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Táborsko, Mladovožicko a Voticko, Milevsko a okolí,
Severovýchodní Písecko, Bechyňsko, Soběslavsko a Veselsko

JIŘÍ FIŠER
DO SENÁTU
V TÁBOŘE STAROSTA
V SENÁTU JIHOČECH
KOALICE TÁBOR 2020 + STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
PODPORUJÍ JIHOČEŠI 2012 A KDU-ČSL

www.jirifiser.cz I www.facebook.com/jirifiserdosenatu/
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… tady jsem doma

… jsem vaším sousedem

… jsem vaším sousedem

TÁBORSKO

MILEVSKO A OKOLÍ

SEVEROVÝCHODNÍ PÍSECKO

Tady jsem na domácí půdě. Dovolte, abych vás zkratkovitě provedl
alespoň hlavními místy celého senátního obvodu. Zaslouží si to, je
rozmanitý a pestrý, stejně jako jeho krajina i lidé. A co k samotnému
Táborsku? Všechno, co jsem kdy dělal, ať už to souviselo s rodinou,
prací, koníčky nebo politikou, se odehrávalo především zde.
Patřím sem, žiju tu rád. Rád pomohu dalšímu rozvoji Táborska.

Jsem připraven se od vás dozvědět vaše radosti i starosti.
Může jít o dopravní dostupnost, zásobování, školství nebo
lékařskou péči, ale také o obávané úložiště nukleárního odpadu.
Milevsko a okolí má do jisté míry odlišné potřeby, než jiná města
nebo opečovávané roviny – nezapomenu na to.

Ač název tohoto volebního regionu odkazuje k jinému městu,
měl jsem a mám možnost v roli předsedy Svazu měst a obcí
Jihočeského kraje i své původní praxi poznat tamní život a lidi.
Dobrá spolupráce se zkušenými starosty může přinést potřebné
podněty, uplatnitelné v parlamentních rozpravách a konkrétních
návrzích. Hledal bych je, nabízel a hájil i v Senátu.

… jsem vaším sousedem

… jsem vaším sousedem

… jsem vaším sousedem

BECHYŇSKO

SOBĚSLAVSKO A VESELSKO

MLADOVOŽICKO A VOTICKO

Bechyně je malou městskou perlou našeho senátního obvodu.
Lázně, společenský život, tradice keramičky. Vidíme odvážný
„duhový“ most nad údolím Lužnice, technicky pozoruhodné
stavební dílo našich prarodičů, završující již od roku 1903
provozovanou Křižíkovu elektrickou dráhu. Bechyňsko celé
je zkrátka přitažlivý kus jižních Čech. Příroda, služby, slavná
rožmberská i mnohem starší historie. Ano, má i své praktické
problémy. Chci naslouchat a pomáhat.

Dobrá místa k životu i práci, odpočinku v přírodě, obdivu
k rekonstruovaným centrům měst a obcí nebo „selskému baroku“.
Řeka Lužnice jako symbol vody a krásného způsobu trávení
volného času, také však symbol potřeby korektního zacházení
s přírodou – umí se rozzlobit. Jsem připraven pomoci rozvíjet
atraktivitu tohoto regionu pro návštěvníky, ale především vytvářet
co nejlepší podmínky pro místní.

Města s tradicí, pevná součást dlouhodobých rozvojových plánů.
Citlivá oblast hranice dvou krajů, ale i významná spádová oblast
pro práci v Táboře a okolí, jakkoli významná je vazba na kraj
středočeský. Nově byly přičleněny do senátního obvodu Votice
a okolí. Nezapomínám na to a rád bych využil mé poznatky
k prospěchu a prosperitě celého tohoto regionu, včetně
zmíněných hraničních oblastí kraje.

Zvu vás na „Den otevřených očí“ v Leštině na Mladovožicku na podporu tamního Domova pro koně v sobotu 1. 10. od 11 do 17 hodin.
Program pro rodiny s dětmi – hudba, divadlo, projížďky na koních, výtvarné tvoření a soutěže pro děti, domácí kuchyně. www.domovprokone.cz

