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ROZHÝBEME PELHŘIMOV
Rozhodli jsme se kandidovat do městského zastu-

pitelstva, protože žijeme v Pelhřimově a chceme, 

aby se naše město dále rozvíjelo. Chceme, abychom 

tady všichni mohli žít užitečný a plnohodnotný život. 

Chceme se zaměřit na podporu všech, kteří chtějí 

do města přinést nějakou aktivitu. A je jedno, zda 

v oblasti sportu, kultury, pomoci druhým… Podpora 

nemusí být pouze finanční, ale i ve formě pomoci 

s organizací, předání a výměna zkušeností, prostě 

pomoci lidem, kteří chtějí něco budovat a tvořit. 

V Pelhřimově se už nyní odehrává řada zajímavých 

aktivit, ale informovanost o nich je velmi nízká, a zde 

by mělo město výrazně pomoci.

Na kandidátní listině volební strany TOP 09 v Pelhři-

mově je celkem 21 kandidátů, kteří se ucházejí o vaši 

přízeň. Lídrem je soukromý podnikatel Zdeněk Jaroš, 

který ví, že je potřeba město po všech stránkách za-

traktivnit s cílem oslovit zejména mladou generaci. 

Dvojkou je manažer firemního bankovnictví Václav 

Plášil. Rád by podpořil občany v jejich aktivitě v růz-

ných oblastech, zejména ve sportu. Na třetí místo 

jsme postavili jednatele projekční kanceláře Jiřího 

Žáka. Jeho doménou je podpora výstavby nových 

sportovních zařízení a systematická oprava historic-

kého centra města.

Naším cílem je, v souladu s názorem našeho lídra, 

dlouhodobé strategické plánování rozvoje města 

s ohledem na to, že mladí lidé odcházejí a populace 

stárne. Chceme podpořit výstavbu nových domů 

a bytů. Město se musí ve všech oblastech stát 

místem pro aktivní život aktivních lidí. Mládež musí 

mít příležitost sportovat zdarma. Všem také chy-

bí venkovní koupání, které se dá vytvořit z rybníku 

Stráž nebo Moučka. Přechody pro chodce by měly 

být bezpečnější a procházka po městě by neměla 

být problém pro kočárky ani pro lidi se sníženou 

pohyblivostí. Naší další prioritou je revize činnosti 

hospodaření a chodu všech dceřiných společností 

města, nechceme bořit to, co funguje, ale chceme 

se zaměřit na možná zlepšení, úspory a především 

i v těchto organizacích nastavit vnitřní motivaci 

managementu věci dělat lépe. Rozhodně bychom 

začali u Technických služeb města Pelhřimova, které 

spravují největší část městského majetku.

Všech našich jednadvacet kandidátů bydlí v Pelhři-

mově. Známe problémy i pozitivní stránky města. 

Dokážeme se orientovat na témata, která nás 

všechny pálí. Pelhřimov máme rádi a chceme, aby 

se nám tu dobře žilo. Věříme, že to společně s vámi 

dokážeme. Pojďte s námi rozhýbat Pelhřimov.

Kandidáti za TOP 09

Životy nás,obyvatelPelhřimova,nám nejsou lhostejné.

Lídrem kandidátky TOP 09 v Pelhřimově je podnikatel a živnostník Zdeněk Jaroš. Všímá si, že je potřeba nalá-
kat mladé lidi, aby zůstali ve městě. Chce podporovat i menší sporty a rád by oživil poklidný život v Pelhřimově.

Nedávno jsem našel nějaké dopisy 
a bylo mi z toho do breku. Snažím se 
to říct svým dětem, i když můj táta 
mi o tom nevyprávěl, což mě dneska 
mrzí.

Vaše současné povolání ale nebyl 
váš studijní obor…
Mám střední učiliště s maturitou, 
ekonom obchodního oboru. Máme 
obchody s krby a kamny a domácími 
potřebami nejen v Pelhřimově, ale 
dříve jsem se věnoval také vrcho-
lovému sportu. Vlastně jsem chtěl 
být profesionální basketbalista, ale 
nakonec mi sport zůstal jako celoži-
votní koníček.

A jak se sportovec dostane k po-
litice?
Řekl bych, že k politice přistupuji stej-
ně jako ke sportu. Z něj jsem naučený 
žít v kolektivu a někdo ho musí vést 
podobně jako kapitán. U kolektivních 
sportů se máte o koho opřít a to je 
i v životě fajn, když sdílíte s někým 
starosti.

Kdy jste začal politickou kariéru?
Osm let jsem zastupitelem, z toho 
3,5 roku jsem seděl v radě a teď jsem 
v opozici. Když před devíti lety vzni-
kalo uskupení TOP 09, potkal jsem 
známého, který mě oslovil. Chtěl 
jsem, aby mě dali dozadu, a nakonec 
to dopadlo tak, že lídr to vyhrál a já 
skončil druhý. Asi nejsem úplně správ-
ný politik, protože se stále učím mlu-
vit. Snažím se však používat selský 
rozum. Nechci jít do vysoké politiky, 
ale pokud mám pomoct Pelhřimovu, 
udělám to rád.

Jak vidíte Pelhřimov v současné 
době?
Roky jsme tu pořád řešili, abychom 
postavili čističku, abychom se neza-
dlužili a Pelhřimov se mohl rozvíjet. 
Ale vůbec se nemyslelo na život mla-
dých lidí, kteří utíkají z města. Když 
nebudeme mít cyklostezky a spor-
tovní vyžití ve velkém, tak tu za chvíli 
žádní lidi nebudou. Město už svoje 
pozemky nemá, takže je potřeba, aby 
napomohli soukromým vlastníkům, 

ZDENĚK JAROŠ
Pelhřimovu chybí lákadla pro mladé lidi

Jste pelhřimovský rodák, ale na 
čas jste se usadil v Praze. Proč 
jste se vrátil?
V roce 1991 nám vrátili v restitu-
ci dům, kde bylo železářství, které 
založil můj děda v roce 1926. Přijel 
jsem pomáhat v rodinném podnikání 
a teď jdu ve šlépějích mého dědečka. 
Řekl bych, že jeho jméno a tradice mě 
zavazují a zároveň mě to těší.

Vaše děti budou pokračovat v ro-
dinné tradici?
S manželkou máme syna a dceru. 
Syn teď vystudoval práva a dcera 
studuje v Hradci Králové sociální 
patologii. Nevím, kam je osud zavane, 
ale nechci nikoho do ničeho tlačit.

Dědečkův osud nebyl jednoduchý, 
že?
Můj děda s babičkou si koupili dům, 
dokoupili právo várečné v pivovaru, 
koupili hospody a pole, kde mohli mít 
obilí, koupili rybníky na led. Pak ve 
40. letech mu to komunisté sebrali 
a závazky mu nechali. Doprošoval se 
až na finančním úřadě v Praze. Brzy 
umřeli, takže jsem je ani neznal. Táta 
šel k PTP, pak do Ostravy do dolů, 
ale ne proto, že by ho tam poslali, ale 
chtěl vydělat peníze a potravinové 
lístky, aby je mohl dát mámě a tátovi. 

aby výstavba běžela a nikdo neházel 
nikomu klacky pod nohy. Pozemků tu 
zatím bylo hodně, ale stejně obyvatel 
v Pelhřimově ubylo. Byly totiž dost 
drahé oproti okolním vesnicím.

Co lidem v Pelhřimově podle vás 
chybí?
Chybí tady venkovní bazén. Je to až 
nepochopitelné. Máme tu sice rybník 
Stráž, který je ale těžké udržet ve 
stavu, kdy se v něm dá koupat. Ko-
lem by se dala postavit cyklodráha, 
v zimě vyjet na běžky. Je to roman-
tické místo, kam se teď chodí cestič-
kou přes pole. A další věc je, že peníze 
na sport by měly jít hlavně mládeži. 
Dospělí sportovci by se měli ohánět 
sami.

Všechny v létě doslova pálila 
rekonstrukce silnic. Jaký je váš 
názor na dopravní infrastrukturu?
Je to šílené, protože se rekonstruují 
silnice, kruhový objezd i rozvody tep-
la. Malinko se to napraví, ale zůsta-
nou jednosměrky, které rada schválila 
ve zkušebním provozu na půl roku. 
V centru je to pro nás ale nepřijatel-
né. Chybí parkovací místa a řeší se 
to jednosměrkami a to není šťastné. 
Město by muselo investovat, koupit 
budovu a postavit tam parkoviště. Je 
tam obchodní dům z devadesátých 
let, což by se dalo, protože je nevyu-
žitý.

Které věci by se v Pelhřimově 
měly změnit?
Vadí mi, že v Pelhřimově chybí zeleň 
a kácejí se nesmyslně stromy. Město 
nemá projektanta či architekta, který 
by tomu dal rozum. A kultura? Přijde 
mi, že se to lepší co se týče divadel 
a kina, to nemůžu nic namítat. Ale 
pořád je to málo. Kulturní středisko 
funguje, ale mají svázané ruce od 
vedení města. Lechtivé komedie jsou 
fajn, ale chtělo by to něco kvalitnější-
ho. Myslím si, že by se do této sekce 
mělo dávat více peněz. Rozjíždí se tu 
i projekty, které by se měly ještě více 
podporovat, jako například koncerty 
u stánků o Vánocích.
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TŘI OTÁZKY A TŘI ODPOVĚDI
k rozvíření stojatých vod a nastolení 

diskuze o věcech, které trápí přede-

vším mladé obyvatele našeho města.

2. Jaký je váš pohled na 
vzdělávání a školství 
v Pelhřimově?

Osobně mi vadí, že máme přeplněné 

první třídy základních škol. Školy mají 

kapacitu na větší počet tříd s menším 

počtem žáčků. Prospělo by to výuce 

a vedlo by to jednoznačně ke zkva-

litnění. Z mého pohledu je špatně, že 

se děti hned od nástupu do základní 

školy nevěnují cizím jazykům. A za 

zpátečnické považuji to, že se v na-

šich školách neučí Hejného metoda. 

V ČR se vyučuje už na 750 školách 

z celkového počtu 4 100. Je to prově-

řený koncept, který vede děti k tomu, 

že samy objevují matematiku a ještě 

ke všemu s radostí.

3. Jaké jsou bolesti dnešního 
Pelhřimova?

Především to, že mladí lidé odcházejí 

pryč a už se nevracejí. Chybí nám tu 

atraktivní pracovní pozice. A za třetí 

je to nízká úroveň podpory mladých 

rodin. Mladým rodinám chybí ade-

kvátní a slušné bydlení. Město nemá 

připravené pozemky pro individuální 

výstavbu.

Tři otázky pro
DAVIDA ŠVECE
1. Dopravní situace je neutěšená 

v celé republice a své problémy 
má také Pelhřimov. Vy však 
máte nápady na zlepšení. 
Jaké?

Vybudováním rozumné páteřní sítě 

cyklostezek bychom umožnili lidem 

využívat bezpečně kolo jako alterna-

tivu automobilu pro cesty do práce 

a pro relax, třeba i s dětmi. Podívej-

me se např. do Žďáru, Jihlavy, kde 

cyklo nabírá na popularitě i přes 

kopcovitý terén. Pravidelný cyklista 

pomáhá městu, je méně nemocný, 

neřeší obezitu ani bolest kloubů 

a může si dopřávat větší porce dob-

rého jídla (mluvím z vlastní zkušenos-

ti). Do 5 km je kolo zpravidla rychlejší 

než MHD, chůze i auto. Konkrétně: 

Tři otázky pro 
VÁCLAVA PLÁŠILA

1. Na jakou oblast se chcete 
konkrétně zaměřit?

Celý život se aktivně věnuji sportu, 

proto se chci v práci pro můj rodný 

Pelhřimov zaměřit především na pod-

poru organizovaného sportu mláde-

že, vypracování strategického rozvoje 

sportovišť ve městě a na zprůhledně-

ní správy a hospodaření jednotlivých 

sportovních zařízení.

2. Jaké zkušenosti nabízíte?
Troufám si tvrdit, že mám bohaté 

zkušenosti jak z oblasti organizace 

sportovních událostí a práce s mlá-

deží, tak ze sféry firemních strategií 

a leadershipu. Zaměřuji se na rozví-

jení potenciálu, který je mnohdy u lidí 

i ve firmách skrytý. Díky mnohaleté 

praxi umím rozpoznat silné a slabé 

stránky a najít cestu, která vede 

k cíli. Rád bych své znalosti a zkuše-

nosti uplatnil také při správě našeho 

města.

3. Co považujete za nejpalčivější 
problém dnešní společnosti?

Myslím si, že se vytrácejí tradiční 

hodnoty a také schopnost komuni-

kovat a především naslouchat. A to 

na všech úrovních. Jsem přesvědčený, 

že pokud budeme k věcem přistupo-

vat pozitivně, budeme lépe hledat 

společná řešení. Člověk na světě přeci 

nežije sám, ale je součástí společnos-

ti. Je proto důležité umět společně 

žít, bavit se i sportovat.

Tři otázky pro
JIŘÍHO ŽÁKA

1. Co podle vás Pelhřimov teď 
nejvíce potřebuje?

Podle mě je zásadní zpracování 

dlouhodobé koncepce rozvoje měs-

ta s důrazem na bydlení, průmysl 

a sport. Velmi silně vnímám, jak se 

Pelhřimov vylidňuje, jak mladí lidé 

odcházejí za studiem a zpět se už 

nevracejí. Nemají kde bydlet, město 

jim nevytváří vhodné podmínky pro 

spokojené žití a založení rodiny. Tohle 

musíme změnit. Rozhodně nechci na 

tento stav nečinně koukat a čekat, co 

se bude dít dál. Musíme se do toho 

aktivně vložit. Byl bych rád, aby se 

Pelhřimov rozpohyboval a mladí lidé 

se sem znovu a rádi vraceli.

2. Jaký je váš recept na to, 
aby se mladí lidé vraceli do 
Pelhřimova?

Je zapotřebí v první řadě zajistit 

nové lokality pro výstavbu rodinných 

domů, bytových domů i průmyslové 

zóny. Dále Pelhřimov potřebuje vyře-

šit dopravní infrastrukturu a dokončit 

obchvat města. Mladí lidé, a nejen ti, 

potřebují mít také sportovní vyžití. 

Potřebujeme vybudovat cyklostezky 

a napojit je na další části regionu. 

Dále potřebujeme novou multifunkč-

ní sportovní halu. V neposlední řadě 

musíme začít s oživením rekreační 

oblasti u rybníka Stráž. Jsem be-

zesporu přesvědčený, že masivní 

podpora sportu a mládeže povede 

k rozpohybování celého města.

3. Co můžete občanům a městu 
nabídnout?

Jsou to zkušenosti z oblasti projekto-

vání a stavební činnosti. A také moje 

energie, kterou chci věnovat právě 

Pelhřimovu a jeho občanům.

Tři otázky pro
JIŘÍHO BLAŽKA

1. Když se podíváte na Pelhřimov 
z nadhledu, jak se tady podle 
vás žije?

Naše město je svou polohou velmi 

vyhledávané investory, velmi nízká 

nezaměstnanost je důkazem, že pře-

devším v tomto období se v Pelhři-

mově dobře daří. Na druhou stranu je 

objektivně zaznamenán dlouhodobý 

úbytek obyvatel. Nejvíce je to vidět 

na odchodu mladé generace, která 

se po studiích už nevrací zpět. Není 

jednoduché tento trend zvrátit. Ale 

musíme se o to pokusit. Mladí lidé 

musí mít v Pelhřimově dobře ohodno-

cenou a kvalifikovanou práci. Pro ro-

diny musíme vytvořit dobré podmínky 

a začít je potřeba u mateřských 

center a školek. Mládež potřebuje 

pro smysluplné trávení času aktivity 

nejrůznějšího charakteru. A důležité 

je sportování. To musíme umožnit 

všem. Většina sportovních zařízení 

je ve vlastnictví města, jednotlivé 

sporty jsou nestejnoměrně podporo-

vány, obdržené peníze oddíly vracejí 

přes správce sportovních zařízení 

do pokladny města. Tento systém je 

zbytečně složitý. Mám návrh, jak ho 

zjednodušit.

2. Dlouhodobě se věnujete správě 
majetku a nemovitostí. Jak si 
v této oblasti stojí Pelhřimov?

Majetek města není efektivně vyu-

žíván. Příkladem je areál bývalých 

technických služeb, který v centru 

města není využíván na patřičné 

úrovni. Výraznou změnou musí projít 

právě systém práce a řízení u zmíně-

ných technických služeb. Nepořádek 

v jednotlivých částech města ukazuje 

na jejich nekvalitní práci. Zde platí 

stará vojenská zásada: Pořádek se 

nedělá, ten se udržuje!

3. Jak podle vás Pelhřimov 
hospodaří se strategickou 
surovinou, jako je voda?

Myslím si, že ne příliš dobře. Každý 

rok dochází ke zdražování. Existuje tu 

mnohaletý systém, který je zkostna-

tělý. Pelhřimov je přes šestnáct let 

členem akciové společnosti Úprav-

na vody, která se stará o úpravu 

a dodávky vody. Voda je dodávána 

do systému sítě HUPEPO, kterou 

spravuje družstvo PEVAK Pelhřimov. 

Zbytečným prostředníkem odběru 

vody je společnost VaK Havlíčkův 

Brod. Kvůli tomuto složitému systé-

mu se voda prodražuje. Řešením je 

společné koncepční řešení a rozhod-

nutí obcí a měst sdružených v druž-

stvu PEVAK. Toto může zabezpečit 

zlevnění vody pro příští roky.

Tři otázky pro
JIŘÍHO ŠTERNA
1. Co vede lékaře k tomu, aby 

kandidoval do zastupitelstva 
a vlastně si přidělával práci?

Jsem sice pracovně velmi vytížený 

a vzácné chvíle volna se snažím trávit 

se svou rodinou, ale rád bych přispěl 

propojit po vrstevnici sídliště, širší 

centrum (školy, kino), sportoviště 

a autobusové i vlakové nádraží až 

do Lhotky k novému kruhovému 

objezdu u Agrostroje. Jedna strana 

chodníku pro smíšený provoz, tedy 

cyklisté a chodci, druhá strana jen 

pro chodce. Značnou část je možné 

využít hned, zbylou část upravit po-

mocí dotací a během nutných oprav. 

Zprovoznění je třeba doplnit o ma-

lou kampaň o toleranci mezi chodci 

a cyklisty. Co se týče komunikací, bylo 

by dobré postavit dříve než západní 

obchvat (plán 2023) ulici spojující 

sídliště (Beachwell) a „javory“ na 

přeložku k Agrostroji. Naředila by se 

špičková doprava mezi sídlišti a prů-

myslovými zónami, zároveň by vznikl 

prostor pro výstavbu nových domů. 

Další velmi žádanou propojkou (pro 

řidiče i cyklisty) je zbývající půlkilome-

tr ulice K Silu do Rynárce.

2. Inicioval jste lokální farmářské 
minitrhy v Pelhřimově. Co 
mohou městu a lidem přinést?

Jednoznačně je to podpora místních 

zemědělců, podpora podnikavosti 

a vytvoření nabídky čerstvé zeleniny, 

ovoce, šťáv, marmelád, sýrů a mnoha 

dalších regionálních produktů pro ob-

čany města. Radnice by měla poskyt-

nout místním odvážlivcům několik 

stánků za symbolické nájemné, kde 

by mohli své lokální produkty nabízet. 

Malá investice do 30 tis. vytvoří skvě-

lou příležitost pro setkávání a nákup 

čerstvých dobrot. Zároveň se hledá 

nadšený organizátor, jemuž jsou 

zpravidla tyto dobroty a kontakty na 

šikovné lidi cennou odměnou.

3. Proč jste se rozhodl 
kandidovat do zastupitelstva?

Chci přispět svými zkušenostmi zís-

kanými za 4 roky života ve Švédsku, 

kde převládá styl: 1) veřejný průzkum 

2) hluboká analýza 3) návrh řešení 

4) široká diskuze 5) finální řešení.

Nechci, aby o věcech veřejných kolem 

mě rozhodovali političtí podnikatelé. 

Především cyklostezky a dopravu 

se současnou radnicí diskutuji jako 

občan (za to jim patří velký dík a re-

spekt) tak jako tak a byl by ode mne 

myslím velký alibismus nekandidovat. 

Parta TOPky má chuť, elán, nápady 

i vizi a dokáže rozumně diskutovat 

s ostatními o tom, co je pro město 

dlouhodobě nejlepší.

Tři otázky pro
LUBOŠE RAFAJE
1. Jste muž mnoha povolání, 

zájmů i činností. Jak vnímáte 
politiku?

Současná politika tohoto státu 

v honbě za měďáky rozděluje lidi a ve 

jménu ryze osobních zájmů nás štve 

proti sobě. Nelíbí se mi to. Chtěl bych, 

aby spolu všichni aktivní lidé komu-

nikovali a spolupracovali ve prospěch 

města bez ohledu na své osobní, po-

litické či kariérní zájmy. Mým přáním 

je, aby mezi námi, sousedy, vládla po-

hoda a aby slova, jako je pravda, čest 

a morálka, získala znovu svůj pravý 

význam. Pokud se tak stane, věřím, 

že všechno půjde lépe a že aktivních 

lidí bude přibývat. Každá politická 

strana má svůj program a snaží se 

nás přesvědčovat o správnosti své 

cesty. To je přirozené, ale podle mého 

lze na úrovni malých měst „nepoliti-

kařit“. Zájem bychom přece všichni 

měli mít stejný. Krásné město a spo-

kojený život všech jeho obyvatel.

2. Co by si Pelhřimov podle vás 
opravdu zasloužil?

Co mi ve městě chybí, jsou městské 

lázně a vůbec možnosti koupání. 

Myslím, že kromě revitalizace rybníka 

Stráž bychom všichni přivítali pořád-

ný venkovní bazén s pěknou relaxační 

zónou, včetně saunového světa.

3. Na co dalšího se chcete 
v zastupitelstvu zaměřit?

Snažil bych se podpořit činnost 

malých živnostníků a podnikatelů 

a zaměřil se na zesílení propagace 

města nejen v oblasti cestovního 

ruchu. Aktivně bych komunikoval 

kulturní dění, sport a spolkovou 

činnost s lidmi, kteří v těchto oblas-

tech v našem městě úspěšně fungují. 

Rád bych získal pozornost mladých 

lidí a nabídl jim zapojení do diskuze 

o chodu města a plánování jeho dal-

šího rozvoje. Nechci, aby to znělo jako 

fráze. Opravdu si myslím, že už je na 

čase, aby za to vzali mladí.
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1. ZDENĚK
JAROŠ
Lídr, podnikatel, sportovec 

a člověk, který chce pracovat 

pro Pelhřimov. Přečtěte si s ním 

rozhovor na straně 2.

6. VÍTĚZSLAV 
VÍTKOVIČ
Vítězslav Vítkovič je tlumočník 

a s manželkou provozuje rodin-

ný penzion zaměřený na rodiny 

s dětmi. Rád cestuje, chodí do 

přírody a fotografuje. V zastu-

pitelstvu by rád podporoval 

kulturní a sportovní organizace 

zaměřené na děti, mladé a se-

2. ING. VÁCLAV 
PLÁŠIL
Rodilý Pelhřimovák, otec pěti dětí 

a nadšený sportovec. Pracuje ve 

firemním bankovnictví a pomáhá 

firmám z celé České republiky 

realizovat jejich rozvoj. Zná tedy 

velmi dobře prostředí financí a fi-

remních strategií. Ve volném čase 

trénuje basketbalovou mládež 

BK SOJKY Pelhřimov a aktivně se 

podílí na rozvoji tohoto sportu ve městě. Za jeho působení 

klub úspěšně uspořádal několik Mistrovství České repub-

liky, v Pelhřimově hostil i turnaje Evropské basketbalové 

ligy mládeže a hrála se zde i utkání reprezentace České 

republiky. Společně s nezávislým křesťanským sdružením 

pět let úspěšně organizuje basketbalový kemp s týmem 

trenérů z USA, který je otevřen široké veřejnosti. „Kemp 

pomáhá u všech účastníků různého věku vytvářet kladný 

vztah ke sportu a také jim ukazuje tradiční hodnoty, které 

se z naší společnosti bohužel vytrácejí,“ shrnuje Václav 

Plášil, kterému se podařilo vyšvihnout skomírající basket-

bal do nejvyšších pater. V zastupitelstvu by chtěl podpořil 

občany v jejich aktivitě v různých oblastech života. Podle 

něj je základem všeho pozitivní přístup a ochota spolupra-

covat a naslouchat. S tím také jde do letošních voleb.

3. ING. JIŘÍ ŽÁK
Po absolvování stavební fakulty 

na České vysokém učení technic-

kém v Praze posílil tým rodinné 

firmy, kterou založil jeho otec. 

V současné době je společně 

s bratrem jednatelem významné 

a úspěšné projekční společnosti. 

Svou houževnost, smysl pro de-

tail a lásku k práci přetavil také 

do získání několika profesních 

ocenění jako je například Auto-

rizovaný inženýr nebo certifikovaný projektant pasivních 

domů. S manželkou vychovávají dvě děti, dceru a syna. 

Jako sportovně založený člověk vede k pohybu také svou 

rodinu, ale i další děti. Vede florbalovou přípravku a také 

pořádá příměstské tábory. Miluje cyklistiku a ze sedla 

kola rád poznává krásy Vysočiny. Svou roli v práci pro 

rodný Pelhřimov vidí v řízení výstavby sportovních zaříze-

ní, údržbě a opravách historického centra města a také 

ve vylepšování provozních nákladů objektů, které jsou ve 

správě města.

4. ING.
JIŘÍ BLAŽEK
Manžel bezvadné manželky, otec 

dvou dospělých dětí a šťastný dě-

deček vnuka Josífka. Jeho názory 

a postoje vycházejí z konzervativ-

ního základu. Není mu lhostejné, 

co se děje kolem něj, proto se 

rád a aktivně zapojuje do dění 

ve svém rodném Pelhřimově. Pů-

vodním povoláním je zemědělec, 

avšak ve své kariéře zastával významné manažerské pos-

ty, kde získal zkušenosti s vedením lidí, a také se správou 

majetku a řízením projektů. Dlouhodobě usiluje o obnovu 

poutního místa Nejsvětější Trojice na Křemešníku. „Prá-

ce na obnově tohoto kouzelného místa beru jako poslání 

a zachování odkazu svých předků, kteří z tohoto krás-

ného kouta Vysočiny pocházejí,“ říká Jiří Blažek. Ti, kteří 

ho znají, vědí, že mnoho let organizuje dobročinné akce 

na podporu potřebným. Od studentských let je dárcem 

krve. Ve volném čase se věnuje zahradě a ovocnářství. Je 

velkým milovníkem přírody, kdykoliv může, tak do ní vyráží 

se svými dvěma psy. Volný čas by rád věnoval myslivosti. 

Pelhřimov chce více otevřít mladým lidem a zatraktivnit 

ho pro občany. Podle něj je Pelhřimov zajímavým místem 

pro investory, ale bohužel méně pro mladé lidi a jejich 

rodiny. Toto je nutné změnit. Chce usilovat o to, aby se 

Pelhřimov stal městem, kam se mladí lidé vracejí po škole 

a chtějí zde bydlet a žít.

7. ING. ZDENKA 
CHMELAŘOVÁ
Provozovatelka fitness centra 

Zdenka Chmelařová má jako 

svou životní náplň sport a snaží 

se ho popularizovat pro děti a se-

niory. Podle ní je to také způsob, 

jak přispět k radostnějšímu živo-

tu všech, kdo se pohybu nebojí. 

Inspirací je pro ni každý člověk.

5. MUDR.
JIŘÍ ŠTERN
Oční lékař Jiří Štern se rozhodl 

kandidovat proto, aby pomohl 

rozvířit stojaté vody v Pelhřimo-

vě. Žije zde s manželkou a dvěma 

dětmi. Zastává názor, že stát by 

měl zasahovat do svobodného 

podnikání co nejméně. V Pelhři-

mově žije rád, ale vadí mu, že 

z něj mizí mladí lidé. „Schopní 

lidé, kteří pocházejí z Pelhřimova, se sem po studiích 

nebo po získání pracovních a životních zkušeností nevra-

cejí,“ pojmenovává velkou bolest Pelhřimova. Řešením je 

výrazná podpora individuální výstavby. Dále poukazuje na 

přeplněnost prvních tříd základních škol. Přitom by školy 

mohly vytvořit více tříd o menším počtu dětí. Za klíčové 

považuje výuku cizích jazyků od nejnižších tříd a také Hej-

ného metodu výuky matematiky.

niory. Cestovní ruch považuje za nástroj k rozvoji města 

i kultury. Z jeho pohledu je také důležitá podpora spolkové 

činnosti. Je pro zjednodušení podmínek pro živnostníky 

a malé podnikatele, například zrušení či omezení EET. 

„Chtěl bych se ještě více podílet na zvelebování života 

v našem krásném městě. Není mi lhostejný osud Pelhřimo-

va a jeho obyvatel,“ přiznává.

8. ING.
PETR KRÁL
Petr Král pracuje ve společnos-

ti, která se zabývá obchodem 

a službami. Je ženatý, má dvě 

dospělé děti a v Pelhřimově 

žije 31 let. Je to podle něj hez-

ké a klidné město pro příjemný 

život. „I přesto, že zastávám 

názor, že každý je strůjcem svého 

štěstí, je nutné, aby se město 

angažovalo v řadě oblastí života a podporovalo dobré ná-

pady a aktivitu svých občanů,“ vysvětluje. Není mu jedno, 

jakým směrem se bude město ubírat. Za důležité považuje 

vytváření dobrých podmínek pro mladé lidi, ale také pro 

seniory. Podle něj se totiž právě na seniory často zapomí-

ná. A to by rád svým působením v zastupitelstvu změnil.

9. ING.
DAVID ŠTURSA
Majitel stavební firmy David 

Štursa zaměstnává přes pade-

sát lidí z Pelhřimova a okolí. Je 

členem Okresní hospodářské 

komory Pelhřimov a Hospodářské 

komory Kraje Vysočina, v obou 

těchto komorách působí v před-

stavenstvu. Podnikání vnímá jako 

základ ekonomického fungování 

státu. Vadí mu, že je na podnikatelské prostředí nahlíženo 

jako na prostor pro korupci. Přesto věří, že se podaří tuto 

nálepku časem z podnikatelů sejmout. Je aktivní sporto-

vec. Působí jako trenér v oddíle Florbal Spartak Pelhřimov. 

Není mu jedno, že se opomíjejí hodnoty jako svoboda, 

tolerance, čest a zodpovědnost. „Byl bych rád, kdybychom 

zase byli hrdý národ jako po vzniku Československé repub-

liky.“

10. MGR. DAVID 
ŠVEC, PH.D.
Farmaceut a výzkumník v oblasti 

rakoviny David Švec je Pelhřimo-

vem odchovaný basketbalista 

a novopečený táta. Stejně jako 

jeho otec je David včelař a také 

sportovec. Má zkušenosti s pořá-

dáním trhů pro místní prodejce, 

kteří našli odvahu zaručit kvalitu 

svým jménem. Díky zahraničním 

zkušenostem má trochu nadhled nad věcmi, líbilo by se 

mu televizní duální vysílání na procvičování cizích jazyků 

a možnost korespondenční volby, tak jako to mají v sou-

sedních státech. V Pelhřimově chce zlepšit komunikaci 

radnice, protože to vede k větší důvěře a spokojenosti na 

obou stranách. „S partou cyklistů již diskutujeme s měs-

tem výstavbu rozumného systému cyklostezek v Pelhři-

mově,“ prozrazuje. A dodává, že těžko snáší hloupé regule 

a úřednické „bahno“ a že má rád chytré věci.

11. PETR ZAJÍČEK
Hrázný Petr Zajíček má nejraději 

sport, práci s mládeží a rybaření. 

Pracuje také jako trenér ve flor-

balovém oddíle Spartak Pelhři-

mov. Ve městě by rád podpořil 

mladé lidi a mladé rodiny, jako 

příklad uvádí vybudování ma-

teřského centra, rozšíření a zpří-

stupnění některých sportovišť 

pro širokou veřejnost. Spolky si 

podle něj zaslouží více podpory 

od obce i státu, protože právě díky nim se daří udržovat 

společenský život v obcích. „Úřady nám mají pomáhat 

a nekomplikovat život těm, kteří podnikají a starají se 

sami o sebe a své zaměstnance,“ myslí si.

12. ZDENĚK 
HAVEL
Zdeněk Havel, ředitel odštěpného 

závodu firmy Swietelsky, která se 

zabývá dopravním a pozemním 

stavitelstvím, by jako budoucí za-

stupitel rád nabídl své zkušenosti 

z oboru. Ty by posloužily pro další 

rozvoj města, ve kterém žije sko-

ro šedesát let. Je šťastný manžel 

a hrdý otec dvou dcer.
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13. PAVLÍNA 
ŠŤASTNÁ
Hlavní účetní ve stavební firmě 

Pavlína Šťastná má ráda cyklis-

tiku, běh, četbu a zahrádku. Chce 

podpořit mladé lidi, kteří by měli 

být pokračovateli v rozvoji města. 

Zajímá ji i výstavba sociálních 

bytů, podpora charitativních 

organizací a handicapovaných. 

Úřad má být podle ní otevřený 

a informovat své občany o dění. „Není mi lhostejné dění 

ve městě, chci se podílet na spolupráci a rozvoji pro lepší 

život nás všech v Pelhřimově,“ odpovídá na otázku, proč se 

rozhodla kandidovat. Váží si lidské slušnosti a nemá ráda 

zbytečnou byrokracii.

14. ING.
JIŘÍ PLÁŠIL
V Pelhřimově se narodil a bydlí 

v něm dodnes. Učí odborné před-

měty na Gymnáziu a Obchodní 

akademii v Pelhřimově. Je ženatý, 

má dvě dospělé děti. Miluje 

techniku a zvláště tu výpočetní. 

Je pro podporu mladých, kteří 

se snaží dobrými věcmi zvidi-

telnit sebe, svou práci či živnost 

nebo zálibu - a tím i své město. Ruku zvedne pro podporu 

startovacího bydlení i pro pomoc s péčí o děti, například 

vybudování mateřského centra. Úřad by měl podle něj být 

k občanům vstřícný. Je zastáncem spolkové činnosti, která 

udržuje život v obcích. „Zaslouží si více podpory od státu 

i od města. I z malého nápadu, který bude dobře uchopen 

a podpořen, může být velká věc,“ říká. Podporuje snad-

ný přístup ke sportovištím pro všechny zájemce. Zvlášť 

mládež by měla mít přístup buď zcela zdarma, nebo za 

symbolický poplatek. Sport by neměl být výsadou.

15. LUBOŠ
RAFAJ
Narodil se v Pelhřimově a také 

mu zůstal věrný. Po studiu praco-

val několik let v domově mládeže 

jako vychovatel českých i zahra-

ničních studentů. V roce 1990 

založil Agenturu Dobrý den. Za 

práci, která úzce souvisí se zvidi-

telňováním města na turistické 

mapě České republiky, získal se 

svými spolupracovníky dvakrát Cenu města Pelhřimova.

Od dětství se věnuje muzice a je členem ochotnického 

souboru Rieger. Rád sportuje. Miluje přírodu, do které 

vyráží v každé volné chvíli se svým psem. Má skvělou ženu, 

dva dospělé syny, vnuka Matyáše a vnučku Stázinku. „Můj 

život byl vždy velice úzce spojen s městem, ve kterém jsem 

se narodil a které mám rád,“ říká Luboš Rafaj.

16. ING.
JOSEF SANKOT
Josef Sankot má voňavé po-

volání. Pracuje dvacet osm let 

v rodinném pekařství na pel-

hřimovském náměstí. Lidé ho 

znají jako usměvavého, milého 

člověka a také patriota. Manžel-

ka Zuzana učí na základní škole, 

spolu vychovali dvě děti a radují 

se ze dvou vnuček. K jeho zálibám 

patří především sport, věnuje se mu celý život. Podílí se na 

organizaci Podnikové ligy v ledním hokeji v Pelhřimově. Na 

politickém spektru se považuje za pravicově smýšlejícího. 

„Jsem přesvědčen, že by stát měl poskytovat maximální 

podporu živnostníkům, malým a středním firmám. Bohu-

žel v současné době je tento trend právě opačný,“ myslí 

si Josef Sankot. Podle něj potřebuje Pelhřimov vyřešit 

dopravní situaci, která je nyní neuspokojivá. A je také 

zapotřebí více podporovat spolkový život. Na srdci mu leží 

také skauti. „V pelhřimovském skautském oddílu je v sou-

časnosti přibližně sto členů, z nichž velkou část tvoří děti. 

Skautské klubovny jsou ve značně zdevastovaném stavu. 

Město by mělo podpořit rekonstrukci skautských kluboven 

a činnost skautů více podporovat,“ zdůrazňuje Sankot.

18. MUDR.
PAVEL MÍKA
Pelhřimovský ortoped Pavel 

Míka je otcem dvou synů a své 

přítelkyni pomáhá při výchově 

jejích dvou dětí. V pelhřimovské 

nemocnici pracuje dvacet čtyři let 

a zná dobře bolesti, ale i radosti 

místních lidí. Ve svém volném 

čase se věnuje cestování, stu-

diu novinek na poli ortopedické 

medicíny a především sportu. Pokud mu to zdravotní stav 

umožňuje, hraje tenis, hokej a jezdí na kole. Do zastupitel-

stva kandiduje proto, že mu není lhostejné, co se v našem 

městě děje. „V případě zvolení bych se chtěl podílet na 

zlepšování podmínek života v Pelhřimově, dále na zlepšo-

vání podmínek pro sport mládeže.“ Za důležité považuje 

dohled nad efektivním hospodařením s městskými finan-

cemi, majetkem i nad důležitostí jednotlivých investic.

17. ING. 
MIROSLAV KOT
Ze Starého Pelhřimova pochází 

Miroslav Kot. Po studiích České-

ho vysokého učení technického 

pracuje v různých manažerských 

pozicích v oboru telekomunikací. 

V žebříčku hodnot má na prvním 

místě rodinu, raduje se ze tří 

krásných vnuček. Ve volném čase 

se věnuje četbě, cyklistice, turis-

tice a v zimě lyžování. Dlouhodobě pracuje ve výboru pro 

nakládání s obecním majetkem a ví, že velký problém měs-

ta Pelhřimov je nedostatek pozemků pro novou bytovou 

výstavbu. „Musíme se zaměřit na podporu mladých rodin 

s dětmi, ale nesmíme zapomínat ani na seniory. Žijeme 

v regionu, kde je dlouhodobě nejmenší nezaměstnanost 

a dobrá spolupráce města s podnikatelskými subjekty 

je určitě velmi důležitá,“ shrnuje Kot. Podle něj nesmíme 

zapomínat také na podporu přidružených obcí. Pelhřimov 

je jeho srdeční záležitost a přesto, že pracoval po celé re-

publice, vždy se do Pelhřimova rád vracel a také přispíval 

a přispívá k budování dobrého jména „svého“ města.

19. VÁCLAV 
TŮMA
Marketingový specialista Václav 

Tůma vychovává společně s man-

želkou syna. Myslím si, že v sou-

časné době mají malá města 

včetně Pelhřimova problém s od-

chodem mladých a schopných 

lidí do větších měst, kde mají více 

pracovních příležitostí a lepší 

finanční ohodnocení. „Tento trend 

lze zvrátit zkvalitněním života v našem městě.

TOP 09 v Pelhřimově dlouhodobě usiluje o úspěšné a skvě-

le fungující město,“ říká Václav Tůma. Zastává názor, že 

je nutné zajistit všem občanům uskutečnění jejich potřeb. 

Klíčové je, aby lidé měli kvalitní práci a důstojné bydlení. 

Za velice důležité považuje, aby občané měli kde relaxovat, 

sportovat a bavit se. V oblasti dopravy a infrastruktu-

ry města je podle něj potřeba intenzivně řešit dostavbu 

obchvatu Pelhřimova a odklonit tak kamionovou dopravu 

mimo centrum města. A proč kandiduje? „Vždy mě velice 

zajímalo, co se v Pelhřimově děje, a vím, že některé věci lze 

dělat lépe a efektivněji. Chci, aby bylo naše krásné město 

prosperujícím a bezpečným místem, kde vychovám svého 

syna a kde zestárnu. Proto mi záleží na tom, aby měl Pel-

hřimov kvalitní a odpovědné vedení.“

20. MGR. 
MARKÉTA 
NÁPRAVNÍKOVÁ
Markéta Nápravníková je pel-

hřimovská rodačka, fyziotera-

peutka, nyní na plný úvazek na 

mateřské dovolené. Člověk, který 

má rád lidi, hudbu, kulturu a pří-

rodu. „Rodinu považuji za základ 

společnosti, a tedy i města. Vidím 

jako důležité otevírat témata, která tíží mladé rodiny, po-

máhat je řešit a celkově je podporovat. Rodiny jsou nadějí

budoucnosti.“ Toto je pro mě prioritní otázka, spolu s pro-

blematikou sociálně-zdravotní, která je mi blízká díky mé 

profesi.

21. ING. 
VLADIMÍR ŽÁK
Ředitel projekční kanceláře 

Vladimír Žák má dva syny, kteří 

pokračují jako jednatelé v rodinné 

firmě. Tu založil v roce 1991. Jeho 

převážně pravicové vidění světa 

pro něj především znamená pilně 

a tvrdě pracovat, dále smyslu-

plně šetřit, nezneužívat podpor, 

které poskytuje stát. A tedy být 

také ohleduplný k veřejným statkům. „Protože jsem spíše 

individualista, podporuji finančně v rámci svých možností 

spolehlivá a transparentní sdružení, která pečují o potřeb-

né,“ prozrazuje. V zastupitelstvu by se věnoval oblastem, 

kterým nejvíce rozumí, a to územní plán, stavební rozvoj 

a infrastruktura města.

SPOLEČNĚ MŮŽEME
PROSADIT MNOHÉ!
POJĎME ROZHÝBAT PELHŘIMOV!

Přijďte k volbám 5.–6. října!
Vaší podpory si vážíme a přetavíme ji do 

práce, která bude vidět. Děkujeme!

POZVÁNKA
POJĎME ROZHÝBAT PELHŘIMOV 
ANEB KDO DÁ KOŠ, VYHRÁVÁ!

▮ Představí se vám naši kandidáti.

▮ Soutěže pro děti a dospělé.

▮ Odměnou budou dárky od kandidátů.

▮ A bude i něco na zub!

Kde: Pekařství U Radnice
Kdy: 26. 9. od 14:30 hod.

MÁTE DOTAZY, NÁPADY, PODNĚTY?

Ozvěte se nám:
Zdeněk Jaroš

e-mail: jaros@zelezarstvi-jaros.cz
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RECEPT
ZDEŇKA JAROŠE
Rychlé, výtečné a potěšíte manželku, manžela i přátele.

Špagety aglio olio
0,5 balení špaget

3 stroužky česneku

4 ks papričky – peperoncini sušené

čerstvá petrželka

Špagety vaříme ve značně osolené vodě. Česnek nakrá-

jíme ostrým nožem na velmi tenké plátky, sušené pepe-

roncini a petržel posekáme. Do pánve přidáme olivový 

olej, plátky česneku a posekané peperoncini. Na pánvi 

mírně ohřejeme, pozor nesmažíme! Česnek se nesmí 

zbarvit. Můžete lehce podlít vodou z těstovin. Pánev 

sejmeme z plotny, přidáme scezené špagety, promíchá-

me přidáme petržel. Na závěr posypeme parmazánem. 

A otevřeme bílé sušší víno.

Dobrou chuť!

Ilustrační foto: www.snedeno.cz

PŘEDSTAVUJEME NÁŠ 
VOLEBNÍ PROGRAM
Naším programem chceme zabránit odchodu mladých lidí z Pelhřimova a stárnutí populace v našem městě. 
Jsme připraveni podpořit všechny skupiny osob a občanské aktivity, které pomohou naše město zatraktivnit. 
Naším programem nabízíme dobré místo pro život.

ZŘÍDÍME FOND PRO AKTIVNÍ 
OBČANY
Rozhýbejme Pelhřimov! Chceme podpořit všechny 

aktivní občany. Vytvoříme fond na podporu občanských 

aktivit v oblasti sportu, kultury a v neziskové oblasti. 

Tímto chceme pomoci rozvinout občanský a spolkový 

život. Všechno nemusí být řízeno městem!

NOVÉ CYKLOTRASY PRO SPORT 
I DOPRAVU
Pro cyklisty chceme vytvořit rozumný systém cykloste-

zek (kde to půjde, tak i pro inline). Pro začátek páteřní 

trasou propojit sídliště, širší centrum, sportoviště, ná-

draží a průmyslovou zónu. Na tuto trasu se, doufejme, 

brzy podaří dopojit i Starý Pelhřimov a Rynárec (ulice 

K Silu). Na jedné straně ulice vznikne smíšená pěší/cyk-

lostezka, na druhé straně ulice vždy ponecháme chod-

ník čistě pro chodce(kočárky). Vynasnažíme se, aby 

co největší část budované promenády kolem řeky byla 

průjezdná i pro cyklisty a sportovce na kolečkových 

bruslích. Při úpravách těchto úseků opravíme chodní-

ky a využijeme dotace SFDI, mimo městský rozpočet. 

Chceme občanům ukázat, že kolo není pouze nejčas-

tější sport v Česku, ale je to také ekologický a zdraví 

prospěšný dopravní prostředek, který je velmi často do 

5km vzdálenosti i tím nejrychlejším. Zprovoznění cyklo-

trasy doplníme malou kampaní o toleranci a respektu 

mezi účastníky provozu.

MAXIMÁLNÍ PODPORA DĚTÍ 
A MLADÝCH RODIN
Budeme usilovat o snížení počtu dětí ve třídách na prv-

ním stupni (maximum je 25 dětí ve třídě). Podpoříme 

rozšíření výuky cizích jazyků již na prvním stupni. Po-

zornost zaměříme na vybudování mateřského centra 

a podporu mladých rodin.

VÍCE PÉČE O SENIORY 
A HANDICAPOVANÉ
Pro seniory zajistíme více sociálních bytů s asistencí. 

Podpoříme charitativní organizace, které se starají 

o handicapované a občany, kteří se již nemohou posta-

rat o sebe.

NOVÉ STOMATOLOGICKÉ 
ORDINACE
Podpoříme vznik nových stomatologických ordinací 

formou nabídky bydlení pro stomatologa. Podpoříme je 

i v preventivních programech.

LEPŠÍ KOMUNIKACE RADNICE 
S OBČANY
Budeme intenzivně a poctivě pracovat na vzájemné 

komunikaci. Názory občanů chceme zjišťovat pomocí 

průzkumů a anket s využitím všech moderních komu-

nikačních prostředků. Budeme s nimi diskutovat na 

sociálních sítích a prosadíme informování o důležitých 

akcí pomocí emailového letáku, případně pomocí SMS 

zpráv.

KVALITNÍ PRÁCE TECHNICKÝCH 
SLUŽEB
Změníme k lepšímu fungování technických služeb. 

Nabídneme občanům větší zapojení (mobilní aplikace 

Lepší místo) k hlášení závad ve veřejném prostoru za

1 Kč na obyvatele na rok. Budeme vyžadovat efektiv-

nější hospodaření od vedení Technických služeb, lepší 

využití svěřeného majetku města Pelhřimov. Postará-

me se o soustavnější péči o veřejná prostranství, zeleň 

a pořádek ve městě.

PRŮJEZDNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ 
PELHŘIMOV
Dopravě by pomohlo propojení sídliště a průmyslové 

zóny ulicí od Beachwellu k přeložce „U Javorů“, kde by 

se vytvořila i parkovací místa, cyklostezka a prostor 

pro bydlení. Další žádané propojení je dokončení ulice 

K Silu do Rynárce. Budeme hledat místo pro nová 

parkoviště včetně možnosti výstavby parkovacího 

domu i ve spolupráci s privátními investory. Zvýšíme 

používání bezpečnostních prvků v dopravě (zpomalo-

vací semafor, přechody), s policií zlepšíme zelenou vlnu 

na průtahu. Podpoříme městskou hromadnou dopra-

vu a budeme motivovat občany k jejímu využívání. 

Pohlídáme, aby rodiče s kočárky a osoby se sníženou 

pohyblivostí neměli problém s bariérami ve městě. 

Podpoříme ŘSD ve snaze zavést mýto na silnicích I. tříd 

a přeznačení trasy na České Budějovice na dokončova-

nou dálnici D3. Už brzy po ní dojedeme až do Českých 

Budějovic i po obchvatech Kámene a Chýnova. Tato 

opatření sníží tranzitní dopravu městem už před zpro-

vozněním západního obchvatu (2023) a celkově dojde 

ke zklidnění dopravy ve městě.

Společně můžeme prosadit mnohé!
POJĎME ROZHÝBAT
PELHŘIMOV!

EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ JAKO 
ZÁKLAD
Rozpohybujeme radnici k aktivnějšímu čerpání peněz 

z evropských fondů. Pohlídáme, aby bylo hospodárně 

nakládáno s městským majetkem a jeho využití bylo 

smysluplné. Jako příklad uvádíme nevyužívání areálu 

bývalých technických služeb. Ve městě chybí důstojné 

farmářské/lokální trhy, postaráme se o zlepšení úrovně 

restaurace na Křemešníku. Dohlédneme na správu ma-

jetkových účastí Pelhřimova ve společnostech PEVAK 

a Úpravna vody, případně budeme hledat cestu k ná-

kupu levnější pitné vody. Dohlédneme na hospodár-

né a efektivní hospodaření příspěvkových organizací 

města.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 
A ROZVOJ MĚSTA
Vytvoříme strategie rozvoje města v oblasti bydlení, 

vzdělávání, průmyslu a sportu. Mladí lidé odcházejí 

a místní obyvatelé stárnou, takže počet obyvatel klesá. 

Tento trend lze zvrátit díky podpoře výstavby nových 

domů a bytů (zejména v oblasti Skrýšova, částečně 

směrem k rybníku Stráž). Zapojíme do spolupráce 

privátní subjekty. Budeme pracovat na zlepšení komu-

nikace se všemi skupinami podnikatelů. V Pelhřimově 

nejsou jenom velcí zaměstnavatelé. Při budování no-

vých staveb půjdeme cestou architektonické soutěže. 

Vytvoříme prostor pro činnost městského architekta.

PELHŘIMOV, MĚSTO SPORTU
Chceme prosadit, aby měly mládežnické oddíly i ne-

organizovaná mládež vstup na sportoviště zdarma, 

a vytvoříme k tomu jednoduchý systém. Pelhřimov po-

třebuje novou multifunkční halu, zasadíme se o její vy-

budování. Stejnou měrou budeme usilovat o revitalizaci 

rybníka Stráž. Chceme zde vybudovat relaxační a out-

door centrum pro veřejnost. Z rybníku Moučka (Vr-

bičky) vytvoříme biotop a tím další místo pro koupání 

v blízkosti bydlení obyvatel Pelhřimova (bude to řešení, 

které nevytvoří tlak na městský rozpočet výstavbou ani 

provozem). Rozšíříme asistenční služby města s propa-

gací a přípravou sportovních a kulturních akcí.



SPOLEČNĚ PRO PELHŘIMOV

ING.
VÁCLAV PLÁŠIL
manažer firemního 

bankovnictví, 47 let

ING.
JIŘÍ ŽÁK
jednatel projekční 

kanceláře, 39 let

ING.
JIŘÍ BLAŽEK
projektový manažer, 

OSVČ, 56 let

MUDR.
JIŘÍ ŠTERN
lékař,

41 let

VÍTĚZSLAV 
VÍTKOVIČ
tlumočník,

47 let

ZDENĚK
JAROŠ
soukromý podnikatel, 

51 let

ING. ZDENKA 
CHMELAŘOVÁ
provozovatelka fitness 

centra, 60 let

ING.
PETR KRÁL
ředitel obchodní 

společnosti, 57 let

ING.
DAVID ŠTURSA
ředitel stavební 

společnosti, 41 let

MGR. DAVID 
ŠVEC, PH.D.
vědecký pracovník, 

farmaceut, 34 let

PETR
ZAJÍČEK
vedoucí hrázný,

43 let

ZDENĚK
HAVEL
ředitel odštěpného 

závodu, 59 let

PAVLÍNA 
ŠŤASTNÁ
hlavní účetní,

50 let

ING.
JIŘÍ PLÁŠIL
učitel,

53 let

LUBOŠ
RAFAJ
obchodní ředitel,

54 let

ING.
JOSEF SANKOT
jednatel firmy,

56 let

ING.
MIROSLAV KOT
supervizor,

58 let

MUDR.
PAVEL MÍKA
lékař,

48 let

VÁCLAV
TŮMA
marketingový 

specialista, 35 let

MGR. MARKÉTA 
NÁPRAVNÍKOVÁ
fyzioterapeutka,

26 let

ING.
VLADIMÍR ŽÁK
ředitel projekční 

kanceláře, 66 let


