V Táboře nebude kandidátka Spolu, ale Společně.
K dohodě s lidovci nedošlo

Jiří Horecký a Lenka Horejsková - číslo 1 a 2 kandidátky Společně pro Tábor.
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TÁBOR - Dnes dopoledne se na tiskové konferenci v Táboře představili lídři
a kandidáti ODS a TOP 09, kteří v zářijových komunálních volbách budou do
táborského zastupitelstva kandidovat na společné kandidátce. Ta dostala
název Společně pro Tábor. Jak ale naznačují opravy a přelepy v publikaci
vydané při této příležitosti, původně mělo jít o projekt na půdorysu vládní
koalice Spolu. Jenže nakonec nedošlo k dohodě s KDU-ČSL.
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Lidovcům se nelíbilo postavení na kandidátce
Proč? Na otázku odpovídal lídr kandidátky Společně pro Tábor Jiří Horecký (ODS):
"Lidovci jsou v Táboře slabší a ačkoliv jsme o tuto spolupráci stáli, trvalo měsíce, než
vůbec někdo za KDU-ČSL začal jednat. Na podmínkách jsme se dohodli, ale pak jsme se
dozvěděli, že podmínky nejsou akceptovatelné z krajské úrovně. To už byla připravena do
tisku kniha, na které jsme několik měsíců spolupracovali. KDU-ČSL se nakonec rozhodla,
že v Táboře nechce být součástí projektu Spolu. Takže na to v knize reagujeme."
Tím se vysvětluje, proč kniha ještě nese v názvu Spolu, je v ní prezentován kandidát
KDU-ČSL Jan Křemen a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se vyjadřuje na podporu
celého projektu, od kterého lidovci nakonec odstoupili. "Výsledek byl, že jsme se
nedohodli. V Táboře KDU-ČSL nemá už delší dobu žádného zastupitele a my tam chceme
mít aspoň jednoho. Partneři nám původně nabídli desáté, pak deváté místo kandidátky.

To nepovažujeme za partnerství. Takže jsme se rozhodli, že s lídrem Janem Křemenem
půjdeme do voleb sami. Jsem přesvědčen, že samostatně můžeme překročit pět procent,"
vyjádřil se za krajské vedení KDU-ČSL poslanec sněmovny Šimon Heller.
ODS a TOP 09 společně pro Tábor
Koalice pod názvem Společně pro Tábor dnes tedy představila svého kandidáta na
starostu Tábora - 44 letého Jiřího Horeckého (ODS), prezidenta Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR, dříve ředitele G-centra v Táboře, nyní také prezidenta Unie
zaměstnavatelských svazů ČR. Na místostarostku města kandiduje z druhého místa
Lenka Horejsková (TOP 09), dřívější vedoucí odboru kultury táborské radnice,
místostarostka města a nyní vedoucí infocentra ve Veselí nad Lužnicí. Na dalších místech
jsou například ředitelka Domova pro seniory v Bechyni Martina Smětáková, projektový
manažer Kryštof Kothbauer, vysokoškolský učitel Dominik Smutný, účetní Dana
Tobiášková, současní zastupitelé František Dědič a Irena Ravandi, podnikatel Milan
Hulan, veterinární lékařka Radka Vaňousová, šéf velkoobchodu T-Mobilu a předseda
osadního výboru v Klokotech Jiří Lešek, zaměstnanec veřejné správy a hokejový trenér
Jaroslav Drda nebo advokát Ladislav Novotný.
Jiří Horecký řekl, že společně s desítkami Táboráků tvořili několik měsíců Plán pro
Tábor. Je podrobně popsán v knize, která se křtila na nedělním dni dětí na táborském
letišti a bude pro Táboráky k dispozici i na dalších akcích. "Knížku si lze za čtyři roky
otevřít a vyhodnotit, nakolik se plán podařilo splnit," řekl Horecký. Podle něj je
podstatné, aby plány byly splnitelné, ale taky akceptovatelné pro většinu Táboráků.
Kandidáti zjišťovali i mezi lidmi, co Táboru chybí, co se nedaří a co je potřeba změnit.
Dalšími názory mohou lidé přispět vyplněním dotazníku na bit.ly/dotazník_o_Táboře
"Program je živá věc, rádi ho doplníme o to, co ještě Táboráky pálí," říká Lenka
Horejsková. Za vyplnění dotazníku lze vyhrát let balonem nebo degustační večeři. A
úplně každý dostane zmíněnou knihu s krásnými fotografiemi Tábora od fotografa
Zdeňka Parkana.
Kandidáti Společně pro Tábor si dělali i několik průzkumů, výsledkem je například
zjištění, že 71 procent respondentů označilo Husův park za místo, kde se cítí v Táboře
nejméně bezpečně. Následuje sídliště Nad Lužnicí. Třetina dotázaných uvedla, že v
Táboře je obtížné najít pracovní uplatnění. Bližší představy o řešení problémů z pohledu
lidí z kandidátky Společně pro Tábor přinese středeční Táborsko. Zazní, co se má podle
nich v Táboře změnit a jak si představují komunikaci radnice s Táboráky.
Kontaktní kampaň zahájí Společně pro Tábor 21. června v kanceláři poslance Pavla Klímy
na třídě 9. května, další setkání budou následovat během následujících týdnů na sídlišti
Nad Lužnicí, na Pražském sídlišti i v příměstských částech Tábora.
Zdroj: https://www.jcted.cz/taborsko/65789-v-tabore-nebude-kandidatka-spolu-alespolecne-k-dohode-s-lidovci-nedoslo/

