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Proč kandidujete na hejtmana 
Kraje Vysočina?
Především jsem dostal nabídku 
od TOP 09, abych se stal lídrem 
krajské kandidátky. Chci věci měnit 
a nejenom kritizovat ze závětří to, 
co se mi nelíbí. Domnívám se, že 
Vysočina po čtyřech letech potře-
buje změnu. 

S jakým cílem kandidujete do 
krajských voleb, co považujete za 
nejpalčivější problém Vysočiny? 
Transparentní kraj. Všechna vý-
běrová řízení budou pro občany 
snadno dostupná na webu kraje. 
Bude možné sledovat jejich jednot-
livé fáze od vypsání až po konečný 
výsledek řízení.

Jaké je vaše povolání? Čím se ve 
své profesi můžete pochlubit? 
Nyní jsem poslancem PSP ČR. Do 
sněmovny jsem odešel z pozice 
rektora veřejné vysoké školy (Vy-
soká škola polytechnická Jihlava). 
Spolu s kolegy se mi podařilo 
vybudovat na Vysočině vysokou 
školu, která v kraji chyběla.

Co vám v poslední době udělalo 
radost?
V práci ve sněmovně jsem měl 
radost z toho, že se nám podařilo 
prosadit nové Rozpočtové určení 
daní. 
Do obcí a měst České republiky 
přijde každý rok navíc 12 miliard 
korun.

Jsem upřímně potěšen, že pan doktor Jirků, který 
je zkušeným pedagogem, se rozhodl kandidovat 
na hejtmana Vysočiny. Jsem přesvědčen, že česká 
politika potřebuje osobnosti jako je on. Vzdělávání, 
které je celoživotním posláním pana Jirků, je důle-
žité pro nás všechny. Člověk, chce-li být prospěšný 
a užitečný, se potřebuje neustále vzdělávat a zdo-
konalovat ve svém oboru, učit se novým techno-
logickým postupům, novým způsobům. Věřím, že právě dlouholetý 
pedagog je zárukou toho, že se do krajské politiky dostane vzdělanost 
a rozhled a záruka lidského přístupu politiků k ostatním občanům, která 
se z našeho veřejného světa bohužel vytratila. Ladislav Jirků není jen 
pedagogem, ale také mým stranickým kolegou a poslancem. Dva roky 
společně bojujeme v poslanecké sněmovně za reformy, které jsou 
v naší zemi potřeba. On se nyní rozhodl uplatňovat stejnou politiku 
i na krajské úrovni a já jsem za to rád. Naše kraje nejsou po čtyřech 
letech vládnutí ČSSD v dobrém stavu a potřebují lidi jako je Ladislav 
Jirků. Důležitost nadcházejících krajských a senátních voleb nesmí 
být podceňována. Reformy, ke kterým se zavázala naše vláda, je třeba 
provádět i na nižších úrovních veřejné správy. Držím Vám tedy, pane 
doktore, v nastávajících volbách palce.

VLÁDA SCHVÁLILA ZMĚNU 
FINANCOVÁNÍ OBCÍ. TATO 
ZMĚNA PŘINESE VYSOČINĚ 
896 316 000 KORUN NAVÍC.896 316 000 KORUN NAVÍC.
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

L. Jirků bude dobrý hejtman

KAREL SCHWARZENBERG

PaedDr. Ladislav Jirků
kandidát na hejtmana Kraje Vysočina

Pana Ladislava Jirků si vážím pro jeho patriotismus, 
pracovitost, čestnost a schopnost promýšlet smysl 
věcí s důrazem na budoucnost. Nejde mu o krátko-
dobý úspěch a zviditelnění, což je stále vzácné. Pod-
pořil jsem ho při volbách do Poslanecké sněmovny 
a nemám důvod na své podpoře cokoli měnit. Věřím, 
že jeho vliv na chod kraje Vysočina by byl přínosný 
pro nás všechny.

Marek Hovorka 
ředitel Mezinárodního festivalu 

dokumentárních filmů Jihlava

Láďa Jirků je pro mne autoritou a osobností vhodnou 
pro krajské volby. Těžko bych ve svém okolí hledal 
důvěryhodnějšího kandidáta. 

Vladimír Šašek 
zemědělec

Podporuji Ladislava Jirků
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Proč jste se rozhodl kandidovat do kraje? 
Cítím svoji povinnost pomoci změnit způsoby 
hospodaření na kraji. Kraj musí být ve zdravé 
finanční kondici, jedině tak zabezpečíme, že se 
tu nebude žít špatně. Vadí mi nešvary, které se 
v posledních letech na kraji rozmohly. Tyto ne-
gativní způsoby kraj poškozují. A to není dobře. 
Chci to změnit a vím jak. 

Čím je krajské hospodaření nejvíce zatíže-
no? 
Největší zátěží a problémem krajského hospo-
daření je jeho neprůhlednost. Chci, aby bylo 
zřejmé, kam a jaké peníze půjdou. Jedině tak 
se dá předejít černým únikům a plýtvání. Sa-
mostatnou kapitolou je neefektivní hospodaření  
samotného krajského úřadu  a také příspěv-
kových organizací, kde snad nejvíce ze všeho 
vyčnívá neprůhlednost v hospodaření krajské 
správy a údržby silnic a opravy komunikací.

Jak chcete docílit transparentnosti při hos-
podaření kraje? 
Rozpočet kraje bude zveřejňován tak, aby se na 
něj každý občan mohl podívat. Rozpočet bude 
doprovázen komentáři a bude podán v jedno-
duché a srozumitelné formě, jinak mu občan 
nebude rozumět a tato snaha ztrácí smysl. 

Jaké konkrétní kroky uděláte pro to, aby do-
šlo ke snížení rozpočtového schodku? 
Prvním krokem by měl být personální a finanč-
ní audit. Budu chtít jasně vidět, že při čerpání 

externích služeb je prokázaná ekono-

mická výhodnost. Neznamená to však, že vše 
bude na úkor kvality. Je také zapotřebí změnit 
způsob přidělování financí na společensky po-
třebné činnosti a aktivity tak, aby byla zajištěna 
jejich dlouhodobá stabilita. V neposlední řadě je 

nutné se zaměřit na zadávání veřej-

ných zakázek, protože zde dochází k nečistým 
obchodům, často jsou nastavené diskriminační 
podmínky. 

Na Vysočině se projevuje poměrně silně 
ekonomická krize, nejen u domácností, ale 
také u firem. Jakým způsobem je možné 
ekonomiku znovu oživit? 
Největší nezaměstnanost je v místech, kde 
je špatná nebo nedostatečná infrastruktura. 
V současné době je na tom nejhůře Moravsko-
budějovicko. Je potřeba zajistit lepší dopravní 
spojení, aby lidé mohli cestovat za prací a také 
zajistit lepší napojení na dálnici, což zase velmi 
pomůže v příchodu firem a investorů. Je potře-
ba urychleně jednat se státem, zejména s Ředi-
telstvím silnic a dálnic, toto evidentně současné 
vedení kraje nezvládlo.  Oživit ekonomiku může 
kraj také prostřednictvím středního školství, 
které má na starosti. 

nutné se zaměřit na zadávání veřej-

Blažek: Problémem kraje jsou neprůhledné fi nance

Ing. Jiří Blažek
Pelhřimov 2
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S jakým cílem kandidujete do krajských voleb, co považujete za nejpalčivější 
problém Vysočiny?
Chci se zaměřit na mladou generaci, která se v současné době nachází v nelehké 
situaci. Výběr kvalitního vzdělání a následné pracovní uplatnění je základním před-
pokladem jejich života na Vysočině. Podporuji aktivní životní styl ve sportu, kultuře 
a v zapojení do místních aktivit v obcích a městech.   

Jaké je vaše povolání? Čím se ve své profesi můžete pochlubit?
Jsem druhým rokem žďárským místostarostou a jsem odpovědný za oblast roz-
voje, školství, sociální oblasti, kultury a sportu. Mám radost z přípravy projektů na 
revitalizaci okolí Pilské nádrže, pěších tras kolem barokního mostu a ze studie na 
revitalizace sportovní zóny.

Co vám v poslední době udělalo radost?
Dlouhodobě mi dělají radost úspěchy našich sportovců, kteří mohou být dobrým 
příkladem pro mladou generaci, která doplácí na nedostatek pohybu. Proto věřím, 
že schválení spravedlivějšího RUD využijí obce a města i k budování infrastruktury 
pro sport a volný čas.

S jakým cílem kandidujete do 
krajských voleb, co považujete 
za nejpalčivější problém Vyso-
činy?

Mým cílem je získat více peněz 
pro obce v kraji. Za nejpalčivější 
problém považuji velmi špatný stav 
silnic. 

Jaké je vaše povolání? Čím se ve 
své profesi můžete pochlubit?
Jsem již několikátým volebním 
obdobím starostou obce Bory. Za 
jeden ze svých největších úspěchů 
ve funkci považuji vybudování 
kompostárny v Borech. 

Co vám v poslední době udělalo 
radost?
Jednoznačně nové rozpočtové 
určení daní, protože to je hmata-
telný výsledek politického snažení, 
který reálně pomůže všem městům 
a obcím.

Březka: Silnice Vysočiny jsou ve špatném stavu

Bárta: Budoucnost kraje je ve vzdělaných lidech

Bc. Ladislav Bárta
místostarosta, Žďár nad Sázavou 4

S jakým cílem kandidujete do krajských voleb, co považujete za nej-
palčivější problém Vysočiny?
Nelíbí se mi, že na území Kraje Vysočina jsou regiony se zřetelně horšími 
a rozdílnými podmínkami pro rozvoj kvality života. Příkladem je Ledeč-
sko, nebo některé části Třebíčska. Velkým problémem je také  dopravní 
infrastruktura.  

Jaké je vaše povolání? Čím se ve své profesi můžete pochlubit?
Profesí jsem stavař, mým celoživotním zájmem je i historie a architektura. 
Svoje profesní zaměření jsem mohl uplatnit v posledních dvou letech při 
generální opravě centra města. Za dobře provedené dílo jsme obdrželi 
titul „Historické město kraje“, titul „Stavba roku“ a další významná oce-
nění.

Co vám v poslední době udělalo radost?
V loňském roce mi udělalo obrovskou radost odstranění nevhodně umís-
těného panelového domu z centra Brodu. O odstranění této hrubé archi-
tektonické závady jsem spolu s kolegy usiloval mnoho let. Pozitivní ohlasy 
jsem poté obdržel nejen od spoluobčanů, ale i z celé České republiky.

Honzárek: Zaměřím se na pomoc okrajovým částem

Libor Honzárek
radní, Havlíčkův Brod 5

Pana Ladislava Bártu znám z jeho působení ve vedení Města Žďáru n.S. a za po-
měrně krátkou dobu jsem poznal, že se jedná o člověka velmi pracovitého, který se 
nezalekne žádné výzvy. Koneckonců je to sportovec tělem i duší! Z tohoto důvodu 
podporuji jeho kandidaturu v krajských volbách, protože takovýchto politiků s ta-
hem na bránu není nikdy dost.      

Josef Březka
starosta, Bory 3

Podporuji Ladislava Bártu

Jakub Pustina, operní pěvec
      

Jakub Pustina, operní pěvec
      

Podporuji Josefa Březku
Mgr. František Eliáš
ředitel Základní školy Hany Benešové a Mateřské 
školy Bory, člen Zastupitelstva a Rady obce Bory
Z pozice výše jmenovaných funkcí se starostou obce 
Bory Josefem Březkou dlouhodobě spolupracuji 
především v oblasti vzdělávání dětí a dospělých. 
Na jeho práci nejvíce oceňuji schopnost podpory investičního rozvo-
je obce na jedné straně a neinvestičních akcí a projektů, vedoucích 
k rozvoji občanské společnosti, na straně druhé. Jeho silnou stránkou 
je orientace na finančních trzích a znalost finančních produktů.
Věřím, že tyto kvality budou prospěšné při práci v krajském zastupitelstvu.
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S jakým cílem kandidujete do krajských voleb, co považujete za nej-
palčivější problém Vysočiny?
Základem zdravého vývoje Kraje Vysočina je vyrovnanost, hospodárnost, 
efektivnost a otevřenost hospodaření. S tímto cílem kandiduji do kraje. 

Jaké je vaše povolání? 
Od roku 2002 jsem starostou města v Kamenici nad Lipou. 

Čím se ve své profesi můžete pochlubit?
Celkovou rekonstrukcí základní školy – půdní vestavbou, rekonstrukcí 
školní kuchyně a jídelny, zateplením školy a tělocvičny a víceúčelovým 
hřištěm. Vybudováním dvou dětských hřišť. A také posílením vodních 
zdrojů a rekonstrukcí čistírny odpadních vod a kanalizace. 

Co vám v poslední době udělalo radost?
Schválení zákona o rozpočtovém určení daní a tím i zvýšení příjmů obcí 
a také otevření stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Kamenici nad 
Lipou. 

Pfaur: Hospodaření Vysočiny musí být vyrovnané

PhDr. Helena Königsmarková 
ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea Praha, zámek Kamenice 
nad Lipou

Ve volbách do Kraje Vysočina podporuji starostu města Kamenice nad 
Lipou Ivana Pfaura, jehož dosavadní práce je dokladem osobního zau-
jetí pro koncepční a slušnou práci pro občany  

Podporuji Ivana Pfaura

Ing. Ivan Pfaur
starosta, Kamenice nad Lipou6

S jakým cílem kandidujete do 
krajských voleb, co považujete 
za nejpalčivější problém Vyso-
činy?
Kandiduji s cílem uzdravit krajské 
zdravotnictví. Nechceme rušit 
žádnou nemocnici v kraji. Budeme 
usilovat o stabilizaci odborného 
personálu, jak středoškolského, 
tak i vysokoškolského. Důležitá je 
investice do lidských zdrojů.

Jaké je vaše povolání? 
Pracuji jako lékař Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysočina 
v Jihlavě a to jak na pozemní, tak 
i na letecké zdravotnické záchran-
né službě. 

Po ukončení studia na fakultě až 
do roku 1998 jsem pracoval na 
Anesteziologicko-resuscitačním 
oddělení Nemocnice Jihlava. Vyu-
čuji na Vysoké škole polytechnické 
v Jihlavě. Pracuji jako lektor Evrop-
ského sdružení leteckých záchran-
ných služeb.

Co vám v poslední době udělalo 
radost?
Jsem velice potěšen úspěšným 
rozkrýváním korupce především ve 
„vysokých“ sférách. 
Nejen v našem kraji, ale celorepub-
likově byla zásluhou TOP 09 a Sta-
rostů navýšena platba na občana 
měst či vesnic po celé republice.

Havlík: Nemocnice v kraji opravdu potřebují uzdravit

MUDr. Miroslav Havlík
lékař, Jihlava 7

S jakým cílem kandidujete do 
krajských voleb, co považujete za 
nejpalčivější problém Vysočiny?
Práci v zastupitelstvu vnímám 
jako službu občanům, a k tomu 
chci využít své životní i pracovní 
zkušenosti. Nejpalčivější problém 
našeho kraje je nezaměstnanost. 
Ráda bych přispěla k řešení pro-
blému nezaměstnanosti v kraji Vy-
sočina, zejména regionu Světelska 
a Ledečska.

Jaké je vaše povolání? Čím se ve 
své profesi můžete pochlubit?
Původní profesí jsem ekonom, od 
roku 1994 působím v komunální 

politice. Zpočátku jsem pracovala 
jako zastupitelka, radní a posléze 
i jako starostka a místostarostka. 
Díky práci na těchto pozicích jsem 
získala dostatek zkušeností, které 
bych chtěla nyní zúročit v krajském 
zastupitelstvu a pomoci tak řešení 
problémů v našem regionu. 

Co vám v poslední době udělalo 
radost?
Z pracovních úspěchů je to určitě 
vybudování technické infrastruk-
tury pro desetihektarovou průmys-
lovou zónu ve Světlé nad Sázavou. 
V osobním životě mi dělají největší 
radost vnoučata.

Lenka Arnotová
místostarostka
Světlá nad Sázavou8

Arnotová: Nezaměstnanost je palčivým problémem 
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Bartuňková: Malé obce 
musí mít na kraji zelenou

S jakým cílem kandidujete do kraj-
ských voleb, co považujete za nejpal-
čivější problém Vysočiny?
Vysočinu je třeba rozvíjet, po zralé úvaze 
věci obnovit či doplnit novými. V dopravě 
je nutné prosadit zvýšení kvality oprav 
silnic, ruku v ruce s odstraňováním ne-
bezpečných míst silniční sítě. 

Jaké je vaše povolání? Čím se ve své 
profesi můžete pochlubit?
Pracuji jako systémový specialista – ve-
doucí technicko-obchodní skupiny velké 
dopravní firmy. Úspěchem je výrazné 
zvyšování podílu nových nízkopodlažních 
vozidel ve veřejné dopravě na Vysočině.

Co vám v poslední době udělalo ra-
dost?
Na politické úrovni je to schválení zákona 
o rozpočtovém určení daní, který přinese 
vyšší příjmy do většiny měst a obcí Kraje 
Vysočina. A na rodinné  úrovni jsou to 
školní i sportovní úspěchy dětí.

S jakým cílem kandidujete do 
krajských voleb, co považujete 
za nejpalčivější problém Vyso-
činy?
Cílem mé kandidatury je předat své 
zkušenosti z činnosti malých obcí 
a zvýšit zájem kraje o dění v nich.  
Z mého hlediska je nejpalčivějším 
problémem špatná komunikace 
mezi obcemi, městem III. stupně 
a krajem. 

Jaké je vaše povolání? Čím se ve 
své profesi můžete pochlubit?
V současnosti jsem starostkou 
Zvěrkovic a jednatelkou firmy, 
která pomáhá především menším 
obcím při zajišťování dotací z růz-
ných grantů. Úspěšnými projekty 
se stáváme vyhledávanou firmou 
– partnerem pro obce.

Co vám v poslední době udělalo 
radost?
Podařilo se nám zorganizovat sraz 
rodáků a přátel obce, kde jsme 
si  jako zastupitelé obce vyslechli 
mnoho uznání za zkrášlení a rozvoj 
obce. V politice té radosti mnoho 
nebylo.

Věra Bartuňková
starostka
Zvěrkovice 10

RNDr. Pavel Svoboda 
místostarosta Třebíče 
Petr Fiala je v oboru dopravy uznávaným odborníkem, schopným 
manažerem. Jeho odborné zkušenosti využívá i město Třebíč. Pracuje 
jako předseda dopravní komise rady města. 
Jeho zkušenosti z komunální politiky, ale především jeho morálněvolní 
vlastnosti, jsou zárukou úspěšného výkonu funkce. Město Třebíč po-
třebuje mít v krajském zastupitelstvu právě takové lidi, jakými Ing. Petr 
Fiala je.

Fiala: Nebezpečná místa 
musí zmizet ze silnic

Podporuji Petra Fialu

Ing. Petr Fiala
Třebíč 9

Vyrovnané hospodaření a nezadlužování kraje
prosazujeme transparentní hospodaření a uveřejňování celého pro-
cesu veřejných zakázek
zajistíme snížení nákladů na provoz krajského úřadu

Vzděláním k zaměstnanosti a konkurenceschopnosti
podpoříme vytvoření jasné koncepce vzdělávání a systém dalšího 
vzdělávání střední generace se zaměřením na aktuální poptávku 
trhu práce

Také Vysočina je součástí Evropy
usilujeme o plnohodnotné zastoupení Vysočiny v Bruselu
provedeme audit podezřelých projektů z ROP

Zdravé a udržitelné nemocnice
vytváření krajské nemocnice v Jihlavě nesmí ohrozit ostatní krajské 
nemocnice Vysočiny
zajistíme průhledné a efektivní hospodaření krajských nemocnic, 
jejich vzájemnou spolupráci a společné objednávky

Zachovejme přírodní a kulturní dědictví Vysočiny
nedovolíme narušování zdrojů pitné vody
podpoříme cestovní ruch; zviditelníme tři památky UNESCO, který-
mi se Vysočina může chlubit

Vysočina = rozvinuté zemědělství a lesnictví
budeme prosazovat podporu regionálních výrobců potravin
zajistíme individuální přístup k malým zemědělcům i velkým země-
dělským podnikům

Úspěšný podnikatel = úspěšná Vysočina
nově získané prostředky ze spravedlivějšího Rozpočtového určení 
daní (RUD) použijeme pro rozvoj obcí a zvýšení zaměstnanosti
podporujeme výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany 
a investice do výrobních podniků Vysočiny

Dobré silnice a železnice = základ úspěšné Vysočiny
zamezíme nevýhodným a netransparentním zakázkám nákupů 
techniky; zajistíme opravy a údržbu silnic bez zbytečného plýtvání 
veřejnými financemi
po dohodě s městy a obcemi zajistíme celkovou koncepci dopravy 
a zlepšení návaznosti všech druhů dopravy

Sociální politikou umožníme lidem návrat do společnosti 
a integraci v ní

změny v sociálním systému povedou k větší míře samostatnosti 
a nezávislosti občanů
podpoříme péči o seniory v domácím prostředí

S touto realistickou představou lepšího fungování Vysočiny žádáme 
o Vaši podporu v podzimních volbách do krajského zastupitelstva.

Kandidáti TOP 09 a Starostové pro Vysočinu

KRÁTCE Z VOLEBNÍHO PROGRAMU 
více na www.top09.cz

PhDr. Ladislava Jirků znám 10 let, od doby jeho 
působení ve funkci rektora Vysoké školy polytech-
nické v Jihlavě. V tu dobu jsme spolu pracovali na 
akreditaci oborů porodní asistentka a všeobecná 
sestra v rámci Katedry zdravotnických studií. Za 
tu dobu jsem poznal, že se jedná o člověka velmi 
inteligentního, vzdělaného a velkým citem pro kul-
turu. Je to čestný muž a velmi dobře si ho dovedu 
představit ve funkci hejtmana Kraje Vysočina.

PROF. MUDR. ALEŠ ROZTOČIL, CSC.

Podporuji Ladislava Jirků
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Mgr. Jiří Havlíček
Krucemburk
starosta, TOP 09

JUDr. Miloš Jirman
Žďár nad Sázavou
právník, TOP 09

Viktor Wölfl
Luka nad Jihlavou
starosta, bez PP

Blanka Veletová
Košetice
starostka, bez PP

Věra Podhorská
Jihlava
ředitelka DKO s.r.o., TOP 09

Radek Malý
Želetava
starosta, bez PP

Petr Albrecht
Chotěboř
OSVČ, TOP 09

Lubomír Gregor
Herálec
starosta, bez PP

Ing. Libor Fejta
Třebíč, bezpečnostní inže-
nýr v JE Dukovany, TOP 09

Marie Vláčilová
Častohostice
starostka, bez PP

doc. MUDr. ThDr. PhDr. Ja-
roslav Max Kašparů, Ph.D. 
Dr.h.c.
Rynárec, lékař, TOP 09

Ing. Miroslav Fojt
Počátky, ředitel Kr. ag. pro 
zem. a venkov, bez PP

Ing. Pavel Štorek
Nové Město na Moravě
místostarosta, TOP 09

MUDr. František Jedlička
Havlíčkův Brod
zdravotní rada, bez PP

Bc. Jan Brožek
Černovice
starosta, bez PP

Miroslav Fuks
Jihlava
tiskový mluvčí, TOP 09

Zdena Tajovská
Dušejov
místostarostka, bez PP

Květoslav Šafránek
Bohdalov
OSVČ, bez PP

Mgr. Richard Růžička
Světlá nad Sázavou
učitel matematiky a fyziky, 
TOP 09

Irini Martakidisová
Netín
ekonomická ředitelka, 
TOP 09

MUDr. Petr Libus
Havlíčkův Brod
lékař, TOP 09

Dipl.Päd. Jana Spekhorstová
Stařeč
pedagožka, TOP 09

Martin Sedlák
Havlíčkův Brod
projektový manažer, 
TOP 09

Imrich Brdečka
Humpolec
logistik, zastupitel, TOP 09

Ing. Vladimír Žák
Pelhřimov, podnikatel ve 
stavebnictví, TOP 09

Luboš Krátký
Dlouhá Brtnice
starosta, bez PP

Mgr. Miloš Kejklíček
H. Brod, ředitel centra pro 
děti a mládež, TOP 09

Ing. František Dvořák
Radňovice
starosta, bez PP

Mgr. Jiří Remeš
Telč
učitel, TOP 09

Ing. Miloš Zduba
Velká Bíteš
podnikatel
TOP 09

Ing. Zdeněk Skoumal
Kouty
projektant
TOP 09

Ing. Boris Hoffmann
Stařeč
instruktor výcviku v JE 
Dukovany, TOP 09

Ing. Luboš Rudišar
Počátky
ředitel pozemkového úřadu
TOP 09

Jan Kocáb
Moravské Budějovice
místostarosta, bez PP

NAŠI
KANDIDÁTI

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 37 38 39 40

41 42 43 44 45
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Nové rozpočtové určení daní (RUD) přinese obcím 
v České republice navíc dvanáct miliard.
O téměř jednu miliardu si polepší i obce a města na 
Vysočině. Tyto peníze výrazně pomohou obcím v jejich 
rozpočtových problémech. 
Často mě zaráží, jak samozřejmě se k tomuto těžce 
prosazenému opatření hlásí i ti, kteří tuto úpravu 
nepodporovali a dokonce byli proti tomuto novému 
daňovému opatření. 

Poté, co se podařilo najít kompromis, najednou se kde-
kdo hlásí k tomu, co pozitivního tato novela přinese. 
Považuji za důležité říct nahlas, že to byla především TOP 
09, která měla tento návrh ve svém volebním programu 
a že se nám podařilo RUD prosadit. Stejně zodpovědně 
přistupuje TOP 09 k dalším bodům svého programu 
a snaží se je prosadit. A já věřím, že se nám to podaří. 

PAEDDR. LADISLAV JIRKŮ,
KANDIDÁT NA HEJTMANA 

Dobrá zpráva pro města a obce: Rozpočty budou vyšší

Napětí ve společnosti je cítit všude. 
A nadcházející volby toto pnutí ještě 
více rozdmýchávají. Je správné bavit 
se o tématech, které společnost 
trápí. Jenže problém je v tom, že 
si ČSSD plete (respektive účelově 
zneužívá) věcnou debatu. Upřímně 
se velmi obávám toho, jakým způso-
bem tito strůjci lží a klamů, zaplavují 
všechny kraje svými demagogickými 
hesly. Co je to za nesmysl, který hlá-
sá jeden z mnoha volebních letáků, 
že pravice chce zavírat nemocnice, 
likvidovat domovy důchodců a pro-
hlubovat chudobu obyvatel? 

Začátkem září jsem poslouchal 
projev Davida Ratha. Jel jsem zrov-
na autem a míjel jsem oranžové 
billboardy. A hlavou mi problesklo, 
jak se předvolební kampaň ČSSD 
podobá plamennému, leč zoufale 
klamavému (lživému) a všech-
ny kolem obviňujícímu projevu, 
Davida Ratha. Ano, již nemluvil 
o sedmičkách a zlaťáčcích, ale 
také všechny občany strašil, stejně 
jako oranžové billboardy na všech 
nárožích.
Nedávno hejtman kraje Vysočina 
Jiří Běhounek hovořil o seriózní 

kampani bez podpásovek. A já 
se ptám, kde ta seriózní kampaň 
je? Anebo za serióznost považuje 
strašení a lhaní? Politická kultura 
je u nás v žalostném stavu. Pokud 
budou politici stále něco jiného 
říkat a něco jiného dělat, nikdy se 
z toho bludného kruhu nevymo-
táme. 
Mám dost těchto obludností. Přišel 
čas, kdy o správu věcí veřejných 
mají starat ti, kteří mají zdravý ro-
zum, silné srdce a čisté svědomí.

ING. JIŘÍ BLAŽEK

KANDIDÁT Č. 2 

Vyvolávat strach a obavy z budoucnosti je ubohé

Ladislav Jirků mezi Vámi. Každý den
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C E V I L T S O K Z H E S U P

A D K A J M A N S L C R T R R

D O L E N D A A Í I Š O L O N

O P N V L R D N N Á O D A T A

G P Á Ý K N A Č H N É O Č Á CH

A U H V Č A E S Í A R K E R A

P M H E R N S V U O M M N U D

S A T Á U K A K T CH Y E I B N

P A Ž L Š R L P Á O O N C R E

Á O S A Č A A K B D L P E A G

S L R D A M B R U L A E Á K E

Á O Y U D Á A T D Ú Ř L M R L

D K S V B Ř S E O N K O O A T

Á O N Á L V T K E I G E L T K

N S V O D A R Í N R T Í I R A

LEGENDA, KRTEK, LEN, NACH, OKNO, PÁV, HLÍNA, 
KAMELOT, KAJMAN, IR, SUP, PÁS, KOSTLIVEC, LÁN, 
PAGODA,  AŠ, LEGIE, RODOKMEN, SLUNEČNICE, 
SUCHOPÁR, DÁN, ÚL, SAD, ŠÁH, ATOL,  VÍNO, 
KASKÁDA, MY, DRN, AR, SOKOL, VY, KRAMÁŘ, RUB, 
TLAČENICE, ČAD, VODA, PUMA, ALABASTR, ŽÁR, 
TRNÍ, ČETA, KARBURÁTOR, HÝL, DUB, ON

V osmisměrce zjistíte, co je pro Vysočinu, a to znamená pro 
kandidáty TOP 09 a Starostů hlavní prioritou.

Volbou TOP 09 a Starostů získá Vysočina.... (tajenka) 

CO POTŘEBUJEME:
200 g vepřového masa, plnotučná hořčice, kečup, chilli omáčka,  
2-4 stroužky česneku, 2-4 krajíce chleba, olej, sýr na posypání, sůl, pepř, cibule

JAK NA TO:
Maso nakrájíme na malé kousky a orestujeme na oleji. Poté přidáme nakrájenou cibuli, na 
kousky nakrájený česnek a opět orestujeme. Přidáme hořčici, kečup, chilli omáčku(nebo pap-
ričku) osolíme a zalijeme 1 dcl vody. Dusíme do úplného zredukování vody. Směs naložíme na 
usmažené, silně počesnekované topinky a posypeme sýrem. 

Dobrý recept: TOPinka


