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Táborská setkání se odehrají ve stylu „blízkých setkání místního druhu“
Tábor - Rada města Tábora na svém zasedání 11. května 2020 přijala usnesení,
že letošní 29. ročník festivalu Táborská setkání (11. září - 13. září 2020) s
podtitulem 600 let na hoře Tábor se uskuteční, byť v jiné podobě a v jiném
režimu a samozřejmě za dodržení všech epidemiologických nařízení.
Táborská setkání se ve městě odehrají v neobvyklém formátu – bez velkých
hudebních hvězd na hlavním pódiu, bez průvodů a ohňostroje, ale s rozsáhlým
využitím místních spolků, sdružení a táborských hudebních těles. Vstupné bude
zdarma. Dramaturgie vytvoří desítky menších scén tak, aby nedocházelo ke
kumulování návštěvníků a k porušení opatření, které stanovuje počet osob ve
stejný čas na jedné akci.
„Lidé budou z programu vědět, že v jednu chvíli programy začnou na deseti až
patnácti místech v různých částech města. Jsme schopni počet osob na
jednotlivých akcích regulovat. Když si pomůžeme terminologií z oblasti filmu,
letošní Táborky se uskuteční jako Blízká setkání místního druhu,“ uvedl starosta
Štěpán Pavlík.
Paralelními kulturními scénami se stanou např. nám. TGM, Tismenické údolí,
Děkanská ulice, Velký šanc, kino Svět, plovárna, zahrada Střelnice, botanická
zahrada, Křižíkova elektrárna, Trafačka, Pintovka aj. Osloveni budou
provozovatelé Milenia, Housova mlýna či centra Bejvák v lokalitě Sídliště Nad
Lužnicí. „Na Žižkově náměstí nebude moci stát velké pódium, ale zapojíme
tento prostor do stylizovaných trhů k už ověřeným náměstím Tržnímu a
Mikuláše z Husi,“ sdělil starosta.
Podle radního Jiřího Fišera může letos jít o zdařilý ročník, ačkoliv ho ovlivní
koronavirová pandemie. Připomněl, že v minulosti extrémně deštivé či větrné
počasí také zrušilo velkou část programu, a přesto se na tyto ročníky
Táborských setkání hodně vzpomíná. Podle jeho názoru lze letošní program
chápat i jako návrat ke kořenům před téměř 30 lety, kdy festival začínal. „Další
motivací, proč chceme Táborská setkání zorganizovat, je podpora místních
podnikatelů,“ uvedl Jiří Fišer.
Vedoucí městského Odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková doplnila,
že počet stánků na náměstích bude omezen, aby byly dodrženy hygienické

odstupy. „Program bude komornější, nepřipravíme žádné velké koncerty. Vše
se bude konat klidněji, v kulisách našeho nádherného města,“ sdělila Radka
Šimková. V neděli 13. září se opět počítá s otevřením památek v rámci Dnů
evropského kulturního dědictví.
O ohňostroj lidé nepřijdou, radnice ho pouze přesunula na oslavy Dne republiky
na 28. 10. 2020. Na příští rok už Město Tábor přesunulo koncert vážné hudby
Má vlast (původně 6. 7. 2020) i festival Komedianti v ulicích (původně srpen
2020). Náhradní termíny mají představení nové knihy Tábor O městě - pevnosti
(11. 10. 2020) a nostalgické jízdy vlaků Tábor s párou (10. 10. 2020).
Nový koncept festivalu, na kterém už skoro rok pracuje dramaturgická rada
Táborských setkání, bude využit v roce 2021, kdy je v plánu jubilejní 30. ročník.
Rada Města Tábora dále rozhodla:
- otevřít mateřské školy zřizované městem v pondělí 25. 5. 2020. Doporučila
ředitelům a ředitelkám, aby zajistili stravování buď v teplé, nebo studené
formě.
- o navýšení finančních prostředků na opravu lávky na návodní straně hráze
Jordánu o částku cca 455 tisíc Kč. Důvodem je zajištění diagnostiky,
geodetického zaměření a oměření lávky. Na začátku oprav se objevil problém s
podpůrnými sloupy, které jsou v havarijním stavu. Proto se stavba zastavila a
bude probíhat kontrola všech sloupů a jejich případná sanace.
- o schválení zadání veřejné zakázky na investiční akci s názvem Stavební úpravy
Budějovické ulice v Táboře - 3. etapa - anglické dvorky u bytových domů. Cílem
je úpravy za 3,4 milionu Kč bez DPH zvládnout letos od července do října, aby 3.
etapa rekonstrukce ulice (plánovaná na příští rok) měla hladký průběh.
- o schválení zadání veřejné zakázky s názvem „Centrum pro seniory v Táboře technologie gastro“. Součástí stavby, která vzniká u nemocnice, je i technologie
gastro. Soutěž na ni je vypisována samostatně. Dodávka a montáž se
předpokládají v závěru stavby - na jaře 2022. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí cca 8,76 mil. Kč. Náklady vycházejí z položkového rozpočtu
projektanta.
- o schválení zadání veřejné zakázky na akci „Centrum pro seniory v Táboře –
technologie prádelny“. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí cca
3,2 milionu Kč.

