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Dačicko a Slavonicko pokrývá jižní část senátního obvo-
du 52. Dačicko je také mým rodným územím a Slavonicko 
zase místem mých prvních táborů a čundrů. Za uplynulých 
šest let jsem právě Dačice a Slavonice navštívil mnohokrát 
a z naší spolupráce mám velmi dobrý pocit. Nyní po šes-
ti letech si dovoluji některé věci připomenout a předložit 
program, se kterým jsem se rozhodl znovu na pozici se-
nátora kandidovat. Poctivá práce na plný úvazek pro naše 
děti, naše bezpečí, naše obce, proti byrokracii a proti ome-
zování svobody, společně s  konkrétní prací pro region. 
To je můj program. Věřím, že budete moci dobře posoudit, 
zda si v nadcházejících senátních volbách zasloužím Vaši 
důvěru.

V úctě RNDr. Miloš Vystrčil
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Společně pro naše děti
Když se mě někdo ptá, proč by mi vlastně měl věřit, že chci, aby věci fungovaly, 
aby se například neničilo životní prostředí, aby fungovaly sociální služby, zdravot-
nictví a ekonomika, nejraději bych mu ukázal tuhle fotografii. Přece každý z nás, 

zejména když se stane 
rodičem, dědou nebo 
babičkou, prožívá málo-
co více než životy svých 
dětí, vnuček a vnuků. 
Ne, nejsem naivní a ne-
myslím si, že být dědou 
je samo o sobě zárukou 
ctnosti a důvěryhodnosti. 
Chci jenom napsat, že mi 
není jedno, kde budou 
má vnoučata vyrůstat. 

Společně pro lepší život měst a obcí
Debata o tom, jak by měl být u nás 
organizován výkon veřejné správy, je 
nekonečná. S paní náměstkyní ministra 
vnitra Janou Vildumetzovou a aka-
demickými pracovníky jsme o tom 
diskutovali několikrát. Snažím se jim 
vysvětlit, že na Vysočině se žije jinak 
než v Praze a že zajištění dostupnosti 
úřadů je nutností. 

V obcích jsou tisíce družstevních bytů. 
Družstva a jejich členové se potýkají se 
spoustou problémů, které se například 
týkají poskytování půjček či převodu 
vlastnictví. S paní senátorkou Seitlovou 
jsme přiměli ministra spravedlnosti, 
aby se problémy družstevního bydlení 
zabýval. 

Komunální politik roku je soutěž, která 
vznikla z iniciativy odborného časopisu 
Moderní obec a kterou jsem jako před-
seda senátního Výboru pro územní roz-
voj, veřejnou správu a životní prostředí 
pomáhal uvést v život. Vyhodnocení 
prvního ročníku proběhlo v Senátu.

Proč kandiduji
Narodil jsem se tady a mám zde rodinu a spoustu přátel. Byl jsem 
radním, starostou, hejtmanem. Nyní jsem senátorem. Zajímají mě 
názory ostatních, politiku vnímám jako službu a pracuji naplno. 
Raději spojuji, než rozděluji. Výsledky mé práce vždy byly a jsou 
pod kontrolou veřejnosti. Nemám se za co stydět, nic nemusím 
tajit. Jsem tady doma a je pro mě ctí a radostí pracovat pro náš 
společný domov, naše rodiče, děti a vnoučata.
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Společně pro naše bezpečí
Dopravně nejvíce nebez-
pečným místem na celé 
Vysočině je zřejmě kři-
žovatka silnic první třídy 
I/38 a I/23 u Markvartic, 
tzv. Kasárna, která již 
pamatuje desítky mrtvých 
a zraněných. Po dvouleté 
snaze a jednáních na 
všech možných úrovních, 
se konečně věci daly do 
pohybu. Dnes je schvále-
na dokumentace k územ-

nímu rozhodnutí, a pokud se nestane něco výjimečného, na konci roku 2017 se 
začne konečně stavět kruhový objezd, který by měl dalším smrtelným haváriím 
zabránit.

Moje zkušenost je taková, že 
pokud je na někoho spoleh-
nutí, tak jsou to hasiči, dob-
rovolní i profesionální. Re-
publikové uznání za dobrou 
spolupráci mě opravdu po-
těšilo. Příjemné bylo, že jsem 
se přitom potkal s generál-
ním ředitelem hasičů gene-
rálem Drahoslavem Rybou, 
který je od nás z Vysočiny.

Společně proti byrokracii
V Senátu se občas povede 
spolupráce i napříč stranami. 
V případě zavádění povinného 
registru smluv pro obce se 
podařilo dohodnout jednání za 
účasti předsedy Senátu Milana 
Štěcha, které, věřím, nakonec 
přispělo ke změně zákona ve 
prospěch obcí a menších měst.

Pokud existuje noční můra stavby chtivých 
obyvatel i samotných obcí, tak je to stavební 
zákon. Jednání o novele probíhají kontinuál-
ně. S dlouholetým starostou Chýnova sená-
torem Pavlem Eybertem jsme jedno takové 
zorganizovali v Senátu. 

V Senátu se podařilo představit činnost 
naší Vysoké školy polytechnické Jihlava 
v oblasti regionální politiky, rozvoje a ana-
lýz. Představení knihy Analýzy v regionál-
ním rozvoji se těšilo zájmu akademických 
pracovníků z celé České republiky i odbor-
ných médií.
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Petr Nekoranec
Petr Nekoranec je prvním 
mladým českým sólistou 
Metropolitní opery v New 
Yorku. Petr toho již hodně 
dokázal, ale ještě více toho 
má před sebou. Pochází 
z Polné, kde jsme se také 
poznali. Jeho podpora mě 
těší a v jeho další kariéře 
mu držím palce. Věřím, že 
z něho bude světový sólista.

Marek Hovorka
Kdo by na Vysoči-
ně neznal ředitele 
nejprestižnějšího 
Mezinárodního 
festivalu dokumen-
tárních filmů Marka 
Hovorku. Když se 
potkáme, často 
spolu diskutujeme. 

Marek má rozhled, je přemýšlivý a kritický. O to více 
mě těší, že mi věří. 

Petr Fiala
Profesor Petr Fiala „zdědil“ 
ODS po Petru Nečasovi 
a Mirku Topolánkovi. Už dva 
roky je mi ctí mu být nablíz-
ku. Jsem přesvědčen, že je 
to slušný a čestný muž, kte-
rý dělá vše pro to, aby vrátil 
straně důvěru a prestiž. 
Má to nesmírně těžké. Věří-
me si a podporujeme se. 

Jana Fischerová
Když se řekne Jana Fische-
rová, většinou si známí vyba-
ví usměvavou a příjemnou 
blondýnku. Já, možná naroz-
díl od některých, navíc vím, 
že Jana umí minimálně čtyři 
cizí jazyky, má velmi dobrou 
intuici a dostatek životních 
zkušeností. Jana Fischerová 
je moje opora a člověk, na 
kterého spoléhám.

Jaroslav Kubera
Předsedu našeho 
senátorského 
klubu Jaroslava 
Kuberu si nikdo 
nepředstaví jinak 
než s cigaretou. 
Chvíli jsme k sobě 
hledali cestu, ale 

nyní se ve vedení klubu dobře doplňujeme. Jarda má 
ke mně takový otcovský vztah, já mu zase říkám, že se 
tím neustálým sledováním zpráv zničí.

Jitka Seitlová
Senátora pečlivěji 
připraveného na 
jednání potkáte 
málokdy. S Jitkou 
Seitlovou si ro-
zumíme zejména 
v oblasti byd-
lení a nakonec 
i ochrany osobní 

svobody. Společně jsme připravili několik seminářů. 
Dokážeme si vyjít vstříc a vzájemně se podporujeme.

Kandiduji s podporou
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Zuzana Pěchotová
Sociální služby 
a péče o seniory 
jsou doménou 
Zuzany Pěchoto-
vé, která je nyní 
také předsedkyní 
krajského Koordi-
načního uskupení 

neziskových organizací (KOUS Vysočina) a ředitelkou 
ŽIVOTa 99. Velmi si rozumíme v tom, že sociální poli-
tika a sociální služby jsou věci, kterými by se pravico-
ví politici rozhodně měli zabývat. 

Josef Zimovčák
Je málo lidí s ta-
kovou vůlí, vitali-
tou a upřímnou 
povahou. S Jose-
fem Zimovčákem 
se známe možná 
již deset let. Jezdí 
na velkém kole, 

na kterém se staldesetkrát mistrem světa. Vždy se 
usmívá, na nohách má sandály, šlape a šlape a jede 
a jede. Má rád sport a stejně jako já bez pohybu 
nemůže existovat. S Josefem jsme kamarádi a jeho 
podpory si opravdu vážím.

Miroslava Němcová
Jednu dobu 
určitě nejvýraz-
nější žena naší 
vrcholové politiky 
Miroslava Něm-
cová pochází 
z Vysočiny. Spo-
lupracujeme více 

než dvacet let. Málokdo obětoval politice více než 
Miroslava Němcová. Vážím si jí za její zásadové po-
stoje a odvahu. Známe se dlouho a věříme si. 

Bedřich Ščerban
S Bedřichem Ščer-
banem jsem se po-
drobněji seznámil, 
když jsme připravovali 
výstavu Ta jihlavská, 
naše Dukla - hokejová 
univerzita z Vysočiny, 
a také například při 
debatách o fungování 
krajského centra ta-
lentované hokejové 

mládeže. Je na něj spolehnutí, důvěřujeme jeden 
druhému.

Zbyněk Linhart
Bývalý starosta 
Krásné Lípy Zby-
něk Linhart je sice 
do Senátu zvolen 
za Starosty a ne-
závislé, ale jsme si 
názorově hodně 
blízko. Oba zná-

me komunální politiku, oba jsme z ní vyšli a oba si 
myslíme, že přes všechny problémy fungují města 
a obce u nás velmi dobře.

Jaroslav Zeman
Senátor Jaroslav 
Zeman je můj 
kolega ze sená-
torské kanceláře, 
podnikatel a sta-
rosta Albrechtic 
na Jablonecku. 
Jaroslav Zeman 

je velký bojovník proti rozdávání sociálních dávek 
za nic. Spolu jsme nyní prosadili senátní návrh záko-
na o veřejné službě v Poslanecké sněmovně a snaží-
me se, aby sociální dávky nebyly zneužívány. 
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Kandiduji s podporou
„Žijeme tu společně“ je hlavní slogan mé volební kampaně. Tuto 
banální pravdu jsem se rozhodl zdůraznit, protože mám pocit, 
že se občas chováme, jako by tomu tak nebylo. Jsem přesvědčen, 
že dobrý politik by měl umět nadřadit zájmy státu, obce a většiny 
nad zájmy své nebo zájmy stranické. Osobně se o to snažím.

Při své práci senátora, ale i dříve jsem měl a mám blízko k samosprávám. Ze-
jména se starostkami a starosty menších měst a obcí si rozumím. Nepolitikaří, 
myslí na obec, hledají řešení. Starostové pro občany byli mojí oporou napří-
klad při boji proti nesmyslné snaze zavést povinný registr smluv i pro malé 
obce. Osobně se znám s představiteli Evropských demokratů na Vysočině. 
S řadou z nich spolupracuji, důvěřujeme si. Strana soukromníků ČR mi podpo-
ru v senátních volbách sama nabídla. Drobné podnikatele a živnostníky po-
važuji za sůl naší země, jejich práce si vážím. Proto jsem podporu strany, která 
minimálně část z nich zastupuje, přijal. A ODS? Do ODS jsem vstoupil v roce 
1991, nemám ve zvyku utíkat, když se zrovna úplně nedaří.

Zdeněk Jirsa
starosta Dolní Cerekve
předseda SNK ED 

Miloš Havlík
lektor, psychoterapeut
předseda SsČR 

Zdeněk Geist
podnikatel, publicista
lídr ODS 

Karel Janoušek
starosta Police
předseda STO

Do Senátu podporujeme
Miloše Vystrčila
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Společně pro  
Dačicko a Slavonicko
Společné návštěvy jihočeského krajského úřadu za účelem řešení 
dopravních problémů. Společný boj proti strnulosti státních úřa-
dů. A také přátelská setkání a hledání dalších možností rozvoje. 
To jsou jen střípky ze šestileté spolupráce. 

Asi nepřekvapí, že má původní profese 
kantora mě často vedla do škol. Při příle-
žitosti oslav 50. výročí založení Základní 
školy Boženy Němcové v Dačicích (2011) 
jsme si mohli společně s dalšími stovkami 
návštěvníků celou školu prohlédnout. Paní 
ředitelka Irena Tomandlová nám před-
stavila historii školy a úspěchy jejích žáků. 
O fungování školství ve městech a obcích 
se zajímám dlouhodobě. Zatímco města 
se o své základní školy opravdu starají, do-
mnívám se, že větší krajskou i státní pod-
poru by si zasloužily malotřídky a základní 
umělecké školy. Je ideální, pokud se děti 
od první do páté třídy mohou učit v místě 
nebo v blízkosti svého bydliště. Nehledě 
na to, že existence malotřídky má pozitiv-
ní vliv na společenský život obce.

S Jiřím Stýblem a Vlastimilem Šve-
cem při prohlídce stanice HZS v Dači-
cích. Moji předkové totiž v minulosti 
vyráběli hasičské stříkačky, říká se jim 
„vystrčilky“. Právě jeden z exponátů 
„vystrčilky“ mi tuším v roce 2012 uká-
zali dobrovolní hasiči v Dačicích. Třeba 
se také jednou dočká rekonstrukce 
a dačičtí dobráci nové zbrojnice. 

Jsem rád, že se po dohodě s kapel-
níkem Milanem Kubkem podařilo 
uskutečnit vystoupení Městského 
dechového orchestru ZUŠ Dačice ve 
Valdštejnské zahradě Senátu. Koncert 
měl obrovský úspěch, zúčastnil se ho 
i starosta Karel Macků s chotí a během 
vystoupení jsme zvládli propagovat 
v Praze Dačice a jejich kulturu i památky. 

Studenti středních škol jsou zvídaví 
a po mé besedě na dačickém gym-
náziu jsem byl podroben ještě dalším 
otázkám. Osobně považuji za důležité, 
aby i v menších městech fungovaly 
různé střední školy. Jako bývalý kantor 
na gymnáziu potom přiznávám, že pro 
gymnázia mám určitou slabost. 
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Při jedné schůzce s ra-
kouskými kolegy jsme 
hovořili o možnosti spo-
lečného setkání ústavních 
činitelů z česko-rakouské 
příhraniční oblasti. Můj 
nápad toto historicky 
první setkání uskutečnit 
ve Slavonicích se zalí-
bil předsedovi Senátu 
Milanu Štěchovi. Ve Sla-
vonicích se tak nakonec 
úspěšně sešli předseda 

Senátu ČR Milan Štěch s předsedou Spolkové rady Rakouské republiky Josefem 
Sallerem. Přítomni byli velvyslanci, hejtmani, poslanci i senátoři. Slavonice bodo-
valy, například Josef Saller byl Slavonicemi nadšen. 

Na slavnostním zahájení Dnů evropského dědictví, které se letos konalo ve Sla-
vonicích, se opět ukázalo, jak Slavonice postupně vstupují do kulturního a histo-
rického povědomí stále většího 
počtu turistů, obdivovatelů 
památek a příznivců kultury. Pan 
starosta Hynek Blažek v rámci 
zahájení představil hlavní hy-
batele a organizátory spole-
čenského života ve Slavonicích. 
Pravda, celá řada jich chyběla, 
neboť měla práci s organizací, 
ale i tak bylo vidět, že to ve 
Slavonicích žije.

Písečné patří do senátního obvodu 
a také do Regionu Renesance. V rámci 
poznávání jednotlivých míst regionu 
jsme zde navštívili sportovní areál a vy-
fotili se společně s Duchem Dyje.

Při návštěvě Třebětic mě po besedě 
se zastupiteli pan starosta Jan Koutný 
pozval na prohlídku kostela svatého 
Václava. Nezbývá než se za údržbu 
a péči poklonit. 

Na historické slavnosti do Starého 
Města pod Landštejnem jezdím kaž-
doročně. Společně s paní starostkou 
Alenou Šindlerovou jsme se zúčastnili 
i historického průvodu.

Mutišov je malebná vesnička patřící 
ke Slavonicím, kterou jsem navštívil 
v rámci poznávání bylinných zahrad. 
Musím se přiznat, že pěstování bylinek 
na veřejném prostranství mě zaujalo.


