
J S M E  V A Š I  S O U S E D É !

A KANDIDUJEME SPOLEČNĚ POD ČÍSLEM

JÍT K VOLBÁM MÁ SMYSL!

Víte, že kraje mimo jiné:
• nakládají s financemi, které odpovídají asi 

sedmině státního rozpočtu?

• polovinu všech finančních prostředků dávají 
do školství a na platy učitelů?

• řídí Integrovaný záchranný systém?

• udržují a obnovují komunikace II. a III. třídy?

• organizují sociální péči, financují systém 
sociálních a zdravotnických služeb?

• prostřednictvím krajského územního plánování 
mohou významně ovlivnit, kudy povedou 
dálnice?

• mohou řešit problematiku sucha a zadržování 
vody v krajině?

Volby jsou cestou, jak měnit věci k lepšímu!
A my máme připraven skvělý tým!
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Nabízíme zkušenost 
i neotřelé nápady
Rozhovor s kandidátem na hejtmana Pavlem Hrochem, předsedou hnutí Jihočeši 2012

Náměstek jihočeské hejtmanky Pavel Hroch 
podruhé za sebou vede do krajských voleb kan-
didátku Jihočeši 2012. Povídali jsme si s ním 
o výhodném partnerství trojice hnutí, ekonomické 
kondici Jihočeského kraje, rezervách do budouc-
na a o volebních ambicích.

Proč by lidé měli volit zrovna Jihočechy 2012?
Těch důvodů je hned několik. Nejsme řízeni z ce-
lorepublikového centra. Máme k sobě velmi blízko 
i z lidského hlediska. A pak je tu znalost místní 
problematiky. Naši kandidáti jsou téměř z polovi-
ny současnými nebo bývalými představiteli měst, 
městysů a obcí. Mají často dlouhodobé zkušenosti 
z komunální politiky a mohou je přenášet na regi-
onální úroveň. To je velká výhoda.

Na Vaší kandidátce je i spousta osobností 
z různých oblastí veřejného života: podnikate-
lé, učitelé, lidé z neziskového sektoru...
To je pro nás taky velmi důležité. Potřebujeme 
pohledy z různých stran, abychom si na danou 
problematiku mohli udělat co nejpřesnější názor.

Oproti roku 2016, kdy byly poslední krajské 
volby, společnou kandidátku JIH 12 a Tábor 
2020 posílili zástupci hnutí Občané pro Budě-
jovice (HOPB). Ti s Jihočechy spolupracovali 
už před osmi lety. V čem je toto partnerství 
výhodné?
Jsem velmi rád, že se nám s HOPB podařilo znovu 
domluvit na spolupráci. Lidé, kteří řeší problémy 
stotisícového krajského města, mají na některé 

Pavel Hroch (57 let)
Náměstek hejtmanky 
a starosta Kovářova 
na Písecku (od roku 2002). 
Dalším studiem a vlast-
ním úsilím se z postu 
dělníka vypracoval až 
do vedení strojírenské 
firmy. Od mládí projevo-
val výrazný organizační 
talent. Pod jeho vedením 
se Kovářov stal Jihočes-
kou vesnicí roku 2004 
a za další dva roky získal 
Evropskou cenu obnovy 
vesnice.

Pavel Hroch je jedním ze 
spoluzakladatelů politic-
kého hnutí Jihočeši 2012, 
které vzniklo před osmi 
lety, a hned od počátku 
se stal jeho předsedou. 
Členům hnutí vadilo, že 
se při rozdělování peněz 
z evropských fondů zapo-
míná na venkov. Také ne-
souhlasili s klientelismem 
a prosazováním sporných 
projektů.
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záležitosti přirozeně trochu jiný pohled než ti, co 
žijí na jihočeském venkově. I to nás ve společných 
debatách vzájemně obohacuje.

V minulém volebním období byli Jihočeši 2012 
ve vládnoucí koalici. Nesli jste tedy spoluzod-
povědnost za rozvoj jižních Čech. V jaké kondi-
ci se teď nachází Jihočeský kraj?
Ve velmi dobré kondici. Je to kraj nezadlužený. 
Navzdory koronavirové krizi a neočekávaným 
výdajům, které jsou s ní spojené, na krajském účtu 
zůstává minimálně miliarda korun. Přitom se nám 
každoročně podařilo proinvestovat tři až tři a půl 
miliardy. A k tomu nástupcům předáváme řadu 
projektů, které jsou připraveny k realizaci..

Co je potřeba zlepšit do budoucna?
Určitě proces přípravy projektů a zadávání veřej-
ných zakázek. Tam jsou velké rezervy. Chtěl bych, 
aby na krajském úřadu vzniklo speciální oddělení 
pro zadávání zakázek, kde by probíhala intenzivní 
komunikace s projektantem. A pak je tu druhá část 
procesu, kterou je třeba zlepšit, a to jsou výběro-
vá řízení. Tyto dvě věci jsou nejdůležitější. Tady při 
investičních akcích můžeme uspořit hodně peněz. 
Stavby budou lépe promyšlené. Nepůjde o samo-
účelné výmysly architektů a projektantů. Musíme 
od počátku přemýšlet v souvislostech, abychom 
dodatečně nemuseli investovat další peníze do už 
realizovaných akcí.

Jaké jsou další rezervy?
Máme co zlepšovat v dopravní obslužnosti. Chybí 
nám dokonalejší propojení a návaznost jednotli-
vých druhů dopravy. V tomto směru příliš dobře 
nefunguje organizace Jihočeský koordinátor do-
pravy. Otázkou je, zda by nebylo vhodnější tuto or-
ganizaci zrušit a začlenit ji přímo pod krajský úřad. 
Určitou rezervu máme i v opravách silnic II. a III. 
třídy. Tady lze také ušetřit velké peníze, pokud při 
výběrových řízeních budeme postupovat efektivně.

Spoustu peněz si v posledních letech vyžáda-
la modernizace českobudějovického letiště. 
Nebylo by lepší využít tyto prostředky pro jiný 
účel?
Je pravda, že Jihočeský kraj investoval do projektu 
letiště už asi 1,3 miliardy korun. Výhodou je, že kraj 
se letos stane stoprocentním vlastníkem všech po-
zemků a budov v areálu letiště, ale i servisní orga-
nizace, která zabezpečuje provoz na letišti. Roz-
hodování tak bude efektivnější. V současné době 
probíhá certifikace letiště. Proces je to zdlouhavý, 
ale nezbytný. Věřím, že letiště certifikaci meziná-

rodního letiště získá a že se jeho provoz podaří 
rozhýbat. Možností je řada. Areál letiště má účetní 
hodnotu asi tři a půl miliardy korun. Tržní hodnota 
je ovšem mnohonásobně vyšší. Myslím, že o tom, 
zda investice do letiště byla efektivní či nikoli, se 
podle mého názoru můžeme bavit až po několika 
letech. Zatím je to předčasné...

Jižní Čechy jsou dlouhodobě turistickým mag-
netem pro domácí i zahraniční návštěvníky. 
Jak se v této oblasti, která je velmi důležitá pro 
celou ekonomiku Jihočeského kraje, projevila 
pandemie koronaviru?
Potěšilo nás, že turisté do jižních Čech přijížděli 
i v době po pandemii, během letních měsíců. Úby-
tek cizinců téměř úplně nahradili domácí turisté. 
Jihočeský kraj pro udržení jejich zájmu udělal 
například to, že těm, kteří k nám zavítali, částečně 
přispěl na ubytování. Třeba Lipensko nebo Český 
Krumlov vůbec žádný propad o prázdninách neza-
znamenaly. To je velmi dobrá zpráva pro hoteliéry 
a další podnikatele, kteří jsou na turistický ruch 
navázaní.

Je v této oblasti ještě co zlepšovat?
Velice důležité pro cestovní ruch bude propagovat 
nové oblasti, které ukrývají spoustu lákadel a za-
jímavostí, ale veřejnosti nejsou tolik známé. Bylo 
by krátkozraké soustředit se pouze na místa jako 
je Lipno, Třeboň, Český Krumlov, Hluboká, jež 
jsou dlouhodobě vyhledávána českou i zahraniční 
klientelou. Zájem turistů musíme rozložit na větší 
území. K tomu je nezbytné dokončit infrastuktu-
ru jako jsou třeba cyklostezky, sportovní a dětská 
hřiště, různé skanzeny. A s turistickým ruchem je 
úzce propojena i kultura. Kraj proto vydatně při-
spívá na opravy památek, rozsáhlou rekonstrukcí 
prochází například strakonické muzeum, na Troc-
nově se připravuje archeoskanzen...

Zpátky ke krajským volbám. S jakým výsledkem 
budete spokojený?
Když vyhrajeme. Věřím, že můžeme získat až 
dvacet procent hlasů. Jak se bude skládat budoucí 
krajská koalice, to už je jiná věc. Každopádně jsem 
optimista.

Máme co zlepšovat 
v dopravní 
obslužnosti. 

„
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Pečovat o veřejný prostor
Ivo Moravec (56 let)

Absolvoval lesnickou fakultu v Brně, studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. 
Pracuje na částečný úvazek v Centru výzkumu globální změny Akademie věd ČR, kde 
se věnuje studiu horských smrkových lesů. V roce 2006 založil Spolek přátel tradic 
zaměřený na propagaci kulturního a historického dědictví. Zabývá se přípravou pro-
jektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. 
Ve volném čase fotografuje, věnuje se ornitologii, četbě odborné literatury a sportu. 
Je ženatý. Má dvě dcery.

V roce 2006 byl na kandidátce ODS zvolen zastupitelem Českých Budějovic. Před 
deseti lety se podílel na založení politického hnutí Občané pro Budějovice, nyní je 
jeho předsedou. Ve volebním období 2010-2014 byl členem rady města České Bu-
dějovice, později prvním náměstkem primátora a nyní zastává pozici náměstka pri-
mátora. Je neuvolněným členem rady Jihočeského kraje. „Důsledná péče o veřejný 
prostor se odráží na kvalitě našich životů a kvalitní prostředí lidi láká. Je živnou 
půdou pro aktivity ve městech a obcích. Investice do kvalitního prostředí se vyplá-
cejí. Vsadili jsme proto v Budějovicích na kvalitní architekturu a veřejný prostor. 
Uspořádali jsme několik architektonických soutěží. Například Park Čtyři Dvory je 
v  republikovém měřítku (ne)uvěřitelný příběh. Ze zdevastovaného areálu tanko-

vých kasáren se během několika let stalo jedinečné místo k trávení volného času pro všechny Budějčáky. Řádně 
spravovaná obec se pozná podle toho, že je svobodná, uvnitř družná a je v ní rozum. Totéž platí i pro kraj.“

Neflákat se a být slušný
Jiří Fišer (67 let)

Autorizovaný projektant v oboru vodohospodářských staveb a městského in-
ženýrství. Před rokem 1989 člen tzv. Jazzové sekce, která měla velmi široký 
záběr a přes import alternativních hudebních, literárních a výtvarných proudů 
se záhy dostala do konfliktu s komunistickým režimem. Po listopadu 1989 stál 
u  formování svobodné společnosti. V  roce 1998 založil komunální politické 
hnutí Tábor 2002 (později 2020). V období 2010 až 2018 byl za toto hnutí sta-
rostou města Tábora a od roku 2012 zasedá v krajském zastupitelstvu. Tři roky 
byl předsedou Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Je aktivním muzikantem 
a expedičním cyklistou: v průběhu posledních dvou desetiletí má na svém kon-
tu více než 48 tisíc kilometrů po cestách Evropy, Afriky a Severní Ameriky. 

„Funkci starosty a politika obecně jsem nikdy nevnímal jako roli bosse, vel-
kého šéfa. V první řadě jsem byl občan a obyvatel krásného města, kterému 
bylo umožněno, aby podle svého nejlepšího svědomí spravoval jeho chod. 
Musíte se snažit o spolupráci, zdravit, dámám podržet dveře, být důsledný, ale nemachrovat. Je potřeba, aby lidé 
věděli, že stojíte na jejich straně, že nevykazujete charakterové rysy papalášství. Žádný územní celek, město nebo 
kraj, není pouhým kolbištěm pro investiční příležitosti. Je především prostorem, kde se žije. Politik musí umět 
harmonizovat často protichůdné potřeby a požadavky veřejnosti. V období, kdy jsem byl starostou, město Tábor 
proinvestovalo asi 1,35 miliardy korun se souběžným snižováním úvěrového zatížení. Ale pokud bych měl jmeno-
vat jednotlivé úspěchy, raději připomenu celostátní ocenění města Tábora za správné zadávání veřejných zakázek 
- 2. místo ve své kategorii. Neflákat se a být slušný, to je mé krédo i pro letošní krajské volby.“

„Občané pro Budějovice mají můj hlas i mou podporu již několikáté volby v řadě. Protože mne nezklamali 
a neodstoupili od zásad, s nimiž toto hnutí vzniklo. Tím, že dělají otevřenou politiku a snaží se zapojit 
co nejvíce občany do veřejného dění, zároveň rozšiřují potenciál a aktivitu ke zlepšování života ve městě 
i v kraji, příkladem z poslední doby budiž zavedení participativního rozpočtu v Českých Budějovicích, kde 
se objevila řada zajímavých projektů – přitom jen stačilo nabídnout tuto možnost a dát lidské kreativitě 
prostor. Právě tohoto důrazu na občana, důvěru v jednotlivce si vážím.“

Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd ČR



Stavět mezigenerační mosty
Eva Vanžurová (67 let)

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni a školský management na PF UK 
Praha. Šestnáct let byla ředitelkou základní školy. Od roku 2010 je členkou 
píseckého zastupitelstva, posledních šest let zastává funkci starostky Písku. 
Jako bývalé pedagožce jí byla vždy blízká oblast vzdělávání a výchovy, mezi-
lidských a mezigeneračních vztahů. 

„Nedávno jsme ve městě otevřeli novou knihovnu. Vznikla zdařilou rekon-
strukcí staré školy. Letos se stala Městskou knihovnou roku a má jistě i velké 
šance získat titul Stavba roku. Za historickou fasádou je moderní prostor od-
povídající potřebám generace 21. století, a přece tu zůstalo mnoho z génia 
loci staré školy, kterou navštěvovali naši praprarodiče. Moderní knihovna už 
samozřejmě neslouží jen k půjčování knížek, její záběr činností je velmi širo-
ký. Funguje zde centrum vzdělávání nabízející nejrůznější kurzy od jazyko-
vých přes rukodělné až po IT nebo environmentální kroužky. Pořádají se zde 
početné kulturní a  společenské akce. Město tak získalo úžasný komunitní 
prostor, kam chodí lidé všech generací nejen za literaturou a vzděláváním, 
ale také relaxovat a bavit se. Přála bych si, aby v Jihočeském kraji přibývala 
taková místa, kde se budeme moci vzájemně potkávat bez ohledu na věk, kde 
budou mizet sociální a další bariéry mezi námi, kde budeme nacházet spo-
lečnou řeč, respektovat se navzájem a čerpat inspiraci a pozitivní energii.“ 

Přicházet s novými vizemi
Martin Doležal (50 let)

Právník, ekonom. Absolvent VŠE v Praze a Právnické fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně. Třetí volební období je starostou Sezimova Ústí, od roku 2016 je kraj-
ským zastupitelem. Je dlouholetým skautským vedoucím, přes dvacet let vede 
skautský oddíl a skautské středisko. Od roku 2016 je předsedou Okresní rady Ju-
náka v Táboře a členem krajské rady Junáka. Ve volném čase rád cestuje.

Zájem o veřejné dění neomezuje pouze na své bydliště. Zabývá se i krajskými 
a celostátními otázkami. Vedle dopravní obslužnosti odlehlejších regionů se 
věnuje například zásobování jihočeských obcí vodou a odpadovému hospo-
dářství. Díky svému předchozímu působení na Letišti Praha a. s. je schopen 
zabývat se i budoucností krajské investice do českobudějovického letiště.

Ve veřejné funkci mohl uplatnit organizační talent a schopnost řešit problé-
my klidně, logicky a bez ohledu na politickou příslušnost. „Každý člověk by 
se měl už od mládí učit odpovědnosti za své jednání. Předejde tím v životě 
mnoha problémům a komplikacím. Od zastupitele a zejména starosty měs-
ta se očekává, že bude přicházet s novými vizemi a rozvojovými plány, že 
bude mít schopnost nalézat pro jejich realizaci podporu a bude i dobrým 
hospodářem a správcem. To samé by mělo platit pro kraj a jeho zástupce.“

Hnutí Občané pro Budějovice podporuji od jeho vzniku před deseti lety. Za tu dobu se stalo pevnou 
součástí českobudějovické a jihočeské politické scény a vrátilo do politiky principy, které se z ní začaly 
vytrácet – otevřenost, věcnost a uměřenost. Neslibují nesmysly, nedělají politiku pro politiku, ale aby 
skutečně měnili věci k lepšímu. Za sebe osobně oceňuji jejich důraz na kvalitní veřejný prostor a podporu 
společenského dění od malých sousedských slavností po velké kulturní či sportovní akce.

Pavel Šporcl, houslový virtuos
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Pavel Hroch
náměstek hejtmanky, 
starosta obce
Kovářov

Michal Doktor
ekonom
Lišov

Mgr. Juraj Thoma
náměstek primátora
České Budějovice

Mgr. Ing. Pavel Vondrys
tajemník MěÚ Horažďovice
Strakonice

Ing. Vít Rada
starosta města
Veselí nad Lužnicí

Eva Kropáčková
starostka obce
Roudná

Ing. Ivo Moravec
náměstek primátora
České Budějovice

Mgr. Pavel Lintner
místostarosta města
Soběslav

Mgr. Vladislav Burian
historik, archeolog
Jindřichův Hradec

Ing. Ivan Radosta
starosta města
Milevsko

Mgr. Jana Kopúnová
středoškolská učitelka
Kaplice

Ing. Josef Troup
starosta městyse
Křemže

Ing. Jiří Fišer
projektant-vodohospodář, 
starosta Tábora 2010-2018
Tábor

Mgr. Tomáš Chovanec
projektový manažer
České Budějovice

Ing. Martin Malý
starosta města
Prachatice

Mgr. Josef Maleček
podnikatel
Český Krumlov

JUDr. Luboš Průša
advokát
Písek

Mgr. Hana Mrázová
ředitelka knihovny
Prachatice

Mgr. Eva Vanžurová
starostka města
Písek

Mgr. Filip Mencl
starosta obce
Novosedly nad Nežárkou

Mgr. Jan Kubeš
zástupce ředitele střední 
školy, hudebník
České Budějovice

Ing. Anna Píchová
starostka obce
Lipovice

Ing. Martin Maršík, Ph.D.
ředitel Biskupského gymná-
zia a Církevní základní školy
České Budějovice

Mgr. Martin Hák
místostarosta města
Český Krumlov

Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta města
Sezimovo Ústí

Ing. Štěpán Pavlík
starosta města
Tábor

Ing. Pavel Pavel
cestovatel, experimentální 
archeolog
Strakonice

Mgr. Věra Korčaková
starostka města
Trhové Sviny

Mgr. Jan Zeman
starosta obce
Boršov nad Vltavou

Ing. Pavel Kašpárek
starosta obce
Úsilné
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Ing. Marie Buzková
projektantka, vedoucí 
stavebního úřadu
Kunžak

Mgr. Radek Pileček
student, politický geograf
Bernartice

Ing. Vladimír Lang
ředitel katastrálního úřadu
Prachatice

Ing. Petr Kolín
jednatel společnosti
Prachatice

Mgr. Vojtěch Blažek
vysokoškolský učitel
Písek

Eva Rabová 
důchodkyně
Strakonice

Mgr. Hynek Látal, Ph.D.
vysokoškolský pedagog
České Budějovice

Ing. Veronika Macková
ekonomka
České Budějovice

Milan Štindl
starosta obce
Zlatá Koruna

Mgr. Radek Kněžínek
starosta obce
Číměř

Ing. Ivana Bambásková
finanční specialista
Strakonice

Ladislava Krejčová
referentka
České Budějovice

Ing. Miroslava Zralá
příprava investic
Strakonice

Bohumil Rod
starosta obce
Jarošov nad Nežárkou

Milan Žejdl
starosta obce
Čestice

Pavel Tichý
místostarosta města
Studená

Mgr. Lukáš Bajt
obchodní manažer,  
cyklokoordinátor
České Budějovice

Ing. Petr Havránek
podnikatel
Tábor

Ing. Tomáš Franců
projektant 
Písek

Jiří Krupička
starosta města
Stráž nad Nežárkou

Jan Homolka
starosta obce
Mojné

Karel Burda
fotograf
Vodňany

Jaroslav Novák
starosta obce
Borek

Mgr. Radek Sosna
učitel, trenér
Strakonice

Vladislav Hadáček
odborný rada
České Budějovice

Vladimír Vítek
mechanik transportního 
chlazení
Lišov

Mgr. Pavel Janota
sociální pracovník
Kaplice
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Voda jako základ života
Juraj Thoma (51 let)

Politik, archeolog, autor a  spoluautor několika odborných 
a popularizačních publikací. Jako archeolog se věnoval obdo-
bí raného a vrcholného středověku se zaměřením na církevní 
památky a  počátky měst. Je autorem desítky ojedinělých vý-
stavních projektů, z nichž některé vedly k záchraně ohrožených 
památek.

Od roku 2002 působil jako první náměstek primátora Českých 
Budějovic pro strategické a  územní plánování a  památkovou 
péči. „Když jsem nastoupil na radnici, zjistili jsme s kolegy, že 
zcela podceněná byla příprava a jednání s dotčenými stranami 
ohledně klíčových dopravních a  infrastrukturních projektů. 
Okamžité řešení přineslo svoje ovoce, protože po spuštění vý-
zev na předkládání infrastrukturních projektů jsme byli před 
rokem 2006 kompletně připraveni, a to i díky úzké spolupráci 
s Jihočeským krajem.“

Od roku 2006 do roku 2014 působil jako primátor Českých Bu-
dějovic. V  letech 2010 až 2014 byl také členem české národ-
ní delegace ve Výboru regionů v Bruselu. Za klíčové momenty 
z  tohoto období považuje dosažení dohody napříč městským 
zastupitelstvem o nulové toleranci hazardu ve městě a rozhod-
nutí vybudovat vlastní zdroj pitné vody, který je městu v případě 
jakéhokoliv ohrožení jihočeské vodárenské soustavy schopen 
zajistit základní dodávky pitné vody. „Jako archeolog znám vel-
ké kultury, které padly, protože přišly o zdroje vody. V tomto 
ohledu se moje původní profese úzce potkává s aktuální čin-
ností v samosprávě, kde od roku 2018 působím opět v pozici 
prvního náměstka primátora Českých Budějovic.“

Prohloubit spolupráci  
v kultuře
Jan Kubeš (44 let)

Středoškolský učitel, zástupce ředitele na Střední umělec-
koprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově. 
Je členem mnoha hudebních uskupení swingových (např. 
Swing Trio Avalon) a rockových (např. Mustang Bluesride, 
ONI, Potrubí). 

Ve veřejné sféře se věnuje převážně kultuře. Od roku 2014 
zasedá v  kulturní komisi Rady města České Budějovice 
a od roku 2017 v komisi pro kulturu a cestovní ruch Rady 
Jihočeského kraje. Od roku 2018 je členem Zastupitelstva 
města České Budějovice.

„V krajském zastupitelstvu se chci zaměřit na prohlou-
bení a zefektivnění spolupráce mezi statutárním městem 
České Budějovice a Jihočeským krajem, a to především 
v oblasti kultury. Druhou oblastí, které se chci na krajské úrovni věnovat a která vychází z mého profesního zamě-
ření, je střední školství. Zajímá mě i problematika odpadového hospodářství.“
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Bezpečnost dopravy  
prioritou
Martin Malý (51 let)

Vystudoval Západočeskou univerzitu v  Plzni, obor Průmys-
lové inženýrství a management. Pracoval například jako uči-
tel nebo vedoucí finančního odboru na  městském úřadu. 
Od roku 2006 je prachatickým zastupitelem, posledních de-
set let starostou. K jeho zálibám patří chalupaření a turistika. 

„Na Prachaticku byl v uplynulém volebním období realizo-
ván silniční obchvat Němčic, který pomohl zrychlit dopravu 
z našeho okresu do krajského města. Podobných požadavků 
na rychlejší, plynulejší, ekologičtější a bezpečnější dopravu 
je hned několik. Jedním z nich je již desítky let diskutova-
né a odkládané téma dokončení silničního obchvatu města 
Prachatice směrem na hraniční přechod s Německem. Těší 
mě, že se s projekční přípravou začalo i na obchvatu měs-
tečka Husinec či Vlachovo Březí. Jedním z důležitých úkolů 
budoucího vedení Jihočeského kraje tak bezesporu bude 
uspíšit realizaci zmíněných silničních obchvatů. Prioritou vždy musí být bezpečnost chodců i řidičů a zdraví míst-
ních obyvatel, kteří jsou dosud nedořešenou dopravou zatěžováni.“ 

Zachovat odkaz předků
Vladislav Burian (55 let)

Žije v Jindřichově Hradci. Je ženatý, má dva dospělé syny. Vystudoval gymnázium a Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, obor archeologie. V Muzeu Jindřichohradecka, kde je zaměstnán, se specializuje na středověk a raný 
novověk. Věnuje se rovněž archeologii 2. světové války 
se zaměřením na letectvo. Jako historik se zabývá star-
šími až novodobými dějinami.

Za své nejvýznamnější archeologické objevy považuje 
např. nález mumifikovaného srdce Adama Pavla Sla-
vaty v  Nové Bystřici či objev pravděpodobně největší 
kruhové románské centrály (rotundy) v České republice 
tamtéž.

Napsal stovky populárně naučných a odborných člán-
ků, připravil řadu přednášek a  besed z  oboru arche-
ologie, vojenství, letectví a  cestování. Spoluzakládal 
Klub historie letectví Jindřichův Hradec, který pomáhá 
udržovat tradici setkávání československých válečných 
a  poválečných letců. Kromě jiného je spoluautorem 
dvoudílné knihy „Za hroby se lvy“, dokumentující osudy 
našich válečných letců z období 2. světové války.

Již osmnáct let je nezávislým zastupitelem města Jin-
dřichův Hradec, z toho šest let radním. Mezi jeho nej-
větší záliby patří cestování, letectví a vojenství, příroda 
a dějiny umění.
„Chtěl bych vše, co mi jižní Čechy za můj život daly, této krásné části republiky vrátit zpět svou prací a empatií. 
Rád bych se věnoval zejména oblasti kultury, cestovního ruchu a případně životního prostředí. Svým zaměřením 
i lidsky mám k těmto tématům a problematikám nejblíže. Díky své profesi vím, že je třeba neustále pečovat o od-
kaz našich předků a zachovat jej pro budoucí generace. Nerozhoduje, zda jsou to památky, příroda či kulturní 
dědictví. Nechceme přece mladším generacím předávat jižní Čechy ve zdevastovaném stavu!“
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Správně zacílit investice
Pavel Pavel (63 let)

Technik, středoškolský učitel, kreslíř a  experimentální arche-
olog se proslavil vyřešením záhady transportu obřích soch 
na Velikonočním ostrově. Mluví anglicky, španělsky, německy 
i  rusky a publikuje doma i v zahraničí. Mezi lety 1998 - 2014 
působil jako místostarosta v rodných Strakonicích. Dvě voleb-
ní období byl členem Rady Jihočeského kraje. Měl na starost 
jeho rozvoj a byl vedoucím týmu, který v Bruselu dojednával 
evropské dotace pro všechny kraje. Díky svým zkušenostem 
z transportu těžkých břemen pomohl zachránit před zničením 
řadu kapliček, božích muk a viklanů. Ve volném čase se věnuje 
cykloturistice a je předsedou krajského svazu lyžování.

„V  době, kdy jsem byl na  strakonické radnici, jsme vsadili 
na  smysluplné investice a  efektivní využívání dotací. Poda-
řilo se nám realizovat řadu akcí, které jsou předpokladem 
k  úspěšnému rozvoji každého města. Od  modernizace čis-
tírny odpadních vod, přes úpravu náměstí, výstavbu nových 
bytů a sportovišť až například po rekonstrukci hradu či vybu-
dování nové školy. Strakonice se tak svého času staly městem 
s největší investiční aktivitou v jižních Čechách a výrazně zvý-
šily hodnotu svého majetku. Myslím, že rozumné a zacílené 
investice jsou správnou cestou i pro celé jižní Čechy.“

Hospodařit zodpovědně a bez dluhů
Michal Doktor (53 let) 

Michal Doktor se narodil v Lomnici nad Lužnicí. Dnes trvale žije v Hor-
ních Slověnicích u Lišova. Je otcem tří dospělých dětí. Působil ve vrchol-
né politice, pracoval v několika soukromých firmách v oblasti ekonomika 
podniku a daně. Ve volném čase se věnuje sportu (instruktor sportovní-
ho potápění) a výtvarnému umění.

Podílel se na  delimitaci předrevolučního systému zdravotní péče 
a na vzniku systému soukromé zdravotní péče. Je spoluautorem daňové 
reformy provedené mezi roky 2006 – 2010 a autorem zákona stanovu-
jícího sazbu daně právnických osob. Za návrh zákona chránícího prá-
va daňových poplatníků se v roce 2010 stal držitelem ocenění „Zákon 
roku“, který uděluje Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora 
a Komora daňových poradců ČR.

V  roce 1998 byl poprvé zvolen do  Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR, naposledy pak v  roce 2010. Z  ODS vystoupil v  listopadu 2011. 
Koncem téhož roku se stal jedním ze zakládajících členů hnutí Jihočeši 
2012. „Vznik hnutí nebyl náhodný. Šlo nám o to vymezit se vůči urči-
tým trendům v zacházení s veřejnými penězi a při vykonávání správy 
věcí veřejných. Po vstupu do krajského zastupitelstva v roce 2012 jsme 
se kromě jiného vyslovili proti zadlužování kraje. Za naší účasti v právě 
dosluhující koalici byly dluhy kraje splaceny a na účtech je velký pře-
bytek. To je nejlepší stav pro nadcházející těžké rozpočtové časy…“
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Jaké jsou naše priority?
Nechceme úřad odtržený od běžného života lidí v jižních Čechách. Chceme pracovat ve prospěch celé komunity. 
Jistě si kladete otázku, proč se právě těchto 57 lidí sešlo na jedné kandidátce. I my jsme si na našich setkáních čas-
to kladli podobnou otázku. Určitě nemáme na všechno všichni stejný názor, ale na jednom se shodneme:
jižní Čechy máme rádi a chceme navázat na vše dobré, co se v jižních Čechách dosud udělalo a povedlo, 
chceme přispět k tomu, aby fungování krajské samosprávy bylo otevřené a vstřícné vůči občanům, transpa-
rentní a hospodárné, chceme, aby krajský úřad občanům naslouchal, máme mezi sebou mnoho schopných 
lidí a chceme, aby Jihočeši byli hrdí na svůj kraj!

Všechny naše programové teze si můžete důkladně prostudovat na webových stránkách www.jihocesi2012.cz, 
na tomto omezeném prostoru vám chceme představit alespoň heslovitě ty, které jsou pro nás pro příští funkční 
období nejdůležitější:

Naše kandidáty podpořili:

EKONOMIKA
• Zdravý kraj bez dluhů.
• Efektivní vynakládání veřejných peněz do smysluplných 

projektů.
• Využijeme maximálně národní programy i evropské fondy pro 

rozvoj kraje.
• Budeme realizovat projekty v Jihočeském kraji, které byly zahr-

nuty do Národního investičního plánu.
• Vyšší příjmy z krajského majetku.

DOPRAVA
• Průběžné opravy místních i krajských komunikací a cyklos-

tezek.
• Výstavba obchvatů měst a obcí. 
• Lepší návaznost autobusových a vlakových spojů.
• Dokončení dálnice D3 a pokračování výstavby D4.

ZDRAVOTNICTVÍ
• Řízení jihočeských nemocnic převedeme na skutečnou organi-

zační strukturu holdingového uspořádání s cílem jejich zacho-
vání.

• Investice do zdravotnictví jako priorita. 
• Maximální dostupnost různých druhů zdravotní péče v kaž-

dém okrese.
• Využívání moderních léčebných metod a postupů.
• Vybudování Centra rehabilitační péče.

SOCIÁLNÍ PÉČE
• Finanční podpora domovů pro seniory a domů s pečovatel-

skou službou.
• Dostatečný počet lůžek v obou zařízeních. 
• Vybudování hospice v Českých Budějovicích.
• Podpora domácí paliativní péče.
• Příprava projektu na využití dolního areálu Nemocnice České 

Budějovice.

VZDĚLÁVÁNÍ
• Zachování sítě středních škol s důrazem na technické obory.
• Podpora učňovského školství.
• Vznik nových vysokoškolských oborů na území kraje.
• Investice do zkvalitnění výuky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Podpora projektů na zmírnění dopadů sucha.
• Likvidace ekologických zátěží.
• Revitalizace Orlické přehrady.
• Energetické využití odpadu.
• Urychlené zalesnění po kůrovcové kalamitě.

KULTURA
• Investice do oprav budov příspěvkových organizací kraje.
• Dokončení archeoskanzenu Jana Žižky v Trocnově.
• Podpora živé kultury v jižních Čechách.
• Vybudování nové galerie na Senovážném náměstí v Českých 

Budějovicích.
• Podpora výstavby nového divadla a filharmonie na Marián-

ském náměstí v Českých Budějovicích.
• Zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

CESTOVNÍ RUCH
• Podpora systému turistických oblastí na území kraje.
• Podpora známých i méně známých turistických destinací 

v jižních Čechách.
• Spolupráce se sousedními regiony v ČR, Bavorsku i v Horním 

Rakousku.

KRAJSKÝ ÚŘAD
• Nenavyšování počtu úřednických míst na krajském úřadu.
• Kvalitnější elektronická komunikace s občany.
• Snižování provozních nákladů.

Miloš Bečvář
bývalý čs. reprezentant 
v běhu na lyžích, účastník 
olympijských her a mistrov-
ství světa

Miroslav Mareš
moderátor a ochotnický 
herec

Eva Krafková
ředitelka ZŠ S. N. Wintona, 
Kunžak

Jitka Šimková, Sergey Perepeliatnyk a Carmína



Naši lidé jsou Vám  
vždy nablízku!

Volte číslo

80
volte lidi,

které znáte!

IHOČESKÁ MĚSTA I VENKOV
NVESTICE V DOPRAVĚ
OSPICE A SENIORSKÉ DOMY
DPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ERPÁNÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ
FEKTIVNÍ BOJ SE SUCHEM
KOLSTVÍ JAKO PRIORITA
NOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
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