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Odpovědný dohled nad finanční
stabilitou města
Oblast podnikání
– podnikatelům nebudeme klást překážky v jejich činnosti
a podnikatelských aktivitách
Rozvoj města
– usilujeme o dokončení třetí etapy modernizace Velkého náměstí

Ivana Říhová, PhDr.
místostarostka města / 52 let
Děti: dcery (1979, 1984)
Vzdělání: Gymnázium Strakonice 1977, Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy Praha , obor filozofie – historie (1983), státní rigorozní zkouška
na FF UK Praha (1989).
Zaměstnání: Do roku 1995 jako historik novějších dějin v Muzeu středního Pootaví Strakonice, v letech 1995–1996 redaktorka Listů Strakonicka, od roku 1996 do roku 2006 ředitelka Muzea středního Pootaví
Strakonice. Od roku 1998 členka městského zastupitelstva a městské
rady, dvě volební období předsedkyně kulturní komise a šéfredaktorka
měsíčníku Zpravodaj, od roku 2006 místostarostka města.
Některé z činností: Příprava a realizace projektů spojených s profesní činností a oživením atraktivity na strakonickém hradě, publikační činnost v oblasti regionální historie, cestovního ruchu, propagace
a prezentace města. Spolurealizátorka projektu Záchrana středověkého vodního mlýna Hoslovice. Členka pracovní ho týmu pro rekonstrukci strakonického hradu v letech 2005–2010.
Zájmy: Rodina, pěší turistika – nordic walking, patchwork, historie,
zahrádkaření.

– podpoříme revitalizaci prostoru kolem strakonického pivovaru
a tržnice u sv. Markéty
– zachováme podporu výstavby rodinných domků a související
infrastruktury
Doprava
– budeme pokračovat v opravách a modernizaci komunikací,
chodníků a veřejného osvětlení
– hledáme možnosti zklidnit dopravní ruch v centru města
Životní prostředí
– chceme město kvetoucí a plné zeleně (revitalizace sídliště Mír,
Sídliště 1. máje)
Školství
– odpovědně přistoupíme k postupné modernizaci školských zařízení
zřizovaných městem
– navýšíme kapacitu MŠ, podpoříme rozšíření o třídy pro děti mladší
tří let
Sociální služby
– budeme usilovat o udržení vysokého standardu poskytovaných

BUDOUCNOST DětÍ
je ve VAŠICH
RUKÁCH,

VÍC NEŽ SI MYSLÍTE

sociálních služeb
– budeme podporovat nestátní neziskové organizace
Cestovní ruch, sport, kultura
– budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek
– umožníme obnovu veřejných sportovišť a jejich široké využití
občany
– podpoříme kulturní činnost, sportovní aktivity a smysluplné využití
volného času

Martin Gregora
poslanec Parlamentu ČR

Ivana Říhová
kandidátka na starostku

STRAKONICE mi
LeŽÍ NA SRDCI
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

Seznam kandidátů

Martin Karas, Mgr.

ředitel Dětského centra / 35 let
Motto: „Děti, dospělé a seniory vnímám
jako rovnocenné partnery.“
Zájmy: Rodina, zaměstnání, prima lidi
kolem sebe

Tomáš Sokol, Bc.
archeolog / 27 let

Motto: „Novou krví proti lhostejnosti“
Zájmy: historie, šerm

Jaroslav Čermák

Drahuška Kolářová

Luboš Eliáš

Motto: „Nechci se nikdy stydět za to, že
jsem strakoňák.“

Motto: „Zachování kvality života seniorů a zdravotně postižených“

Zájmy: rybařina, zahrádka

Zájmy: zahrádkaření

Motto: „Sportem a kulturou se baví
lidé na celém světě. Musí se to zlepšit
i v našem městě.“

živnostník / 54 let

vedoucí Centra pro zdr. postižené/58 let

živnostník / 46 let

Zájmy: sport,cestování, ekonomické
a politické dění u nás a v zahraničí

Vladimír Pavelka, MUDr
lékař / 61 let

lékař / 31 let

Michal Pelíšek, MUDr.

Helena Bartáčková

Motto: „Slibů už bylo dost. Teď přišel
čas skutků.“

Motto: „Férový, zodpovědný a nezaujatý přístup k problémům města! “

Motto: „Řešení jsou - snažíme se je
hledat a realizovat.“

Zájmy: rodina, chalupa, zahrada,
příroda

Zájmy: medicína, cestování, lyžování,
kino, divadlo

Zájmy: zahrádkaření, četba

Cyril Dušek, Mgr.

Alena Barborková, Bc.

Helena Mocová-Linhartová

Motto: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo
nechce, hledá důvod.“

Motto: „Předejme našim dětem jen to
nejlepší!“

Zájmy: sport, fotografování, cestování,
myslivost a rybolov

Zájmy: ochotnické divadlo, hudba,
zpěv ve folklorním souboru, občasné
moderování, četba, pes

Motto: „Podpora činnosti neziskových
organizací - zdravý a dostupný životní
styl pro všechny věkové kategorie.“

Miroslav Hlava, Mgr.

Jaroslav Tyl

Motto: „Hlavou pro naše město...“

Motto: „V rodině je budoucnost!“

Motto: „Zdravý rozum!“

Zájmy: cestování, sport

Zájmy: rodina, sport

Zájmy: rodina

Libor Volf, Ing.

Tereza Sičáková, Bc.

Petr Zlatý

manažerka / 25 let

student práv / 22 let

Motto: „Finanční stabilita“

Motto: „Podporujeme mladé rodiny“

Motto: „I mladí mají, co říci“

Zájmy: tenis, fotbal, hokej, kytara

Zájmy: hudba, cizí jazyky, sport

Zájmy: basketbal, squash, hudba, literatura, divadlo, film, cizí jazyky

Martina Košťálová, Mgr.

Václav Drhovský

Zdeněk Švarcbach

Motto: „Dívejme se na věci ze správného úhlu“

Motto: „Slušnost a morálka“

manažer / 30 let

ředitel gymnázia / 45 let

daňový poradce / 32 let

vedoucí ZŠ speciální / 47 let

Zájmy: floristika, sport

ředitelka MŠ / 50 let

vedoucí obch. zastoupení / 30 let

podnikatel / 43 let

Zájmy: hudba, motocykl

vedoucí Azylového domu / 56 let

ředitelka ČČK / 54 let

Zájmy: cestování, turistika, cyklistika,
lyžování

Jan Wiendl, MUDr.
lékař / 59 let

odborný asistent / 52 let

Motto: „Obyčejný člověk pro obyčejné
lidi.“
Zájmy: práce

