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JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JIŽNÍ ČECHY!
Bezkonkurenční sestava těch, kteří (mnohdy opakovaně) obstáli v nejtěžších podmínkách a před nejkritičtěj-

ším publikem – tedy ve městech a obcích před svými voliči. To je stručný závěr, k němuž vede pohled na kan-
didátní listinu politického hnutí Jihočeši 2012 pro letošní krajské volby. Žádná jiná kandidátka na jihu Čech 
totiž nemůže nabídnout tolik lidí, kteří dennodenně skládali či dosud skládají účty občanům, s nimiž ve svém 
bydlišti pravidelně přicházejí do osobního kontaktu a řeší zdánlivě všední, ale velmi důležité problémy. 

Mezi kandidáty Jihočechů 2012 najdete celkem 17 současných starostů měst a obcí nejrůznější velikosti. 
Od Písku (Eva Vanžurová), Tábora (Jiří Fišer), Sezimova Ústí (Martin Doležal), Prachatic (Martin Malý) či Milev-
ska (Ivan Radosta), přes městečka i městyse jako jsou Volary (Martina Pospíšilová), Mirovice (Zdeněk Bárta), Ko-
vářov (Pavel Hroch) nebo Křemže (Josef Troup) až po vesnice a vesničky. To je třeba Zlatá Koruna (Milan Štindl), 
Úsilné (Pavel Kašpárek), Sedlečko u Soběslavě (Vlastimil Bočánek), Dunajovice (František Uhlíř), Borová Lada 
(Jana Hrazánková), Budislav (Roman Čížek), Rožmitál na Šumavě (Alena Ševčíková) a Mojné (Jana Zoufalá).

Vedle toho na kandidátní listině Jihočechů 2012 nechybí řada někdejších starostů (například strakonický 
Pavel Vondrys, Pavel Dvořák z Vimperku, Luboš Průša z Písku, blatenský Bohuslav Navrátil a Jan Voldřich 
z Černé v Pošumaví.). Sestavu doplňují bývalí i současní místostarostové (někdejší náměstek českobudějo-
vického primátora Martin Maršík, Věra Korčaková z Trhových Svinů, Kateřina Bláhová z Tábora, Pavel Pavel ze 
Strakonic, Karel Burda z Vodňan, Kateřina Bartošová z Dačic či Robin Schinko z Českého Krumlova). Ke všem 
těmto lidem je třeba přidat bývalé i současné radní, zastupitele a další osobnosti, které se na komunální 
úrovni dlouhodobě angažují ve věcech veřejných.

Prakticky všichni, které na kandidátce najdete, se shodují: své práce a starostí máme dost. Ať už je to 
na radnicích a obecních úřadech, v jiných zaměstnáních či v osobním životě. Přesto se rozhodli jít do kraj-
ských voleb pod hlavičkou Jihočeši 2012. Proč? 

Výstižně na tuto otázku odpovídá Pavel Kašpárek, starosta Úsilného u Českých Budějovic. Obec s necelými 
pěti stovkami obyvatel řídí nepřetržitě od roku 1990 a za tu dobu se z budějovického satelitu pod Kašpár-
kovým vedením podařilo vytvořit svébytné sídlo s bohatým společenským životem. Pavel Kašpárek se v roce 
2011 stal Starostou roku a v roce 2014 Úsilné získalo vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku.

„Když jsem byl osloven s nabídkou spolupráce a podpory sdružení Jihočeši 2012, dlouho jsem váhal,“ při-
znává Pavel Kašpárek. „S programem se zcela ztotožňuji, vychází i z mých zkušeností. Ale nikdy jsem netoužil 
po politickém kariérním růstu, zcela mě zaměstnávají obecní problémy… Na druhou stranu cítím odpovědnost 
za důvěru, se kterou se na mě kolegové obrátili a povinnost využít zkušeností z komunální úrovně. Také pod-
pora a důvěra mých sousedů, občanů obce Úsilné, mě zavazuje pokusit se o změnu na krajské úrovni, neboť 
pozitivní dopad by se měl projevit ve všech obcích kraje.“

Jihočeši 2012 postavili do krajských voleb silný tým. Je to sestava nezávislých a reálně uvažujících lidí, 
kteří velmi dobře vědí, o čem jsou problémy skutečného života ve městech a v obcích. Tvrdou prací dokázali, 
že je umí řešit. A dokáží to i na úrovni kraje. 

Sebelepší tým se však neobejde bez podpory diváků, v tomto případě voličů. Proto díky za každý hlas, 
který dáte kandidátce hnutí Jihočeši 2012.



 ■ Provoz krajského úřadu musí být efektivní, úsporný a čitelný. 

 ■ Naším cílem je zlepšit zadávání veřejných zakázek ze strany Jihočeského kraje a jeho or-
ganizací. Všechna výběrová řízení na dodavatele musí být od počátku zveřejňována elek-
tronicky, aby veřejnost mohla sledovat jejich průběh.

 ■ Dopravní dostupnost, kvalitní silnice a fungující síť veřejné dopravy považujeme za zá-
kladní předpoklady ekonomického růstu i kvality života obyvatel Jihočeského kraje. 

 ■ Letiště u Českých Budějovic se nesmí stát „černou dírou“ pro odčerpávání krajských fi -
nancí. Rozsah investic je třeba přizpůsobit reálně odhadovanému počtu cestujících a sta-
tutu letiště. 

 ■ Kraj může nepřímo pomoci při plynulejší výstavbě D 3, R 3, R 4 a silnic I. třídy, za které 
zodpovídá stát. Navrhujeme vytvořit odbornou skupinu, která přispěje k urychlení výkupu 
pozemků a zpracování projektové dokumentace.

 ■ Naší prioritou je výstavba obchvatů měst a obcí, kterými procházejí rušné krajské silni-
ce. Prosadíme zařazení těchto staveb nebo jejich aktualizací do plánu výstavby a oprav 
komunikací II. a III. třídy. 

 ■ Budeme podporovat cyklistickou dopravu ve větších městech jako ekologický, ekono-
mický a rychlý způsob dopravy. U stávajících cyklostezek se budeme soustředit na jejich 
opravy a údržbu.

 ■ Významnou podporu ze strany kraje si zaslouží výchova dětí a mládeže k bezpečnému 
chování v dopravě v rámci programů BESIP.

HOSPODAŘENÍ

DOPRAVA



 ■ Vyčištění a revitalizaci Orlické přehradní nádrže považujeme za jednu z priorit kraje. Totéž 
platí pro rekultivaci ekologické zátěže u Mydlovar. 

 ■ Kraj musí rozpracovat a dořešit systém nakládání s odpady. 

 ■ Jsme pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, zásadně však nesouhlasíme s vybudová-
ním skladu vyhořelého jaderného paliva na území jižních Čech.

 ■ Na výstavbu obecních vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod vyčleníme více fi -
nancí v grantovém systému kraje.

 ■ Podporujeme opatření, která zvyšují schopnost zadržovat vodu v krajině a snižují riziko 
bleskových povodní. 

 ■ Nepodpoříme zařazení rybniční soustavy Třeboňska do fondu UNESCO. Omezení hospo-
daření v oblasti by vedlo k hospodářské stagnaci a propouštění rybářů a zemědělců.

 ■ Kvalitní vzdělání musí být dosažitelné i v odlehlých částech kraje. Podporu ze strany kraje 
si zaslouží mimoškolní aktivity dětí.

 ■ Nechceme měnit současný počet středních škol v kraji. Trvale budeme podporovat zvýše-
ní spolupráce středních škol v oblasti přírodovědných a technických oborů s regionálními 
vysokými školami.

 ■ Nezbytné je výraznější zapojení podnikatelů, fi rem a hospodářské komory do oblasti 
vzdělávání. Jenom tak budou školy pružně reagovat na požadavky trhu práce.

ŠKOLSTVÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŠUMAVA
 ■ Podporujeme Šumavu jako místo pro kvalitní život. Obyvatelé tohoto regionu musí mít per-
spektivu kvalitního osobního i pracovního života. Jen tak zabráníme vylidňování Šumavy.

 ■ Vhodné zalesňování pomůže zadržet srážkové vody na horní Šumavě a sníží riziko povodní.

 ■ K obnově živé Šumavy přispěje stabilní péče o zemědělskou krajinu a turistické využití 
národního parku, které nepoškozuje šumavskou přírodu.

 ■ Kraj by se měl spolupodílet na údržbě lyžařských stop a cyklostezek.



 ■ Sociální služby musí být dostupné, efektivní a vlídné ke klientům.

 ■ Krajská podpora neziskových organizací zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb. 

 ■ Dotace provozovatelům sociálních služeb se týkají nejenom měst a obcí, ale i soukromých 
poskytovatelů. 

 ■ Podpoříme rozšíření poraden pro seniory, které jim pomohou řešit složité problémy (např. 
výměny bytů, získávání míst v sociálních zařízeních). Pomoc touto formou musí dostat 
i další lidé v krizové situaci.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VENKOV
 ■ Venkov je fenoménem jižních Čech. Kvalita života v malých obcích a odlehlých částech 
regionu musí být srovnatelná s většími sídly, včetně dostupnosti základních služeb a sítě 
škol.

 ■ V rámci krajského rozpočtu prosadíme zavedení nového dotačního titulu na obnovu míst-
ních komunikací.

 ■ Finanční podpora kraje na výstavbu a obnovu kanalizace a vodovodů musí být vyšší, aby 
přispěla k rozvoji malých obcí do 2000 obyvatel. 

 ■ Navrhujeme zavedení krajských dotací při vytváření motivačních prvků pro malé a střední 
podnikatele.

 ■ Spolková činnost na venkově si zaslouží podporu stejně jako folklorní festivaly a další 
akce tohoto charakteru. 

SPORT
 ■ Zjednodušíme systém sportovních grantů. 

 ■ Navýšíme objem dotací pro věkovou skupinu žáků a mládeže.

 ■ Podporujeme co nejtěsnější spojení sportu a školství (sportovní gymnázia, sportovní tří-
dy, fotbalové akademie).

 ■ Role trenérů při sportovní výchově je nezastupitelná. Podpoříme jejich vzdělávání a od-
měňování.



 ■ Cestovní ruch považujeme za jedinečnou příležitost pro rozvoj kraje.
 ■ Poskytovatele služeb v cestovním ruchu vnímáme jako důležité partnery. Významný pří-
nos kraje spatřujeme v oblasti společné komunikace, zlepšování dopravní infrastruktury 
a jejího smysluplného a účelného celoročního využívání.

 ■ Jižní Čechy musí být otevřeným, bezpečným a pohodovým územím pro všechny skupiny 
obyvatel i návštěvníků.

 ■ Vlídnost a tradiční pohostinnost je důvodem k opětovným pobytům v jižních Čechách. 
 ■ Dovolenou na klíč považujeme za důležitý prvek při získávání nových turistů. Tyto „balíč-
ky“ musí cílit například na rodiny s dětmi, seniory, cyklisty, pěší turisty, mladé lidi, školní 
výlety apod.

 ■ I obyvatelé jižních Čech jsou turisté a návštěvníci kraje.

CESTOVNÍ RUCH

Milí spoluobčané,
uplynulé čtyři roky představitelé našeho hnutí aktivně pracovali v krajském zastupitelstvu, aby naplnili pro-
gram, s nímž Jihočeši 2012 poprvé vstupovali do krajských voleb. Vzhledem k neuváženým krokům dosavadní 
vládnoucí koalice ČSSD a KSČM se však naše cíle nedařilo vždy prosadit. Levicové vedení kraje na jedné straně 
vkládalo nemalé fi nanční prostředky do rozporuplných projektů, jako je třeba českobudějovické letiště nebo 
založení Krajského školního hospodářství. Na straně druhé ale neinvestovalo tam, kde by to bylo skutečně po-
třeba. Za předchozí čtyři roky například nevyrostl jediný silniční obchvat, jenž by ulevil obyvatelům měst či obcí, 
které leží při rušných silnicích spravovaných krajem. 
Minulé období ukázalo, že naše představy o rozvoji Jihočeského kraje se výrazně liší od návrhů, které prosazují 
zástupci tradičních levicových stran. Ti se totiž podřizují politickým rozhodnutím celostátních výkonných výbo-
rů a zapomínají, že do svých funkcí se dostali pouze díky jihočeským voličům. 
Naopak hnutí Jihočeši 2012 je zcela suverénní politický subjekt s řadou výrazných a přitom nezávislých osob-
ností, které se dlouhodobě osvědčily nejen na radnicích jihočeských měst a obcí, ale také v dalších profesích. 
Naši kandidáti pro krajské volby 2016 díky tomu mohou nabídnout velmi bohaté zkušenosti z různých oblastí: 
například z ekonomiky, legislativy, podnikání, veřejné a státní správy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb 
nebo z kultury, sportu a cestovního ruchu. To je zárukou, že volební program, s nímž jdeme do krajských voleb, 
budeme schopni splnit. 
Pokud ve volbách i díky Vašemu hlasu uspějeme, můžeme slíbit, že kraj bude investovat ve všech jihočeských 
okresech. A to do takových projektů, které budou sloužit k obecnému prospěchu a nikoli jen zájmům úzké sku-
piny lobbistů. Veřejné fi nance budeme spravovat otevřeně a transparentně, aby se každý mohl přesvědčit, jak 
kraj hospodaří. Ostatně tuto zásadu od svého vzniku vyznává i naše hnutí. 
Věřím, že jižní Čechy mohou být ještě lepším místem pro život, než tomu bylo dosud. Bez Vás to však nepůjde. 
Děkuji za Vaši důvěru. 
Pavel Hroch, kandidát na hejtmana



1. 
PAVEL HROCH
53 let, starosta obce Kovářov – náš kandidát na hejtmana
Kovářov 



2. 
Ing. MARTIN MARŠÍK, Ph.D.
50 let, vysokoškolský učitel, ekonom
České Budějovice 

5. 
Mgr. VĚRA KORČAKOVÁ
44 let, místostarostka města 
Trhové Sviny, Trhové Sviny 

3. 
Mgr. EVA VANŽUROVÁ
62 let, starostka města Písek 
Písek 

6.
Mgr. Ing. PAVEL VONDRYS
52 let, systémový specialista
Strakonice 

4. 
Mgr. Ing. MARTIN DOLEŽAL
45 let, starosta města Sezimovo Ústí
Sezimovo Ústí 

7. 
MICHAL DOKTOR
48 let, ekonomický analytik, jednatel
České Budějovice 



8. 
Ing. arch. ROBIN SCHINKO
57 let, architekt
Český Krumlov 

11. 
Mgr. KATEŘINA BLÁHOVÁ
45 let, místostarostka města Tábor
Tábor 

9.
Mgr. PAVEL DVOŘÁK
67 let, středoškolský učitel v.v., 
Vimperk 

12. 
Ing. PAVEL PAVEL
59 let, systémový specialista, expe-
rimentální archeolog, Strakonice 

10.
Ing. MARTIN MALÝ
47 let, starosta města Prachatice
Prachatice 

13. 
Ing. IVAN RADOSTA
49 let, starosta města Milevsko 
Milevsko 



14. 
MILAN ŠTINDL
42 let, starosta obce Zlatá Koruna
Zlatá Koruna 

17.
Ing. JIŘÍ FIŠER
63 let, starosta města Tábor
Tábor 

15. 
KATEŘINA BARTOŠOVÁ
38 let, manažerka prodeje
Dačice 

18.
KAREL BURDA
63 let, fotograf
Vodňany 

16. 
Mgr. ŠÁRKA GRABMÜLLEROVÁ
46 let, zástupkyně ředitele ZŠ
Prachatice 

19. 
Ing. JAN NOUZA
39 let, středoškolský učitel
Třeboň 



20. 
Ing. JOSEF TROUP
52 let, starosta městyse Křemže
Křemže 

23.
ZDENĚK KUTIL
46 let, podnikatel ve stavebnictví
Vimperk 

21. 
VLASTIMIL BOČÁNEK
40 let, starosta obce Sedlečko 
u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 

24. 
Ing. PETR HAVRÁNEK
51 let, podnikatel
Tábor 

22. 
JUDr. LUBOŠ PRŮŠA
49 let, advokát
Písek 

25.
Mgr. RADEK SOSNA
46 let, učitel
Strakonice 



26.
Ing. PAVEL KAŠPÁREK
60 let, starosta obce Úsilné
Úsilné 

29. 
Mgr. TOMÁŠ ÚLEHLA
33 let, podnikatel
Písek 

27.
Mgr. JANA KOPÚNOVÁ
33 let, středoškolská učitelka
Kaplice 

30. 
MARTINA POSPÍŠILOVÁ
51 let, starostka města Volary
Volary 

28.
FRANTIŠEK UHLÍŘ
59 let, starosta obce Dunajovice
Dunajovice 

31.
JANA ZOUFALÁ
48 let, starostka obce Mojné
Mojné 



32.
FRANTIŠEK LEBEDA
39 let, geodet
Strakonice 

35. 
Bc. MARKÉTA ŠÍRKOVÁ
25 let, ekonomka
Třeboň 

33. 
HEDVIKA STOJČEVOVÁ
56 let, pracovnice neziskové orga-
nizace, Horní Stropnice 

36.
ZDENĚK BÁRTA
54 let, starosta města Mirovice
Mirovice 

34.
JAN VOLDŘICH
59 let, účetní
Černá v Pošumaví 

37. 
Ing. JANA HRAZÁNKOVÁ
45 let, starostka obce Borová 
Lada, Borová Lada 



38.
ROMAN ČÍŽEK
33 let, starosta obce Budislav
Budislav 

41. 
ALENA ŠEVČÍKOVÁ
53 let, starostka obce Rožmitál 
na Šumavě, Rožmitál na Šumavě 

39. 
Mgr. BOHUSLAV NAVRÁTIL
64 let, pedagog
Blatná 

42. 
JAN KELEMEN
25 let, živnostník
Smržov 

40. 
Bc. LUDĚK KUČERA
50 let, živnostník
České Budějovice 

43. 
Ing. TOMÁŠ FRANCŮ
66 let, projektant
Písek 



44. 
IVETA PRESLOVÁ
32 let, asistentka servisu BMW
Vimperk 

47. 
PAVEL SRBECKÝ
52 let, invalidní důchodce
České Budějovice 

45. 
ANNA POSPÍŠILOVÁ,Dis.
33 let, asistentka v mezinárodní 
společnosti, Košice 

48. 
JAN HOMOLKA
33 let, vedoucí týmu ve fi rmě Bosch
Mojné 

46. 
MILOŠ BEČVÁŘ
59 let, bývalý reprezentant, olym-
pionik, Strakonice 

49. 
Mgr. VOJTĚCH BLAŽEK
29 let, GIS technik, vysokoškolský 
učitel, Písek 



50. 
ZDEŇKA RITTEROVÁ
60 let, záchranářka
Kvilda

53. 
Ing. JANA VOLDŘICHOVÁ
57 let, hlavní účetní
Černá v Pošumaví

51. 
JOSEF SLAVÍK
60 let, technik
Strakonice

54. 
EVA RABOVÁ
78 let, důchodkyně, ekonomka
Strakonice

52. 
ROSTISLAV VOŠALÍK
40 let, živnostník
Dolní Třebonín

55. 
JAROSLAV LANDSINGER
64 let, zvukař
Strakonice



VÁŠ HLAS 
JE DŮLEŽITÝ!

PODPOŘTE 
NAŠI KANDIDÁTKU
V KRAJSKÝCH VOLBÁCH
7. – 8. 10. 2016

KŘÍŽEK PRO NAŠI KANDIDÁTKU 
ZNAMENÁ 55 HLASŮ PRO JIHOČECHY. 

VOLTE ČÍSLO 38!



NAŠI LIDÉ JSOU VÁM NABLÍZKU


