
KANDIDÁTNÍ LISTINA 
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA M ĚSTA TÁBOR  

konané ve dnech 5. – 6. října 2018 
Politické strany: 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 
 

Poř. 
číslo Jméno, příjmení, titul Pohlaví Věk Povolání 

Obec, kde je kandidát 
přihlášen k trvalému 
pobytu 

Název politické strany nebo 
politického hnutí, jehož je kandidát členem, 
popřípadě údaj "bez politické příslušnosti" 

1. Ladislav Šedivý muž 67 politický pracovník  Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

2. Růžena Novotná žena 67 dispečerka Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

3. Václav Ebert muž 44 živnostník Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

4. Kamil Dařena muž 46 technik Tábor bez politické příslušnosti 

5. Radek Springer muž 47 mistr výroby Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

6. Vojtěch Vavera muž 68 důchodce Náchod Komunistická strana Čech a Moravy  

7. Alena Hudečková žena 75 důchodce Tábor bez politické příslušnosti 

8. Stanislav Novotný muž 42 hodinář Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

9. Jiří Truhlá ř muž 67 stavař Tábor Komunistická strana Čecha a Moravy 

10. Milan Ort  muž 63 dělník specialista Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

11. Štěpán Drbal   muž 46 dělník Tábor bez politické příslušnosti 

12. Svatopluk Černý muž 70 důchodce Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

13. Helena Valešová žena  74 důchodce Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

14.  Daniel Hubáček muž 42 živnostník Tábor bez politické příslušnosti 



15. Naďa Kořínková žena 70 důchodce Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

16. Jozef  Ivaniš muž 80 důchodce Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

17. Bedřich Hladík  muž 67 důchodce Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

18. Dušan Horčík, Ing. muž 67 živnostník Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

19. Daniel Pekař muž 24 dělník Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

20. Josef  Múller   muž 72 důchodce Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

21. Jiří Prskavec, Ing. muž 71 důchodce Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

22. Jiří Kopřiva, Ing. muž 82 důchodce Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

23.  Vladimír Štol, Ing. muž 56 technik Tábor Komunistická strana Čech a Moravy  

24.  Roman Žalský muž 84 důchodce Tábor Komunistická strana Čech a Moravy 

25. Matěj Pospíšil muž 34 tiskař Tábor bez politické příslušnosti 

26. Radek Maisel muž 44 skladník Tábor bez politické příslušnosti 

27. Jarmila Fučíková žena 76 důchodce Tábor Komunistická strana Čecha Moravy 
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ÚVOD 
 
O čem s vámi chceme v p říštích čtyřech letech hovo řit?  
Odmítáme žít ve strachu o budoucnost našich dětí, ve světě plném 
společenské nespravedlnosti, pokrytectví a války. Politický systém, 
který nenaplňuje oprávněné potřeby a očekávání lidí, nemá v 
moderním světě své místo. Důvěra v takovou politiku právem klesá 
ke dnu. Vládnoucí elity dnes hájí zájmy velkého kapitálu, banky 
bobtnají a peníze občanů mizí rychle v zahraničí. Církev v roli 
miliardáře vytrvale vysává stát, přičemž mladé rodiny jsou 
odkázány k životu v nouzi, senioři nemají na nutné léky, chudí 
chudnou a bohatí bohatnou!  Lidé jsou zbavováni naděje a 
důstojnosti. Většina si dnes již přeje změnu. Je načase konečně se 
vypořádat s privatizačními zlodějnami, ke kterým ještě přibyla 
nespravedlnost ve formě církevních restitucí! Zákony musí odrážet 
zájem slušného a poctivého člověka, ne účelové výhody pro 
neoprávněně privilegované. Naším strategickým cílem je 
postupnými kroky společně s vámi změnit životní poměry ve 
prospěch většiny. 
Co konkrétn ě je naším cílem v Tábo ře, se dozvíte v sedmi 
následujících odstavcích: 
 
I. RADNICE A SAMOSPRÁVA 
 

� V současné době zde pracuje 237 úředníků (údaj je z dubna). I 
přes propagovanou vizi vedení radnice o tzv. „chytrém městě“ 
považujeme zavádění moderních technologií do práce 
jednotlivých odborů a jejich propojení za nedostatečné. Jak 
ukazují průzkumy, důsledným zavedením těchto technologií by 
se dala ušetřit až polovina zaměstnanců. 

� Vidíme nutnost většího zpřístupnění existujících elektronických 
služeb na radnici občanům, odstranění legislativních překážek. 

� Dodržování transparentnosti výběrových řízení, větší 
propagaci účinného systému veřejného sledování zakázek, 
zavedení tvrdých postihů za svévolné předražování státních 
zakázek, založené na tiché dohodě soutěžících firem a 
úředníků.   
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� Postavíme se proti nevýhodným prodejům a koupím majetku, 
které nejsou motivovány potřebami města. Například koupě 
rybníku Malý Jordán a podobně. 

� Vyvození osobní i finanční odpovědnosti konkrétních úředních 
osob za nekompetentní rozhodování, nedbalost a závažná 
pochybení.  

� V oblasti samosprávy města vidíme zásadní problém v 
rozpadu koalice, která vydržela sotva polovinu volebního 
období. Nová se nezformovala a společnou řeč nad problémy 
města bývalí „koaličníci“ nenašli. Řada problémů se proto 
řešila samospádem, polovičatě a bez nutné koncepce. 
Chceme po volbách napomoci vytvoření pevné koalice, 
takové, která by bez osobních vztahových problémů mohla 
řešit všechny úkoly, které jsou nutné pro další život a rozvoj 
města. 

 
II. ROZVOJ MĚSTA 
 
� Kromě budované D3 a R4 má kraj velký dluh ve vybudování 

mnoho let plánovaného jižního obchvatu Slapy – Tesco. Je 
třeba zvýšit tlak nového vedení města na odpovědné orgány 
kraje, zejména při tvorbě krajského rozpočtu, aby stále 
nezůstávalo jen u slibů. 

� Největší problém současnosti spatřujeme v krizi teplárenství. 
Absolutní rozpory mezi městem a Teplárnou Tábor se dají řešit 
jediným způsobem. A to vypovězením akcionářské smlouvy, 
prodejem akcií a výtěžek poté věnovat na rozvoj teplárenské 
soustavy ve městě budováním menších ekologických 
plynových kotelen. To v těch lokalitách, kde by nemohla 
zásobovat plánská teplárna. Ta navíc slibuje vybudování 
spalovny, což by výrazně zlevnilo teplo a také vyřešení tvrdých 
požadavků nového zákona O odpadech. 

� Druhý velký problém spatřujeme ve zkrachovalé výstavbě 
„sídliště pro třetí tisíciletí“ v bývalých kasárnách Jana Žižky. Ten 
je ještě umocněn tím, že město promeškalo svou nečinností 
možnost koupě dvou budov a pozemků u třídy kpt. Jaroše v 
dražbě, kde je páteřní rozvod sítí pro celý areál. Zmíněné 
nemovitosti tak vlastní soukromý podnikatel a panuje obava, že 
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zde vzniknou ubytovny pro dělníky. Místo aktivního hledání 
investorů pro výstavbu zatím radnice zpracovává sociologické 
a další studie případného využití. Tady chceme ve velmi krátké 
době iniciovat změnu přístupu k těmto atraktivním pozemkům i 
za cenu změny územního plánu. Nevylučujeme po případném 
rozparcelování ani možnost občanské výstavby rodinných 
domů. S tím, že zde bude podle plánů radnice oplocený výběh 
pro psy, se rozhodně nehodláme smířit. 

� Třetím významným problémem města je avizovaná výstavba 
věznice pro 800 odsouzených na bývalém vojenském letišti 
Všechov. Vězeňská služba se svého záměru stále nevzdává. 
Spolu s tisícovkami petentů říkáme i my NE věznici na 
Všechově. V případě aktivních kroků vězeňské správy budeme 
organizátory petice lobbingu ve vládě a sněmovně, i různých 
forem občanského odporu. 

� V každém případě budeme podporovat právo na slušné 
bydlení, které je lidským právem. Podpoříme nízkonákladové 
bydlení a výstavbu obecních i družstevních bytů.  Je třeba 
stanovit územním plánem plochy k individuální výstavbě a 
zasíťovat je. Například louku nad bývalým Otavanem ve směru 
na Všechov. 

� Je třeba řešit konkrétní stav chodníků a komunikací ve městě. 
A to zejména krajské Budějovické ulice. V případě její 
plánované zásadní rekonstrukce připravit scénář vybudování 
kolektorů, které by zásadní městské komunikaci ušetřili časté 
opravy při haváriích sítí. 

� Určitě nepřistoupíme na podmínku kraje, že v případě 
vybudování přeložky Měšice – Vožická Tábor převezme do své 
péče Budějovickou ulici a další komunikace, dosud patřící kraji. 

� Vyhlašujeme konec experimentů s veřejným prostorem v rámci 
tzv. modernizace podle evropských vzorů. Příkladem budiž 
náměstí TGM, které se současnému vedení města podařilo 
úspěšně zabetonovat. Zásadně nesouhlasíme s tím, že zde 
byla zeleň úspěšně zlikvidována, je v plánech tam, kde být 
nemá a nemusí. Třeba na Budějovické ulici spolu s 
cyklostezkami a zbytnými prvky. 
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III. PRÁCE A PRÁVA ZAM ĚSTNANCŮ 
 

� Táborsku patří mezi jihočeskými okresy i přes pozitivní trendy 
trvale přední místo v nezaměstnanosti. Poslední dvě volební 
období se téměř nepokročilo v obsazování průmyslové zóny 
Vožická a získávání nových investorů i v jiných lokalitách. 
Tento dluh současného vedení města chceme intenzivně 
napravovat.   

� Každý musí mít právo na práci. Za poctivou práci náleží 
spravedlivá odměna na evropské úrovni. Podporujeme 
minimální mzdy na 50 % průměrné mzdy. To chceme prosadit 
minimálně ve společnostech zřizovaných městem Tábor, či v 
těch společnostech, kde má město majetkový podíl. 

� Zajistíme ve spolupráci s našimi právníky a odborníky 
spolupracujícími s KSČM důslednou právní ochranu 
zaměstnance a prosazování pracovního práva, nejen ve výše 
zmíněných podnicích a společnostech. Zasadíme se o posílení 
odborových práv. 

� Zvýšíme podporu družstevnictví jako dnes neprávem 
opomíjené formy efektivní ekonomické spoluúčasti 
zaměstnanců nejen v zemědělské výrobě, ale zejména v 
oblasti navazujících domácích zpracovatelských 
potravinářských firem, v bytové výstavbě, výrobě, odbytu aj. 

� Pomůžeme v získávání práce konkrétním handicapovaným a 
zdravotně postiženým. Zajistíme stabilizaci sociálních služeb.  

 
IV. SOCIÁLNÍ OBLAST 
 

�  Musíme se opět důrazně zaměřit na výstavbu tolik potřebného 
sociálního bydlení. V této oblasti neudělal Tábor v posledních 
letech vůbec nic. Přitom se nabízelo například využití budov 
bývalých kasáren Jana Žižky. Nebo budovy bývalého 
vojenského velitelství naproti, kde dnes sídlí jen pár 
příslušníků vojenské policie a jinak zeje prázdnotou, i když v 
kasárnách v Kyjevské ulici jsou stále volné budovy. O 
bezplatný převod „Pentagonu“ od ministerstva obrany na 
město budeme usilovat se vší razancí. 
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� S otázkou dostupného startovacího bydlení souvisí také 
pomoc mladým manželstvím. Počet obyvatel Tábora 
každoročně klesá ale nejen proto, že na tržní ceny bydlení 
nemají, ale také s dostupností práce a odměnou za ni. A tak 
nám mladí migrují za prací do Prahy, Českých Budějovic, nebo 
třeba do Písku. Stejný problém mají senioři, kteří ve velkých 
nájemních bytech zůstali sami. 

 
Vzhledem k tomu, že Táborské G-centrum eviduje kolem 1000 
žádostí o umístění, budeme podporovat vzhledem k 
demografickému vývoji rozšíření kapacity sociálních zařízení včetně 
urychlené výstavby Senior domu před nemocnicí. 

� Jako nutnost vidíme zamezení zvýšenému nárůstu privátních 
sociálních služeb na úkor organizací, které mají veřejného 
zřizovatele – stát či město Tábor. 

� Podpoříme zavedení přísnější kontroly čerpání sociálních 
dávek a zabránění jejich zneužívání.  

 
V. ZDRAVOTNICTVÍ 
 

� Podporu dostupné a kvalitní potřebné zdravotní péče musíme 
zabezpečit pro všechny bez navyšování spoluúčasti pacientů. 
To považujeme za jednu z priorit. Problémem se v Táboře jeví 
některá přetížená pracoviště obvodních lékařů.  

� Zároveň se zasadíme ve spolupráci s krajem o zlepšení 
finančních, pracovních a vzdělávacích podmínek 
zdravotnických pracovníků v Nemocnici Tábor a dalších 
zdravotnických zařízeních.  

� Na úrovni města je důležité udržet kvalitní zdravotnické 
pracovníky včetně sester a dalšího personálu - v G-centru a 
domovech s pečovatelskou službou i za cenu finanční 
motivace. 

 
VI. ŠKOLSTVÍ 
 

� Navrhujeme i v Táboře financování soukromých a církevních 
škol z jejich vlastních zdrojů, ne ze státního rozpočtu či 
příspěvků města. Rovněž je třeba pečlivě zvažovat růst jejich 
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sítě ve vztahu ke kapacitám škol zřizovaných městem Tábor. 
� Větší důraz musíme dát na financování a dostupnost 

vzdělávání s důrazem na chybějící technické a učňovské 
profese. Sladění oborů vzdělávání s potřebami pracovního 
trhu. Iniciovat spolupráci táborských základních, středních 
škol v této oblasti. 

� Zachováme a budeme dále rozvíjet táborské speciální 
školství, inkluze za každou cenu je nesmysl. 

� Chceme prosadit původní návrh KSČM jízdného v táborské 
MHD pro školáky do 15 let zdarma, ne jako v současnosti jen 
do 12 let. 

� Kapacita školek je v Táboře zatím dostatečná.  Navrhujeme 
však znovu otevřít diskusi o výstavbě či zřízení jeslí, které se 
město stále brání a které jsou evidentně potřeba. 

� Odmítáme krácení příspěvků na činnost organizací aktivně 
pracujících s mládeží.  

 

VII. SPORT 
 

� Budeme prosazovat podporu zdravého životního stylu.  
Podporu sportu, tělovýchovy a turistiky. Sport má být dostupný 
hlavně dětem a mládeži. Finanční podporu věnovat zejména 
rozvoji masového a amatérského sportu, nikoliv podnikatelsky 
provozovaného. V této souvislosti je třeba také přehodnotit 
nadstandardní příspěvky města na výstavbu nového stadionu 
v Kvapilově ulici. 

� Více pozornosti věnovat tělovýchovným zařízením a 
stadionům ve vlastnictví města. Ty potřebují vzhledem ke 
svému stavu a zanedbané péči dlouhodobě vyšší finanční 
injekce. 

� Znovu obnovit myšlenku na výstavbu všesportovní haly u 
tělocvičny v Kvapilově ulici 

� Dokončit rekonstrukci stadionu Míru a plaveckého stadionu a 
do budoucna plánovat vybudování klasického aquaparku v 
obvyklých standardech. Obyvatelé Tábora nyní musí jezdit za 
těmito službami do jiných měst, mnohdy mnohem menších.  

 

■ ■ ■ 
http://tabor.kscm.cz 



V Í M E,
co NAŠE město
nutně potřebuje
pro další roky
 úspěšnějšího

rozvoje !!!

Celý volební program
Táborské KSČM najdete na

webových stránkách
https://tabor.kscm.cz/cs

č.5
NEŽ VKROČÍTE DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI...
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