 

20.00–23.00 hodin ORIGINÁLNÍ  
FILMOVÁ ZBROJNICE
15.00–22.00 hodin FANTASY  
NA HOUSÁKU 
Cosplay přehlídky, počítačové a deskové 
hry, degustace medoviny. Tento program 
finančně podpořilo město Tábor a Agen-
tura A.R.G.O. 
19.00–24.00 hodin ZÁŽITKOVÁ  
STYLOVÁ HOSTINA 
Podrobný program na www.housuvmlyn.cz

NÁMĚSTÍ T.G.M. – TEEN ZONA 

10.00–17.00 hodin TEEN ZONA  
A SLAVNÍ MUSEŘI POPRVÉ V TÁBOŘE
10.00 hodin ZAHÁJENÍ A SEZNÁMENÍ 
S PROGRAMEM
10.30 hodin VYSTOUPENÍ NATY  
HRYCHOVÉ
11.00 hodin DEBATA S NATY HRYCHOVOU
11.15 hodin VYSTOUPENÍ ADAMA 
KAJUMI
11.45 hodin DEBATA S ADAMEM 
KAJUMI
12.15 hodin ZAKONČENÍ PRVNÍ ČÁSTI 
PROGRAMU
14.00 hodin ZAHÁJENÍ DRUHÉ ČÁSTI 
A VYSTOUPENÍ MÍNY
14.35 hodin DEBATA S MÍNOU
15.00–17.00 hodin SOUTĚŽE,  
AUTOGRAMIÁDA S MUSERY 
10.00–12.30 a 14.00–17.00 hodin 
můžete vidět freestyle BMX a SK8 exhibici 
nebo si sami s vlastním vybavením přijet 
zajezdit. Za dohledu zkušených jezdců si 
také můžete zapůjčit kolo či skateboard 
a zkusit projet překážkovou dráhu nebo 
slalom mezi kužely.

KINO SVĚT – TEEN ZONA 

14.00–19.00 hodin PROMÍTÁNÍ FILMŮ 
OD TVŮRCŮ SLAVNÉ POČÍTAČOVÉ 
HRY KINGDOM COME: DELIVERANCE 
(WARHORSE STUDIOS) 
14.00–15.30 hodin VYKOUPENÍ – ZRO-

ZENÍ KINGDOM COME: DELIVERANCE* 
Dokumentární film představuje více než 
šest let dlouhou trnitou cestu od založení 
Warhorse Studios po vydání hry.
16.00–17.00 hodin FECHTBUCH: 
THE REAL SWORDFIGHTING BEHIND 
KINGDOM COME* Dokumentární film 
nemapuje jen cestu Warhorse Studios 
za unikátním zážitkem, ale představuje 
středověké bojové umění jako fenomén 
i jako důležitou součást evropských dějin.
18.00–19.00 hodin BESEDA S PŘED-
STAVITELI TÝMU WARHORSE STUDIOS*
*  Na každé promítání a besedu je třeba 

si vyzvednout zdarma v pokladně kina 
místenku. Počet míst je omezený.

FOTBALOVÝ STADION V KVAPILOVĚ ULICI 

10.00–16.00 hodin O POHÁR MĚSTA 
TÁBORA
14. ročník fotbalového turnaje

SBOR BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ
CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ TÁBOR 

(FARSKÉHO ULICE)

17.00 hodin KOMORNÍ SOUBOR 
MATOŠKA

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

9.00–17.00 hodin POZNEJ MĚSTO 

S RYTÍŘEM ROLANDEM PRÁČETEM 

VE MĚSTĚ TÁBOR

U ČERVENÉHO KONĚ

10.00–21.00 hodin

ÚNIKOVÁ HRA HUSITSKÝ KALICH 

A CESTA ZA OKEM JANA ŽIŽKY

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR 

9.00–17.00 hodin

PO STOPÁCH STŘEDOVĚKÝCH ZVÍŘAT

Tematické hry a soutěže pro děti. Sleva 

20 % pro držitele vstupenky z Táborských 

setkání.

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 

Pohodová neděle na Žižkově náměstí

11.00 hodin NAPOLI ACUSTICA

13.30 hodin GANGSTASKA

15.00 hodin GINGERHEAD

16.30 hodin -123MINUT

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ

9.00–13.00 hodin STŘEDOVĚKÉ  
TRŽIŠTĚ – bez programu
STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ Z 2. POL. 15. STOLETÍ

HOUSŮV MLÝN

10.00, 13.00, 16.00 hodin ORIGINÁLNÍ 
FILMOVÁ ZBROJNICE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

11.00 hodin 
KŘIŽÍKOVO NÁMĚSTÍ – BRÁNA ČASU
Historická procházka po stopách husitů 
(pro německy mluvící návštěvníky).

SBOR BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ
CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ TÁBOR 

(FARSKÉHO ULICE) 

15.30 hodin BASILEJSKÝ KONCIL
Hra v podání studentů a absolventů Husit-
ské teologické fakulty UK Praha. 
17.00 hodin EUCHARISTICKÁ  
LITURGICKÁ BOHOSLUŽBA

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR 

9.00–17.00 hodin PO STOPÁCH STŘE-
DOVĚKÝCH ZVÍŘAT 
Tematické hry a soutěže pro děti. Sleva 
20 % pro držitele vstupenky z Táborských 
setkání.

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 15. ZÁŘÍ

Dny evropského kulturního dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a společenskou akcí. Jejím hlavním cílem je 
hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace a prohloubení informovanosti veřejnosti v oblasti kulturního dědictví. 
Letošním tématem jsou památky a zábava.

KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA
10.00–17.00 hodin
14.30 hodin KYTAROVÝ RECITÁL  
VOJTĚCHA VRTIŠKY
(Jako host vystoupí houslista Stanislav 
Fakan.)
16.00 hodin POCTA OSKARU  
NEDBALOVI
(Slavná slovenská mezzosopranistka Eva 
Garajová a přední český klavírista Miroslav 
Sekera přednesou díla O. Nedbala. Prů-
vodní slovo Ludmila Peřinová. Koncert se 
koná ve spolupráci s Mezinárodní společ-
ností O. Nedbala za podpory pana Geoffrey 
Pipera – MusicEnterprise Luxembourg.)

DŮM ČP. 302 – DĚKANSKÁ ULICE – 
FARNÍ ZAHRADA
10.00–17.00 hodin bez programu 

DŮM ČP. 140 – GALERIE 140
10.00–17.00 hodin FIMFÁRUM (Výstava 
animovaného filmu Fimfárum)
10.30 hodin SNĚHURKA (divadelní před-
stavení Studia dell´Arte České Budějovice)
15.30 hodin POPELKA (divadelní před-
stavení Studia dell´Arte České Budějovice)

DŮM ČP. 54 – GALERIE U RADNICE
10.00–17.00 hodin KAREL JERIE (Výsta-
va známého malíře a komiksového kreslíře)
11.30 hodin BENJAMIN LOVETT (hudební 
vystoupení pod názvem Śmidli smyčky)

VELKÝ ŠANC
11.00 a 13.00 hodin ŠERMÍŘSKÉ VY-
STOUPENÍ – UKÁZKY BOJOVÉHO ŠERMU 
(AURUM Tábor)
14.15 hodin MOŘE PLASTU (Divadelní 
představení v podání dětského divadelního 
souboru Tralalou.)

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER – RAJSKÝ 
DVŮR – NÁM. MIKULÁŠE Z HUSI
10.00–17.00 hodin GALERIE AMBIT – 
ALEŠ SLAVÍK 70
NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHA ROKU 2018 
15.00 hodin HUDEBNÍ SOUBOR CINK 
(vokálně instrumentální soubor na VOŠ 
sociální a Střední pedagogické škole 
Prachatice)

DĚKANSKÝ KOSTEL PROMĚNĚNÍ  
PÁNĚ – ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
10.00–17.00 hodin 
14.00–15.00 hodin POVÍDÁNÍ O PRŮ-
ZKUMU A RESTAUROVÁNÍ CECHOVNÍCH 
ERBŮ S MGA. VOJTĚCHEM RADOU 

VODÁRENSKÁ VĚŽ
10.00–17.00 hodin LISTOPAD 1989 
(Výstava k třicetiletému výročí sametové 
revoluce.)

PRAVOSLAVNÝ CHRÁM POVÝŠENÍ  
SV. KŘÍŽE – ŠPITÁLSKÉ NÁM.
12.00–17.00 hodin otevřeno pro veřejnost
9.00–12.00 hodin BOHOSLUŽBA –  
SVATÁ LITURGIE

14.30–15.00 hodin BESEDA S MGR. BO-
RISLAVEM RUDIČEM NA TÉMA SV. 
CYRIL A METODĚJ NA ÚZEMÍ VELKÉ 
MORAVY
16.00–16.30 hodin BESEDA S MGR. BO-
RISLAVEM RUDIČEM  NA TÉMA SV. 
GORAZD ČESKÝ A OBNOVA PRAVOSLAVÍ

BRÁNA ČASU – KŘIŽÍKOVO NÁMĚSTÍ
10.30 hodin VYCHÁZKA ZA PAMÁTNÝMI 
STROMY STARÉHO MĚSTA S VÝKLADEM 
KURÁTOREK HUSITSKÉHO MUZEUA 
V TÁBOŘE MGR. LENKY A JITKY  
VANDROVCOVÝCH

STARÁ RADNICE – HUSITSKÉ MUZEUM 
V TÁBOŘE
9.00–17.00 hodin EXPOZICE HUSITÉ
POZNEJ MĚSTO S RYTÍŘEM ROLANDEM 
PRÁČETEM VE MĚSTĚ TÁBOR
Hry pro děti – informace na pokladně 
Husitského muzea.

BECHYŇSKÁ BRÁNA A VYHLÍDKOVÁ VĚŽ 
KOTNOV
9.00–17.00 hodin
Výstup na středověkou hradní věž Kotnov.

KŘIŽÍKOVA ELEKTRÁRNA – NA BYDŽOVĚ 
458/4 (POD MOSTEM U ŘEKY)
10.00–17.00 hodin PROHLÍDKA BÝVALÉ 
KŘIŽÍKOVY ELEKTRÁRNY PO ZÁCHRAN-
NÉ SANACI (BEZ PRŮVODCE)
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Podrobný soupis uzavírek v rámci festivalu 
Táborská setkání® 2019
Žižkovo náměstí:
Spodní část náměstí od čp. 13 k čp. 19
Úplná uzavírka: 
10. 9. 2019 od 7.00 hod. do 15. 9. 
2019 do 24.00 hod. nepřetržitě
Celé náměstí úplná uzavírka:  
13. 9. 2019 – od 17.00 do 02.00 hod.
14. 9. 2019 – od 8.00 do 02.00 hod.
15. 9. 2019 – od 9.00 do 20.00 hod.

Pražská ulice:
Úplná uzavírka: 
13. 9. 2019 – od 20.00 do 22.00 hod.
14. 9. 2019 – od 12.30 do 14.00 hod.

Svatošova ulice: 
Úplná uzavírka: 
14. 9. 2019 – od 9.00 do 20.00 hod.

Tržní náměstí:
Úplná uzavírka celé náměstí:
13. 9. 2019 od 14.00 hod. do 15. 9. 
2019 do 20.00 hod. nepřetržitě

Náměstí Mikuláše z Husi:
Úplná uzavírka celé náměstí:

14. 9. 2019 – od 7.00 hod. do 20.00 
hod.

Filipovská ulice a Holečkovy sady:
Úplná uzavírka: celá ulice a celá cesta 
od konce Filipovské ulice až k Tržnímu 
náměstí 
13. 9. 2019 od 14.00 hod. do 15. 9. 
2019 do 17.00 hod.
nepřetržitě

Ulice 9. května, Palackého 
a Křižíkovo náměstí:
Úplná uzavírka: 
13. 9. 2019 – od 19.30 hod. do 22.00 hod.
14. 9. 2019 – od 11.30 hod. do 15.00 hod. 

Erbenova, Jeronýmova 
a Smetanova ulice:
Úplná uzavírka: Jeronýmova úsek 
od Šafaříkovy ke Smetanově, Smeta-
nova úsek od Erbenovy k Jeronýmově, 
Erbenova celá 
14. 9. 2019 – od 11.30 hod. do 14.30 
hod.

Tomkova, Jiráskova ulice:
Úplná uzavírka: 
13. 9. 2019 – od 18.00 hod. do 22.00 
hod.

Děkanská ulice:
Úplná uzavírka: 
14. 9. 2019 – od 6.00 hod. do 20.00 
hod. 

Špitálské náměstí:
Úplná uzavírka: 
14. 9. 2019 – od 6.00 hod. do 20.00 
hod. 

Jordánská hráz:
Úplná uzavírka: úsek od křižovatky 
na Křižíkově náměstí po křižovatku 
na píseckém rozcestí 
14. 9. 2019 – od 21.00 hod. do 22 hod.

U všech uzavírek bude průjezd umožněn 
vozidlům zdravotnické záchranné 
služby, policie a hasičů.
V případě Jordánské hráze bude umož-
něn průjezd autobusovým linkám MHD.

Dopravní omezení
V souvislosti s přípravou a průběhem 
festivalu Táborská setkání® 2019 
budou ve dnech 10. až 15. 9. 2019 
provedena nutná dopravní opatření. 
Žádáme proto všechny řidiče, aby 
v těchto dnech věnovali zvýšenou 
pozornost dopravnímu značení pře-
devším v ulicích Starého Města Tábor, 
na Žižkově náměstí, Tržním náměstí 
a náměstí Mikuláše z Husi, dále pak 
v ulicích Žižkova, Palackého, 9. května, 
Budějovická, Erbenova, Smetano-
va a Jeronýmova, a to především 
z důvodů přípravy a průběhu festivalu 
Táborská setkání®.
Řidiči, kteří dopravního značení neupo-
slechnou, najdou své vozy na odstav-
ném parkovišti. 

Odtahy vozidel:
Odtahy vozidel z míst označených 
dopravním značením bude provádět 
Městská policie. Informace o odta-
žených vozidlech poskytne Městská 

policie na tel.: 381 253 008 nebo 
381 486 256.
/Odtahová plocha – Tábor – Staré 
Horky – Krásná vyhlídka 303, firma 
Opava assistance/

Dopravní uzavírky:
Žižkovo náměstí:
Jižní část náměstí od TOP drogerie 
k čp. 13
Úterý – neděle 10. 9. 2019 – od 7.00 
do 15. 9. 2019 do 24.00 hod. – 
nepřetržitě
Celé náměstí
Pátek 13. 9. 2019 – od 17.00 
do 02.00 hod.
Sobota 14. 9. 2019 – od 8.00 
do 02.00 hod.
Neděle 15. 9. 2019 – od 9.00 
do 20.00 hod.

Tržní náměstí:
Celé náměstí
Pátek – neděle – 13. 9. 2019 od 14.00 

do 15. 9. 2019 do 20.00 hod. – 
nepřetržitě

náměstí Mikuláše z Husi:
Celé náměstí
Sobota 14. 9. 2019 – od 7.00 
do 20.00 hod.

Křižíkovo náměstí:
Pátek 13. 9. 2019 od 19.30 do 22.00 
hod. – po dobu průchodu pochodňové-
ho průvodu 
Sobota 14. 9. 2019 od 11.30 do 15.00 
hod. – po dobu průchodu kostýmova-
ného průvodu

Jordánská hráz:
Sobota 14. 9. 2019 od 21.00 do 22.00 
hodin kvůli odpálení ohňostroje 
bude omezen průjezd po jordánské 
hrázi směrem od Křižíkova náměstí 
k píseckému rozcestí. Věnujte v této 
době pozornost dopravnímu značení 
a pokynům pořadatelů.

Omezení MHD:
Výluka linek č. 60 a 61:
Ve středu 11. 9. od 15.00 do 20.00 
hod. nebudou vnitroměstské linky č. 60 
a 61 obsluhovat zastávky U Střelnice, 
Tržní náměstí a Žižkovo náměstí – 
náhradní zastávka: Na Parkánech, 
nejbližší zastávky Kotnov a Křižíkovo 
náměstí.
V době od pátku 13. 9. od 15.00 
hod. do neděle 15. 9. do 22.00 hod. 
nebudou vnitroměstské linky č. 60 
a 61 obsluhovat zastávky U Střelni-
ce, Tržní náměstí a Žižkovo náměstí 
– náhradní zastávka: Na Parkánech, 
nejbližší zastávky Kotnov a Křižíkovo 
náměstí.
V době průchodu průvodů – pátek 
13. 9. od 19.15 do 21.30 hod. a so-
bota 14. 9. od 11.30 hod. do 14.00 
hod. – nebude obsluhována zastávka 
9. května a Křižíkovo náměstí ve směru 
Kotnov. Náhradní zastávka: Poliklinika 
na Budějovické ulici.

Půjčování kostýmů a účast v průvodu

V letošním roce proběhne půjčování kos-
týmů z fundusu města Tábora a z fundusu 
Českého Krumlova v těchto termínech:
ve středu 11. září (15–17.30 hod.), 
ve čtvrtek 12. září (13–17.30 hod.) 
a v pátek 13. září (13–17.30 hod.) v pro-
storách budovy matriky, čp. 7, 1. patro. 
Zájemcům o půjčení kostýmu se 
doporučuje objednat si čas zkoušky 
kostýmu v pořadníku na tel. čísle 

776 086 688 – paní Šárka Kolářová, 
a to v termínu 2. 9.–6. 9. a 9. 9.–10. 9. 
vždy od 8 do 15 hod. 
Poplatek za zapůjčení kostýmu je 
250 Kč (+ vratná kauce 200 Kč). 
Ke kostýmu patří jedna volná vstupen-
ka na Táborská setkání®.
V případě vlastního kostýmu si účastník 
zakoupí vstupenku na festival dle plat-
ného ceníku. Není nutné vzhled kostýmu 

konzultovat. Kostýmovaní návštěvníci 
se mohou zúčastnit pouze sobotního 
průvodu (řazení probíhá v Erbenově ulici 
od 12.30 hod.). Kostýmy je nutné vrátit 
v sobotu 14. září ihned po odpoledním 
průvodu, nejdéle však do 16 hodin!
V případě zájmu o účast v pátečním 
průvodu je možno se hlásit panu Cholin-
skému na tel. čísle 602 384 963 nebo 
na e-mail: mart.ch@volny.cz.

Parkování

Pro zaparkování svého automo-
bilu využijte záchytná parkoviště. 
Centrum města a festivalové dění je 
v dosahu pěší chůze /cca 10–15 mi-
nut/ nebo lze využít linek MHD. 

Záchytná parkoviště pro 
návštěvníky 
P1 – Plavecký stadion – Kvapilova 
ulice
Zdarma, MHD, informační služba 
P2 – Nádraží – Valdenská ulice 
10 Kč/hod., 40 Kč/den
MHD, informační tabule 
P3 – Nádraží – Vodňanského ulice
Zdarma, MHD, informační tabule 
P4 – Tabačka, Purkyňova ulice – 
povrchové parkoviště
10 Kč/hod.
MHD, informační tabule 
P5 – Zimní stadion
Zdarma, MHD, informační tabule 
P6 – Petrohradská ulice
Zdarma, MHD, informační tabule 
Parkoviště jsou vyznačena v progra-
mové brožuře Táborských setkání 
i na webových stránkách  
www.taborskasetkani.eu.

http://www.taborskasetkani.eu
mailto:mart.ch@volny.cz
http://www.taborskasetkani.eu
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LÉTO NA BECHYŇCE
1., 7., 8., 14. a 15. září
nádraží ČD
Historická lokomotiva Bobinka vás zve na let-
ní nostalgické jízdy po nejstarší elektrifikova-
né trati z Tábora do Bechyně.
Pořádají České dráhy a NTM ve spolupráci 
s městy Tábor a Bechyně.
Další informace na www.cd.cz/jiznicechy.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
4. září, 16.00–18.00 hodin
Úřad práce ČR, Husovo nám. 2938 – velká 
zasedací místnost, 3. patro
seminář k dotačnímu programu Jihočeského 
kraje „kotlíkové dotace“
Informace budou prezentovat zástupci 
Odboru evropských záležitostí Jihočeského 
kraje, kteří budou žádosti administrovat.
Vstupné: zdarma

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
24. září, 10.00–15.00 hodin
Stadion Míru Tábor
Druhé sportovní hry seniorů v Táboře. Spor-
tovní hry jsou určeny pro seniorky a seniory, 
kteří v letošním roce dosáhli věku 60 a více 
let. Soutěžit budou čtyřčlenná družstva 
v osmi disciplínách. Přihlášky družstev je 
možné zasílat do 16. září 2019.  
Vstupné: zdarma

BACK 2 TÁBOR
27. září, 16.00–18.00 hodin
Kafe a knihy „Jednota“
Diskuse na téma odlivu mladých či perspek-
tivních lidí z Tábora.
Pořádá Zdravé město Tábor.
Vstupné: zdarma

HUSITSKÉ MUZEUM

www.husitskemuzeum.cz

SOBOTNÍCI – JOSEF A KAREL NĚMCOVI
21. září, sraz 14.00 hodin náměstí TGM
Vstupné: zdarma

PŘEDNÁŠKA – DEKRET KUTNOHORSKÝ 
A MAJESTÁT RUDOLFA II.
26. září, 17.00 hodin
Přednáškový sál Husitského muzea v Táboře, 
nám. Mikuláše z Husi čp. 44
Dva osudové „devítkové“ dokumenty 
českých dějin. Přednáší prof. ThLic. PaeDr. 
Martin Weis, Th.D. (vedoucí katedry teologic-
kých věd TF JČU)
Vstupné: zdarma

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR

www.knihovnatabor.cz

SKAUTSKÉ ODPOLEDNE
18. září, 14.00–16.00 hodin
100 let skautingu v Táboře a na táboře. Jaký 
byl skauting kdysi a jaký je dnes a o největ-
ším skautském táboře na světě,  
tzv. jamboree.
Vstupné: zdarma

BRAIN&BREAKFAST: KRYSÍ ZÁVOD IS 
OVER
19. září, 8.30–10.00 hodin
Živý stream z přednášky Tomáše Hrudy.
Vstupné: zdarma

WALDORFSKÁ ŠKOLA MISTRA JANA
19. září, 18.00–20.00 hodin
Představení výstavy k oslavě 100. výročí 
vzniku waldorfské pedagogiky a otevření 
první waldorfské školy na světě.
Vstupné: zdarma

LIDSKÉ TĚLO: POHYBOVÝ APARÁT – 
ANATOMIE POHYBU
24. září, 18.00–20.00 hodin
Přednáší prim. MUDr. Sylvia Musilová. 
Vstupné: zdarma

BOOKSTART ANEB S KNÍŽKOU  
DO ŽIVOTA
30. září, 10.00–12.00 hodin
Městská knihovna Tábor, pobočka na Sídlišti 
nad Lužnicí, Vídeňská ulice
Povídání s rodiči o významu příběhu ve vý-
chově a vzdělávání; čtení obrázkových knih.
Vstupné: zdarma

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.

JEDNOTA KAFE & KNIHY

Aktuální program naleznete na www.
facebook.com/kafeknihyjednota nebo pište 

o zasílání aktualit na  
kafeknihyjednota@gmail.com 
Vstupné: 0–100 Kč dle akce 

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN, O. P. S. 

www.hospicjordan.cz 

DOBROČINNÝ BĚH KOLEM JORDÁNU 
PRO HOSPIC JORDÁN
1. září, 15.30–18.30 hodin
Atletický Stadion Míru v Táboře
Domácí hospic Jordán a oddíl Atletika Tábor 
pořádají za podpory města Tábora a pod 
záštitou starosty města Tábora Ing. Štěpána 
Pavlíka Dobročinný běh kolem Jordánu pro 
hospic Jordán. Výtěžek Běhu bude použit 
na provoz Domácího hospice Jordán.
Vstupné: 250 Kč / 300 Kč/ 100 Kč

KOMUNITNÍ CENTRUM 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ CHEIRON T

www.cheiront.cz

ROMFEST 2019
21. září, 13.30–21.00 hodin
Ctiborův mlýn, Amfiteátr Tismenické údolí
Netradiční představení romské kultury – 
divadlo, taneční soubory a hudba.
Vstupné: 80 Kč

OSTATNÍ
www.visittabor.eu

KOČKA VE VÝČEPU PODRUHÉ
21. září, 9.00–13.00 hodin
Výčep, Žižkovo náměstí Tábor
Kočka v srdci, z.s. je zpět, přijďte podpořit 
opuštěné kočky, kocoury a koťata z vltavo-
týnského spolku.

KONCERT, KTERÝ OTEVÍRÁ DVEŘE – 
POSEDMÉ
28. září, 13.00–20.00 hodin
Žižkovo náměstí
Charitativní koncert Centra Kaňka. Jako 
zlatý hřeb vystoupí David Stypka a Bandjeez 
s Terezou Kovalovou, dále hraje Cihelna 
a spol., Le´Grace, Music Stars. Vstupné: 
zdarma – na akci můžete vhodit do kasičky 
veřejné sbírky příspěvek na terapie pro děti 
s postižením.

KLASICI V TÁBOŘE – ZAHAJOVACÍ 
KONCERT
29. září, 19.00–21.00 hodin
Spolkový dům Střelnice, velký sál
Představí se světový hornista Radek 
Baborák, jedinečný houslista Jan Mráček 
a orchestr Pražští Komorní Sólisté PKS.
Vstupné: v předprodeji 290/340 Kč, 
na místě 400 Kč

VÝSTAVY
www.galerietabor.cz

ROK 1989 V TÁBOŘE A DALŠÍ  
„DEVÍTKOVÁ“ VÝROČÍ
4. září – 30. listopadu
výstavní exteriérové panely před nádražím 
ČD, na Masarykově, Křižíkově a Žižkově 
náměstí
Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci 
s městem Tábor připravilo panelovou 
exteriérovou výstavu u příležitosti 30. výročí 
sametové revoluce. V roce 2019 si vedle 
sametové revoluce připomínáme ještě další 
„devítková“ výročí. Tato výročí budou na vý-
stavě prezentována hlavně událostmi, které 
se váží k městu Tábor. Výstava reflektuje, jak 
události sametové revoluce v celorepub-
likovém kontextu, tak i události v Táboře. 
Výstavu zakončí výhled do roku 1990, roku 
svobodných voleb. K vidění budou dobové 
fotografie, plakáty a dokumenty.

GALERIE U RADNICE

KAREL JERIE – MEZI MALBOU  
A KOMIKSEM
do 27. září
Výstava známého malíře a komiksového 
kreslíře. Kresby a obrazy z posledních třech 
komiksových knih – Candide, 1968 a Jan 
Amos v Exilu.

GALERIE 140

FIMFÁRUM
do 22. září
Výstava pro milovníky animovaného filmu 
Fimfárum. Expozice obsahuje trojrozměrné 
scény z jednotlivých pohádek celovečerního 
filmu a kromě loutek, rekvizit a dekorací 
budou k vidění také originální scénické 
návrhy a ilustrace.

VODÁRENSKÁ VĚŽ

DAVID PELTÁN – DOLE V DOLE
do 1. září
Výstava fotografií z partnerského města Dole 
ve Francii. 

LISTOPAD 1989
4.–29. září
Výstava dobových fotografií a artefaktů 
k třicetiletému výročí sametové revoluce.

PŘÍZEMÍ MATRIKY(ČP 7) – 
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ

DAVID PELTÁN – DOLE V DOLE
13.–15. září
Repríza výstavy fotografií Davida Peltána 
z partnerského města Dole.

ANTIKVARIÁT & GALERIE BASTION

NIKOLA NIKOLAI: MÍSTA
1.–30. září
Těžištěm tvorby výtvarnice Nikoly Nikolai je 
krajina. 

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR – 
GALERIE AMBIT

ALEŠ SLAVÍK 70 – ANDĚLÉ – PORTRÉ-
TY – ZÁŽIKY Z CEST
6. září – 28. října
Vernisáž výstavy 5. září v 17.00 hodin.

NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHA ROKU 2018
13. září – 31. října
Vernisáž výstavy 12. září v 17.00 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR

WALDORFSKÁ ŠKOLA MISTRA JANA: 
VÝSTAVA K OSLAVĚ 100. VÝROČÍ  
VZNIKU WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY
17.–28. září
Galerie Na Schodišti

NEKOUKEJ NA NAŠI KŮŽI, DÍVEJ SE 
NA NAŠE SRDCE: VÝSTAVA CHEIRON T
3.–28. září
Knihovna pro dospělé

KINOKAVÁRNA SVĚT

JIHOČESKÁ VÝSTAVA V TÁBOŘE 1929
Výstava fotografií z archivu Šechtl & Voseček

JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU TÁBOR 
V AKCI?

Registrací na https://www.visittabor.eu/
registrace získáte možnost samostatného 
vkládání akcí on-line. V případě, že máte 
zájem propagovat vaše akce v samo-
statném měsíčním materiálu Tábor 
v akci, vkládejte informace do webového 
Kalendáře akcí nejpozději vždy  
do 12. dne předcházejícího měsíce 
konání. Akce vložené po tomto termínu 
nebudou zařazeny, a to z důvodu ode-
vzdání podkladů pro tisk. Veškeré bližší 
informace získáte na telefonním čísle: 
381 486 301. Tato služba je zdarma.

INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR

adresa: Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
telefon: 381 486 230–4 
fax: 381 486 239
e-mail:  infocentrum@mutabor.cz 
www.facebook.com/mutaborcz
otevřeno: 
pondělí–pátek 8.30–19.00 hodin 
sobota, neděle 10.00–16.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Více informací o kulturních akcích v Táboře 
a okolí na www.visittabor.eu

http://www.visittabor.eu
http://www.cd.cz/jiznicechy
http://www.husitskemuzeum.cz/
http://www.knihovnatabor.cz/
http://www.kinosvettabor.cz/
http://www.facebook.com/kafeknihyjednota
http://www.facebook.com/kafeknihyjednota
mailto:kafeknihyjednota@gmail.com
http://www.hospicjordan.cz/
http://www.cheiront.cz
http://www.visittabor.eu
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stalo se / pozvánky

Kalendárium
7. 9. 1559 – kolem čtvrté hodiny 
odpoledne vypukl požár v Kot-
novské ulici, který založil pasíř 
Brož. Oheň hořel ještě další dva 
dny a zničil dvě třetiny města. 
Podrobnou zprávu o tomto požáru 
dokládá dobová „Píseň o velkém 
ohni na Táboře r. 1559“.

29. 9. 1849 – se narodil Alois 
Kotrbelec. V letech 1899–1918 
byl starostou a právním zástupcem 
města. Zasloužil se o zbudování 
vodovodu, elektrické dráhy do Be-
chyně ad.

17. 9. 1879 – zemřel Josef 
Němec, manžel Boženy Němcové. 
Posledních několik let svého života 
bydlel v Táboře v domě u Pleiveisů. 
Nad jeho hrobem byl v roce 1933 
vztyčen pomník se sochou „Vzdor“ 
od J. V. Duška. 

1. 9. 1929 – slavnostně otevřeny 
Masarykovy školy na Maredově Vr-
chu (dnes ZŠ a MŠ Tábor, Husova). 
Stavbu obecných a měšťanských 
škol provedlo podle projektu Václa-
va Vejrycha Konsorcium stavitelů.

1. 9. 1939 – při akci Albrecht I., 
zaměřené proti inteligenci, bylo 
v Táboře zatčeno 18 lidí. Mezi 
zatčenými skončili K. Vodrážka,  
V. Bláha, Fr. Prchlík, J. Bittner,  
A. Zeman, J. Potměšil, B. Vavřín,  
K. Hrazánek, V. Vesecký, F. Gothard ad.

1. 9. 1949 – z rozhodnutí 
ministerstva školství zrušeno 
reálné gymnázium (dnes budova 
ZŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi) 
a sloučeno s reálným gymnáziem 
(dnes Gymnázium P. de Coubertina 
na Křižíkově náměstí).

září 1969 – byla otevřena 6. ZŠ 
(dnes ZŠ Zborovská) na Pražském 
Sídlišti. Kvůli mnohým nedoděl-
kům (rozmístění nábytku, úklid, 
zprovoznění tělocvičny ad.) byla 
škola do chodu uváděna postupně. 
Uvádění školáků v první školní 
den do tříd probíhalo v časových 
odstupech.

25.–29. 9. 1989 – se v hotelu 
Palcát konala XXI. celostátní 
konference archeologie středově-
ku tematicky zaměřená na Život 
a práci člověka ve středověku. Kon-
ferenci připravili pracovníci Muzea 
husitského revolučního hnutí.

9. 9. 1999 – v Táboře se setkal 
Václav Havel s německým preziden-
tem Johannesem Rauem. Odpoled-
ne oba prezidenti besedovali s žáky 
Základní školy Bernarda Bolzana.

Vypracovaly Jitka Vandrovcová 
a Lenka Vandrovcová,  

Husitské muzeum v Táboře

Městská policie Tábor

22. 7. 2019 
Střet vozidla se psem
V 18.46 hodin byla autohlídka 
svědkem střetu osobního vozidla 
s volně pobíhajícím psem, k němuž 
došlo v ulici U Bechyňské dráhy. Pes 
střední velikosti se pohyboval při okraji 
chodníku a náhle vběhl přímo před 
projíždějící automobil, jehož řidič již 
nedokázal srážce zabránit. Pes byl vli-
vem zranění v šoku a poranil na rukou 
nejen řidiče dotčeného vozu, ale i svou 
majitelku. Vzhledem ke krvácejícím 
zraněním pokousaných osob byla 
přivolána Zdravotnická záchranná 
služba, která nejprve provedla jejich 
prvotní ošetření. Další zákrok byli oba 
nuceni podstoupit ve zdravotnickém 
zařízení. Strážníci dále v místě nehody 
zastavili provoz, psa zafixovali pomocí 
odchytové tyče a následně na žádost 
majitelky převezli do veterinární 
ordinace k ošetření. Na vozidle nebyla 
zjištěna žádná škoda. Majitelka psa je 
podezřelá z porušení zákona na ochra-
nu zvířat proti týrání. Z přestupku se 
bude zpovídat ve správním řízení.

23. 7. 2019 
Vysypali odpadkový koš
Ve 21.36 hodin se v prostoru autobu-
sové zastávky MHD U Černých mostů 
bavila skupinka mládeže tím, že pova-
lila odpadkový koš a jeho obsah roz-

kopala po okolí. Jejich jednání nebylo 
lhostejné svědkyni, která vše oznámila 
na tísňovou linku městské policie. Van-
dalům se ještě před příjezdem hlídky 
podařilo odjet autobusem MHD. Ten 
byl vzápětí zachycen městskou kame-
rou a strážník na operačním pracovišti 
tak mohl předávat informace o jeho 
pohybu autohlídce. Strážníci autobus 
dostihli na zastávce U Reálky a zadrželi 
v něm tři mladistvé osoby (dva mladíky 
a jednu dívku) odpovídající popisu. 
Z jejich výpovědi vyšlo najevo, že 
uvedeného protiprávního skutku se 
dopustili pouze mladíci (16 a 17 let). 
Za své jednání mající znaky přestup-
ku proti veřejnému pořádku si oba 
vysloužili pokutu příkazem na místě. 
Dále se zavázali, že uklidí nepořádek, 
který na zastávce způsobili. Hlídka 
pozdější kontrolou lokality zjistila, že 
tak skutečně učinili.

24. 7. 2019 
Na dítě dohlížel opilý otec
Stížnost na souseda, který bezdůvodně 
bouchal na dveře bytu nájemnice 
domu v Zavadilské ulici, vyjela v podve-
čer řešit hlídka. Strážníci při rozhovoru 
s dotyčným sousedem zjistili, že je 
v podnapilém stavu. Jednání, jímž měl 
narušit sousedské vztahy, však striktně 
popřel a další komunikaci s hlídkou 
odmítl, neboť právě koupal svého tří-

letého syna. Vzhledem k tomu, že muž 
pečoval o dítě v tu dobu sám, podrobil 
se na výzvu strážníků dechové zkoušce 
na alkohol. Její výsledek byl pozitivní, 
hladina alkoholu dosáhla hodnoty 
2,2 ‰. Hlídka proto kontaktovala mat-
ku dítěte, která byla v zaměstnání, a ta 
následně zajistila přítomnost babičky 
v bytě. O události byl vyrozuměn orgán 
zabezpečující sociálně právní ochranu 
dětí.

24. 7. 2019 
Omladina rušila noční klid
Ve 23.44 hodin zaměstnala městskou 
policii partička omladiny, která na Bu-
dějovické ulici rušila noční klid křikem 
a hlasitou hudbou. Hlídka šestici dětí 
za jejich jednání nejprve napomenula. 
To však nepomohlo, proto strážníci 
přistoupili k účinnějšímu kroku. 
Šestnáctileté dívce, která se s nimi 
neustále snažila diskutovat a navzdory 
jejich zákazu pouštěla hlasitě hudbu 
z přehrávače, tento přehrávač ode-
jmuli. O jeho dalším osudu rozhodne 
správní orgán, který bude přestupek 
proti veřejnému pořádku s mladistvou 
projednávat. V krajním případě může 
vyslovit jeho propadnutí a pachatelce 
navíc uložit i pokutu do 5000 Kč.

Insp. Pavel Šimek,  
Městská policie Tábor

Zajímáte se o své zdraví? 
Přijďte do knihovny
Nový školní rok je tu a s ním i zbrusu 
nový cyklus přednášek. Dva roky jsme 
měsíc co měsíc žili literaturou. Mohli 
jste se u nás setkat například s Alenou 
Mornštajnovou, Terezou Boučkovou, 
Markem Šindelkou, Annou Bolavou či 
Petrou Hůlovou. S literaturou se roz-
hodně neloučíme, ale rozhodli jsme se 
v knihovně otevřít diskusi na jiné téma, 
důležité pro nás pro všechny: zdraví. 
Pravidelné literární pořady nicméně dál 
pokračují v knihokavárně Jednota, se 
kterou spolupracujeme.

V nadcházejícím školním roce se 
tak můžete těšit na cyklus přednášek 
o pohybovém aparátu a v druhé půlce 
roku o zažívacím traktu. A přednášet 
pro vás budou (nejen) táborští lékaři 
a další odborníci. O zdravém pohybu, 
rehabilitaci a fyzioterapii promluví 
24. září Sylvia Musilová; o prvním roce 
života, který je pro pohybový vývoj 
dítěte nejdůležitější, pohovoří 16. října 
Daniel Müller. Pozvání na 7. listopad 
přijala Ludmila Stejskalová, jež se 
zaměří na oblast pánve a pánevního 
dna. A přednášky o pohybu zakon-
číme 28. listopadu, kdy podrobíme 

drobnohledu naše chodidla z hlediska 
anatomie, funkce, zdravé chůze, 
cvičení i obutí. Přednášku povede Jiří 
Horatlík. Na prvních dvou přednáš-
kách se stavte v knihovně. Listopa-
dové přednášky uskutečníme kvůli 
rekonstrukci spodního patra knihovny 
v Gymnáziu Pierra de Coubertina.

Stálicí našich programů je už třetím 
rokem cyklus Vesmírný Tábor, ve kterém 
odborníci z celé České republiky před-
nášejí o novinkách z oboru astronomie 
a kosmonautiky. Pokud vás toto téma 
také zajímá, zavítejte každý měsíc 
pravidelně ve středu k nám do knihov-
ny. A každý čtvrtek můžete pozorovat 
vesmírné jevy dalekohledem přímo 
z observatoře naší hvězdárny nebo ze 
střešní plošiny! Viditelná je většina pla-
net Sluneční soustavy i některé jasnější 
úkazy dalekého vesmíru, například hvěz-
dokupy, mlhoviny i komety. Na návštěvě 
hvězdárny se, prosím, předem telefonic-
ky domluvte na telefonu 381 254 469, 
nebo na e-mailu: knihovna@mkta.cz.

Krásné babí léto!
Kateřina Šímová,  

PR a komunikace Městské knihovny

Cvičení AMPLE STRIKE 
zvýší počet letů

Velitelství vzdušných sil oznámilo městu 
Tábor, že od 29. srpna do 20. září se 
na území ČR uskuteční mezinárodní 
vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019.

Hlavními místy cvičení budou 22. zá-
kladna vrtulníkového letectva Sedlec, 
Vícenice u Náměště nad Oslavou 
a výcvikový prostor Boletice v jižních 
Čechách. Nejintenzivnější letové úsilí 
vojáci plánují od pondělí 2. září do pátku 
13. září v časech od 9 do 23 hodin. 
(Cvičení de facto skončí ve středu 
11. září, čtvrtek a pátek budou určeny 
na odlety.) Ve dnech pracovního klidu 
může dojít k přeletům letecké techniky 
mezi operačními prostory. Lety v nočních 
hodinách cvičení omezí na minimum. 
Armáda sdělila, že i v našem regionu 
dojde v průběhu konání cvičení k nárůs-
tu počtu letů letecké techniky a pohybu 
pozemní techniky a osob, ale řídicí štáb 
podnikne všechny kroky, aby negativní 
dopady na obyvatelstvo byly co nejnižší.

 Jak jsme si ověřili, páteční (13. září) 
začátek slavností Táborská setkání lety 
nenaruší. Bližší informace budou zveřej-
ňovány na webu www.lznamest.army.cz.

Luboš Dvořák, koordinátor  
pro komunikaci s veřejností a médii 

mailto:knihovna@mkta.cz
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Představujeme vám sociální a doplňkové služby

Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor 
Společnost Český červený kříž je 
hlavním spolkem, který tvoří všechny 
Oblastní spolky ČČK, registrované 
u Výkonné rady ČČK. Oblastní spolek 
ČČK je pobočný spolek Společnosti 
ČČK.

Dne 6. února 2019 uplynulo 100 let 
od založení Československého čer-
veného kříže – přímého předchůdce 
současného ČČK. Tento den před 
sto lety vyslovil prezident republiky 
T. G. Masaryk souhlas se založením 
národní společnosti Červeného kříže 
v nové republice a současně do funkce 
předsedkyně ČSČK jmenoval Alici 
Masarykovou.

Činnosti spolku
-  celoroční provoz Ošacovacího a hu-

manitárního střediska ČČK na pomoc 
sociálně potřebným

-  výuka první pomoci dětí a mládeže
-  nábor, propagace a oceňování bezplat-

ných dárců krve: 
/Medaile prof. MUDr. J. Janského 
– bronzová: 10 odběrů; stříbrná: 
20 odběrů; zlatá: 40 odběrů; 
Zlatý kříž III. třídy: 80 odběrů; Zlatý kříž 
II. třídy 120 odběrů; Zlatý kříž I. třídy: 
160 odběrů/

-  seniorské programy: zdravotně-soci-
ální aktivity, edukační akce, pobyt pro 
seniory

-  kurzy první pomoci pro veřejnost – zá-
klady první pomoci, život zachraňující 
úkony, zdravotník zotavovacích akcí

-  zdravotnické dozory při kulturních, 
sportovních a společenských akcích

-  aktivní účast v BESIPu
Další činnosti:
- spolková, zájmová 
a sociální činnost
Adresa: 
OS ČČK Tábor, 
Kvapilova 2289, 390 03 
Tábor
tel. / fax: 381 257 135, 
mobil: 774 253 515
Provozní hodiny: Ošacovací středisko
Po 8–12, 13–16 hod.
St 8–12, 13–17 hod.
Pá 8–12 hod. 
Úřední hodiny: kancelář
Po a St: 8–14 hod.
Út, Čt a Pá 8–12 hod.

E-mail: tabor@cervenykriz.eu 
www.ccktabor.estranky.cz; facebook

Lucie Manková,  
vedoucí Odboru sociálních věcí

G-centrum Tábor
Středisko sociálních služeb  
pořádá Akce pro seniory

2. 9. 2019 
Mgr. Alena Kubíková: Trénování 
paměti IV. ročník
Od 14.00 hodin v G-centru Tábor

9. 9. 2019 
Mgr. Alena Kubíková: Trénování 
paměti III. ročník

Od 14.00 hodin v G-centru Tábor

16. 9. 2019 
Mgr. Alena Kubíková: Trénování 
paměti II. ročník

Od 14.00 hodin v G-centru Tábor

23. 9. 2019 
Mgr. Alena Kubíková: Trénování 
paměti I. ročník

Od 14.00 hodin v G-centru Tábor
Zájemci se mohou hlásit od 3. 9. 
2019 osobně v kanceláři Mgr. Ku-
bíkové v G-centru, nebo na tel.: 
381 478 290 / 381 478 230.

26. 9. 2019 
Akademie III. věku  
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.:
Rajský dvůr bývalého augustinián-
ského kláštera

Komentovaná prohlídka nově 
zrekonstruovaného augustiniánské-
ho kláštera s ředitelem táborského 
Husitského muzea.
POZOR! Sejdeme se před 13h 
na nám. Mikuláše z Husi, č. p. 44.

Září 2019 Jazykové kurzy

Od měsíce září budou opět probíhat 
jazykové kurzy (AJ, NJ)
Pro bližší informace volejte na tel.: 
381 478 230.

Plán akcí Kontaktního centra pro 
seniory září a říjen 2019
6. 9. 2019 Autobusový zájezd do Vlašimi 
a Počepic
Exkurze do výrobny perníku spojené 
s vlastním zdobením perníku, prohlídka 
zámku, parku, muzea, Čínského pavilonu 
a Starého hradu ve Vlašimi.
Pořádá SPCCH Tábor – přihlášky 
pí Hudečková (tel. 737 658 610, e-mail: 
ajahu@seznam.cz)
Sraz v 8.00 hodin před nádražím ČD Tábor

11. 9. 2019 Seniorské hrátky 2019
Vystoupení Josefa Laufera, Martina 
Franceho, Arantis – dudácká show, 
prevence a bezpečí u seniorů, informace 
o Senior Pointech a Senior Pasech, mě-
ření tlaku, cholesterolu a mnoho dalšího.
Pořádá Jihočeský kraj a město Tábor.
V 15.00 hodin ve Spolkovém domě Střelni-
ce, Žižkova 249.

23. 9. 2019 Univerzita třetího věku 
(U3V), lektor prof. PaedDr. Martin 
Weis, Th.D.
Otazníky evropské historie
1. blok - Zánik impéria. Zde bude 
blíže přiblížena problematika zániku 
kdysi světovládné Římské říše. Budou 
rozebrány zejména příčiny, které vedly 
k rozpadu jednoho z nejmocnějších 
státních útvarů. V rámci tohoto bloku 
bude kladena otázka na kolik je tato 
dávná minulost i „žhavou přítomností“ 
současné Evropy.

V 9.00 hodin v zasedačce Úřadu práce, 
Husovo náměstí 2938.

Na U3V je možno se přihlásit do 16. 9. 
2019 na http://taborcz.eu/univerzita-tret-
iho-veku-v-tabore/d-65720/p1=65695.

24. 9. 2019 2. Sportovní hry seniorů 
v Táboře o „Putovní pohár starosty města 
Tábora“
Hry jsou určeny všem seniorkám a seni-
orům nad 60 let. Soutěžní družstva jsou 
čtyřčlenná. Složení družstev může být 
ženské, mužské nebo smíšené, různých 
věkových skupin.
V 10.00 hodin na táborském Stadionu Míru.
Přihlášky a propozice jsou k dispozici 
na www.taborcz.eu, v sekci Kontaktní 
centrum pro seniory.

4. 10. 2019 Ples seniorů v Táboře
Akce k Mezinárodnímu dni seniorů 
Vystoupí: Martha a Tena Elefteriadu (výuka 
řeckého tance) a skupina Keramička.
V 18.00 hodin v LH Hotel Dvořák Tábor.
Vstupenky budou v prodeji od 16. 9. 2019 
v Kontaktním centru pro seniory.  
Cena je 100 Kč.

8. 10. 2019 Senior bez nehod
Jedná se o edukativní přednášku formou 
divadelních scének spojených s odborným 
výkladem a audiovizuální prezentací 
s problematikou řízení v pozdějším věku. 
Tvářemi této kampaně jsou herečka Jaro-
slava Obermaierová a herec Jiří Štědroň.

Ve 14.00 hodin v Centru Univerzita, 
Vančurova ul. 

Jana Kabíčková,  
Kontaktní centrum pro seniory

Tel. č.: 770 155 959 
Email: jana.kabickova@mutabor.cz

Předprodej vstupenek na ples seniorů bude zahájen 16. 9. 2019 v Kontaktním 
centru pro seniory ve Farského 887.

Úpravy G-centra
Investice nazvaná Stavební úpravy ob-
jektu G-centra (Domov pro seniory v ulici 
Kpt. Jaroše před nemocnicí) včetně 
novostavby výtahu zdárně pokračuje. 
Předmětem investice jsou: oprava stře-
chy a světlíku nad atriem, nová fasáda, 
oprava a úprava balkonů, přístavba 
venkovního schodiště, přístavba výtahu. 
Celou investici má stavební firma dokon-
čit 18. ledna 2020, cena podle smlouvy 
o dílo činí 23,7 mil. Kč včetně DPH.

mailto:tabor@cervenykriz.eu
http://www.ccktabor.estranky.cz
http://taborcz.eu/univerzita-tretiho-veku-v-tabore/d-65720/p1=65695
http://taborcz.eu/univerzita-tretiho-veku-v-tabore/d-65720/p1=65695
http://www.taborcz.eu
mailto:jana.kabickova@mutabor.cz
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bytové hospodářství

Motoristé, na slovíčko…

Reaguji na stále se vyskytující případy 
podvodného jednání při koupi silničních 
vozidel. Kupující řekne prodávajícímu, 
že převod vozidla zařídí sám. Jakmile 
mu prodávající – celý rozradostněný, že 
nemusí jít na úřad – předá vozidlo a jeho 
technické průkazy s plnou mocí, kupující 
„zapomene“ na svůj slib a jaksi vozidlo 
„zapomene“ na sebe převést. V euforii 
ze získaného vozidla opět „zapomene“ 
platit tzv. zákonné pojištění. A je zadělá-
no na malér. Vozidlo zůstane regist-
rováno na prodávajícího, který o tom 
nemá potuchy a navíc bez zákonného 
pojištění. Nic se zdánlivě neděje. Dít 
se začne až ve chvíli, kdy se do případu 
vloží Česká kancelář pojistitelů a začne 
po prodávajícím vymáhat nejen dlužné 
pojistné, ale i vysokou pokutu. Nebo je 
vozidlo vyfotografováno při dopravním 
přestupku. Pochopitelně, policisté se 
podívají do registru vozidel a už mají 
domnělého pachatele. Stává se často, 
že prodávající nemá jak prokázat, že 
vozidlo prodal, kupní smlouvu nenajde 
a ani neví, komu vozidlo prodal. Takové 
případy často končí u soudu a těžko 
se prokazuje, že prodávající už vozidlo 
neprovozuje. 

Jak těmto problémům předejít. 
Nejlepší prevencí je, když prodávající 
s kupujícím navštíví registr vozidel 
(kdekoliv v ČR, v Táboře na tzv. Tabačce) 

a tam osobně dohlédne na převod 
vozidla. Pokud se jedna strana nemůže 
dostavit, musí být předložena její plná 
moc s úředně ověřeným podpisem. Dále 
musí být předložen protokol o evidenč-
ní kontrole (ne starší 30 dnů), oba 
technické průkazy vozidla a platná tzv. 
zelená karta.

Další možnost nabízí § 8a) noveli-
zovaného zákona č. 56/2001Sb., tzv. 
nespolupracující strana. S jeho využitím 
k převodu vozidla, pokud jedna ze stran 
(nejčastěji kupující) nespolupracuje, 
stačí předložit kupní smlouvu a protokol 
o evidenční kontrole (ne starší 30 dní). 
Proto doporučuji prodávajícímu zajet 
před prodejem s vozidlem a oběma 
technickými průkazy na kteroukoliv STK 
a nechat si udělat zmíněný protokol.

Závěrem pár slov ke kupní smlouvě. 
Samozřejmostí je písemná forma a je 
nutno si ji pečlivě uschovat minimálně 
do doby ukončení převodu. Ústní smlou-
va není prokazatelná. Prodávajícímu do-
poručuji pečlivě zkontrolovat občanský 
průkaz kupujícího, nebrat v úvahu různé 
kopie a trvat na předložení originálního 
dokladu. Do kupní smlouvy zapracovat 
maximum údajů z tohoto průkazu. V pří-
padě nejasností neváhejte kontaktovat 
naše pracovníky registru vozidel Tábor.

Milan Janíček,  
vedoucí registru vozidel MěÚ Tábor

Univerzita třetího věku

Město Tábor ve spolupráci s Teologickou 
fakultou Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích připravilo pro zimní se-
mestr 2019/2020 pilotní kurz Univerzity 
třetího věku (U3V) na téma: „Otazníky 
evropské historie“.

Obsah kurzu:
1)  Zánik impéria (problematika zániku 

Římské říše)
2)  Železná pěst Evropy (kapitoly z dějin 

rytířských řádů)
3)  Královské svatby (jak sňatková diplo-

macie měnila dějiny Evropy?)
4)  Tajuplný Vatikán ( archiv inkvizice – 

temné stránky dějin katolické církve)
5)  Ztráta historické paměti Evropy? 

(historické evropské kořeny – lze 
vůbec vybudovat jednotnou „identitu 
Evropana“?)

Jedná se o pět setkání v čase od 9.00 
do 12.30 hod. vždy v pondělí – 23. 9. 
2019, 7. 10. 2019, 25. 11. 2019, 2. 12. 
2019 a 27. 1. 2020 v zasedací místnosti 
Městského úřadu Tábor, budova Úřadu 
práce (3. patro), Husovo náměstí 2938, 
Tábor. 

Cena kurzu je 500 Kč. Kapacita kurzu je 
max. 60 osob. 
Uzávěrka přihlášek je 16. 9. 2019. 

Na kurz je možné se přihlásit:
http://taborcz.eu/univerzita-tretiho-ve-
ku-v-tabore/d-65720/p1=65695

Jana Kabíčková,  
Kontaktní centrum pro seniory,  

tel. č.: 770 155 959 
E-mail: jana.kabickova@mutabor.cz

Stav investičních akcí prováděných společností BYTES v roce 2019
Jak jsme už v minulých číslech 
NTR uvedli, má společnost BYTES 
v roce 2019 v plánu provést 
celkem pět investičních akcí.

V době vzniku tohoto článku se úspěšně 
blíží ke konci akce „Rekonstrukce 
elektroinstalace společných prostorů 
v čp. 2302“. K takto rozsáhlé opravě 
jsme přistoupili na základě zhodnocení 
stavu revizním technikem. Jednalo se 
v podstatě o pilotní projekt, při kterém 
se ukázaly všechny potíže, které tyto 
práce přinášejí, pokud jsou prováděny 
v obydleném domě při snaze minima-
lizovat dopady na jednotlivé uživatele 
bytů. Rádi bychom touto cestou poděko-
vali za shovívavost a spolupráci během 
realizace této akce.

Další plánovanou akcí je zateplení 
domu čp. 2064, která v době vzniku 
článku právě začíná. U domu dojde 
k aplikaci izolací na obvodový plášť při 
zachování některých plastických prvků 
fasády a použití omítkové směsi, která 
by měla navozovat dojem původního 
provedení. Dům by po aplikaci této omít-
ky měl vyzařovat určitý „retro“ styl. Akce 
bude skončena do října tohoto roku.

Z dalších, prozatím nezačatých 
akcí, zmíníme zateplení domů čp. 
2123–25 v Kvapilově ulici, kde 
je už znám termín zahájení, a to 
26. 8. 2019. Akce bude trvat cca 
dva měsíce. Na dům bude apliko-
ván izolant, barevné řešení naváže 
na ostatní, už realizované městské 
domy v této ulici. Zvláštností u tohoto 
domu jsou zeleninové záhony, o které 

se místní vzorně starají a budou 
i po rekonstrukci domu zachovány. 

Čtvrtou letošní akcí je zateplení ob-
jektu čp. 2761 v ulici Vídeňská, u které 
zatím posuzujeme nabídky, neboť ani 
jeden z uchazečů nepředložil nabídku 
kompletní. I přesto předpokládáme rea-
lizaci v letošním roce. Jak jsme už uvedli, 
tento objekt byl zařazen do plánu namís-
to domu čp. 2931, u kterého odhado-

vaná částka za opravu vysoce převyšuje 
naše možnosti. I tak hledáme cesty, jak 
dům v následujících letech zateplit a tím 
opravit současné nedostatky pláště.

Pátá investiční akce „Zateplení ob-
jektu čp. 2165–67“ byla také z důvodu 
vysoké ceny přehodnocena a s ohledem 
na finanční možnosti rozdělena, aby 
v letošním roce došlo alespoň k opravě 
střechy, u které je krytina už v nevyhovu-
jícím stavu. Do dvakrát vypsané zakázky 
se ale nepřihlásil žádný uchazeč, a proto 
bude po dohodě s Radou města soutěž 
ještě v letošním roce opakována s termí-
nem zhotovení v roce 2020.

V neposlední řadě je třeba zmínit 
dokončení loňské investiční akce domů 
u Jordánu ve Vančurově ulici a pane-
lových domů v lokalitě Sídliště Nad 
Lužnicí, u kterých byly přerušeny práce 
kvůli nevyhovujícímu počasí.

Ještě jednou se omlouváme 
nájemníkům za případné komplikace 
při provádění těchto akcí a věříme, že 
zlepšený komfort bydlení bude pro ně 
dostatečnou odměnou.

Ondřej Semerák, jednatel společnosti 
BYTES Tábor s.r.o.

Tomáš Ebert, pracovník ITO

1. prostor sloužící podnikání o výměře 177 m2 v I. NP a v I. PP domu č. p. 225, ulice 
Střelnická I v Táboře na dobu určitou – 10 let (nejdříve od 8. 9. 2020) za nájemné 

minimálně 73 020 Kč ročně
Informace: Ing. Lenka Trojáková, tel. 381 486 217, e-mail: lenka.trojakova@mutabor.cz

2. dvě volné zahrádky (i jednotlivě) na pozemku parc. č. 5967/99 v k. ú. Tábor, 
každá o výměře 50 m2, za domem čp. 2735 v ul. Helsinská, a to za nájemné ve výši 

minimálně 20 Kč/m2/rok. Zahrádky jsou bez napojení na el. energii a vodu.
Informace: Ing. Iveta Pekařová, tel. 381 486 219, e-mail: iveta.pekarova@mutabor.cz

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA NABÍZÍ K PRONÁJMU:

Ukázka investice do domů u Jordánu ve Vančurově ulici. Barvu fasády určili odborníci z řad 
architektů.

mailto:lubos.dvorak@mutabor.cz
mailto:lubos.dvorak@mutabor.cz
http://taborcz.eu/univerzita-tretiho-veku-v-tabore/d-65720/p1=65695
http://taborcz.eu/univerzita-tretiho-veku-v-tabore/d-65720/p1=65695
mailto:jana.kabickova@mutabor.cz
mailto:lenka.trojakova@mutabor.cz
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Podzim v TZMT aneb Sportujeme v Táboře
Vážení přátelé, je to neuvěřitelné, ale 
čas podzimní se nezadržitelně blíží. 
V době psaní tohoto článku lehce 
štkáme nad uplakaným létem, které 
vám neumožnilo plně využívat letní 
areál venkovního aquaparku. Ale nač 
vzlykat nad netypickým létem, když 
nás toho na podzim tolik čeká. V rámci 
vodně-relaxačních radovánek vám 
nabízíme rozsáhlé vyžití, a to nejen 
na plaveckém stadionu.

Měsíc září je určený k návratu 
z prázdnin, zaběhnutí školních rutin 
a vyhlížení krátících se dnů babího 
léta. Běžný provoz Plaveckého stadio-
nu začne zkraje 
měsíce a v půli 
se otevře i well-
ness. S TZMT 
plánujeme 
znovuotevření 
oblíbených 
plaveckých 
kurzů „Plav 
jak Michael Phelps“, které se těšily 
velkému zájmu. V nabídce budou 
pravděpodobně dvě možnosti ranních 
kurzů a jeden večerní. Na našich strán-
kách www.tzmt.cz v sekci Rezervační 
systém najdete podrobnosti ohledně 
přihlášení. S úderem října bude možné 
se zdokonalovat v plavecké kondici 
a vybrušovat svůj styl pod vedením 
trenérů. Kromě toho budou během 
ranních hodin označeny dráhy pro kon-
diční plavání, abyste si mohli poznatky 
z kurzů dále zdokonalovat.

Pro nejmenší plaváčky se otevírá 
v Baby centru na Sídlišti Nad Lužnicí 
29 kurzů plavání. Od věku 6 měsíců se 
zde mohou kojenci a batolata sezna-
movat s vodou, trénovat první tempa 
a tempíčka. Naše zkušené lektorky 
provedou děti a jejich doprovod hodi-

nami plnými zábavy, říkadel, písniček. 
Cílem kurzů je pracovat s nejmenšími, 
stimulovat jejich pohybový vývoj. 
Děti se přirozeně otužují, učí se vodu 
vnímat a nepanikařit, získají základy 
sebezáchrany. Důležité je i uvedení 
do kolektivu nových kamarádů a zá-
klady socializace. Stačí se jen přihlásit 
prostřednictvím našeho rezervačního 
systému na www.tzmt.cz.

Kromě nabízených kurzů je samo-
zřejmě možnost jít si samostatně tužit 
tělo v rámci všech našich zařízení. 
Jestli tedy půjdete relaxovat, plavat, 
do tělocvičny s přáteli nebo si trénovat 

skluz na zimní 
stadion 
v rámci hodin 
veřejného 
bruslení, je 
jen a jen 
na vás. Opět 
pravidelně 
o víkendech 

vypíšeme hodiny bruslení pro veřejnost, 
abychom jich i přes nabitý program 
zimního stadionu pro vás zajistili co 
nejvíce. Všechny výše vyjmenované 
služby můžete pohodlně zaplatit čipem, 
na kterém například na Plaveckém 
stadionu získáte i cenové zvýhodnění.

Velkým otazníkem podzimu bude 
pro TZMT osud haly Mír. V současné 
chvíli běží výběrové řízení na zhotovite-
le stavby. Jakmile bude známa cena, 
Rada města a Zastupitelstvo řeknou 
své poslední slovo. My držíme Táboru, 
sportovcům a i TZMT palce, aby vše 
dobře dopadlo. Pro dnešek tedy 
sportu zdar, v TZMT zvláště!!!

Jan Benda, jednatel  
společnosti Tělovýchovná zařízení 

města Tábora, s.r.o.

Kůrovec řádí i v táborských lesích
Jak už asi většina veřejnosti zaznamenala, 
naší republikou i jejím okolím se řítí ků-
rovcová kalamita. Nemá ve známé historii 
obdoby a plošně ničí smrkové porosty, 
které se jí postaví do cesty. Vinou způsobu 
lesního hospodaření, který byl v minulosti 
preferován, je smrk naší převažující lesní 
dřevinou. Na velké části našeho území 
dochází k masivnímu odlesňování a vzniku 
obrovských holin v řádech desítek a stovek 
hektarů. V médiích můžeme vidět děsivé 
letecké záběry z nejpostiženějších oblastí 
Vysočiny a severní Moravy. Současný vývoj 
naznačuje, že se naplní černé scénáře a že 
tato lavina postupně přejde celou repub-
likou a zanechá za sebou stejnou spoušť, 
jakou můžeme vidět třeba v okolí Třebíče.

Tato kalamita se nyní postupně 
přelévá do jižních Čech a nevyhnula se 
ani lesům v majetku města Tábora. Už 
v loňském roce jsme v lesích, o které se 
staráme, vytěžili asi o 40 % dřeva více, než 
bývala průměrná roční těžba. Důvodem 
je právě nutnost přednostního odstranění 
a rychlého zpracování stromů, které napadl 
kůrovec. Za první pololetí letošního roku 
jsme zaznamenali dvaapůlkrát větší objem 
kůrovcových těžeb proti stejnému období 
roku 2018. Z toho je jasně patrné, že situa-
ce nadále graduje a příliš veselé zítřky nás 
asi nečekají. S tím souvisí i nárůst objemu 
dalších prací, které se týkají obnovy lesa 
po těžbě – například na jaře 2019 jsme 
zasadili asi 105 000 nových stromků, 
což je o cca 40–50 % více, než je průměr 
minulých let. Tento nárůst objemu prací 
v kombinaci s nedostatkem pracovních 
sil a obrovským propadem cen na trhu 

s dřívím (na principu nabídka – poptávka) 
dostává Správu lesů města Tábora, stejně 
jako jiné lesnické podniky, do zoufalé 
situace balancování na hraně ekonomic-
kého přežití.

O tomto stavu českého lesnictví se 
často mluví, ale zatím zaznívá málo úvah, 
co bude dál. Kalamita jednoho dne 
přejde, dříví se nakonec vytěží, odveze, 
prodá a lesníkům zbudou prázdné kapsy 
a nekonečné holiny. To bude chvíle, kdy 
si všichni budeme muset uvědomit, že 
les není továrna na dřevo, ale že v krajině 
plní i řadu dalších funkcí, které jsou 
ještě mnohem důležitější – zadržuje velké 
množství vody, ovlivňuje teplotní režim 
krajiny, váže oxidy uhlíku. Lesy bez stromů 
tyto funkce plnit neumí. Bude před námi 
spousta práce s postupnou obnovou lesa, 
hodně sázení a péče o mladé stromky, ale 
i doba, kdy po letech prosperity přestanou 
lesy plnit pokladny svých majitelů a místo 
toho budou naopak potřebovat finanční 
podporu. Věřme tedy, že nastalou krizi 
dokážeme překonat a že našim dětem bu-
deme předávat opět zelené lesy a zdravou 
krajinu. S pozdravem Lesu zdar!

Vladimír Sedlák,  
Správa lesů města Tábora s.r.o.

Distribuce dalšího vydání Novin táborské radnice (říjen) 
proběhne ve dnech 30. září a 1. října 2019.

Více na www.tzmt.cz v sekci kurzy a tábory

Plav jako 
Michael Phelps

Kurzy od října 2019
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inzerce

Jihočeský kraj a město Tábor vás zvou na

... na co ještě čekáte? Užívejte si...

VSTUP ZDARMA

• Vystoupení Josefa Laufera 

•  Vystoupení Martina 
Franceho

• Arantis – dudácká show 

• Prevence bezpečí u seniorů

•  Informace o Senior Pointech 
a Senior Pasech

•  Měření tlaku, cholesterolu 
a mnoho dalšího

Seniorské
HRÁTKY
2019

11. 9. 2019 
od 15.00 do 17.00 hodin 
Střelnice Spolkový dům
Žižkova 249 / Tábor

seniorske_hratky_tabor_92,5x267.indd   1 12.07.19   15:12
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CVIČENÍ 
TAICHI

Více na:
www.taichi-tabor.cz

96
7/

09
-N

TR
/1

9

12
04

/0
9-

N
TR

/1
9

12
05

/0
9-

N
TR

/1
9

97
2/

09
-N

TR
/1

9


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

