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STRAKONICE mi LeŽÍ NA SRDCI

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

Vážení spoluobčané,
před námi je další volební období a vy svými
hlasy rozhodnete, jakým směrem se bude naše
město dále ubírat.
Jistě všichni chceme, aby Strakonice byly
městem, kde se bude dobře žít všem věkovým
skupinám. Máme zájem, aby se stavebně rozvíjelo a krásnělo, a tak bylo přitažlivé pro domácí i turisty, aby mladí lidé zde zůstávali a zakládali rodiny, ale také chceme město důstojné
a ohleduplné ke stáří, a proto je nutné udržet
vysoký standart poskytovaných sociálních
služeb. Právě zpracovávaný komunitní plán
pro tuto oblast by nám měl ukázat, kde máme
slabiny a o které typy služeb je zájem a které
potřebujeme.
Vždy je však třeba stanovit si priority, mít finanční prostředky a dobře s nimi hospodařit.
V současné době je také důležité využít ještě
všechny dostupné dotační tituly EU, které pomohou naše cíle realizovat. Dobře hospodařit
znamená i na správných místech šetřit.
Na čem bychom měli šetřit, a kde naopak nikoliv? Prioritu pro příští období by měly mít investice do vodohospodářského majetku, které
město svěřilo do správy Technickým službám,
s.r.o. Jen málokdo ví, že tento majetek má hodnotu více než miliardu korun a tvoří ho 147 km
vodovodní a 144 km kanalizační sítě, čistírna
odpadních vod a dvě úpravny vody, které zpracovávají kvalitní podzemní vodu. V současné

době již začala probíhat rozsáhlá rekonstrukce ČOV, části kanalizační sítě, úpravny vody
Hajská a chystá se rekonstrukce úpravny vody
Pracejovice. Vše za podpory dotačních programů a nemalé finanční podpory města. Do
budoucna to však bude znamenat zajištění
vlastní pitné vody a kvalitní kanalizace minimálně na více než 50 let.
Průběžně investovat musíme i do oprav a rekonstrukcí komunikací a parkovacích míst. Zdá
se neuvěřitelné, že město vlastní cca 200 km
místních komunikací, téměř 300 km chodníků
a klidových zón. A co z nich zařadit mezi priority? Určitě dokončení rekonstrukce Velkého
náměstí, přilehlých ulic a veřejných prostranství, prostranství a komunikace na sídlišti Mír
a 1. máje.
Snad všichni chceme, aby naše děti dostávaly
rovné příležitosti a učily se v moderních předškolních a školských zařízeních. I tady lze využít v maximální míře dotačních titulů. Zateplování a výměna oken znamená pro školu nejen
estetické vylepšení a zlepšení kultury prostředí, ale také velkou energetickou úsporu. Potřebují to téměř všechny školní budovy.
Málokdo z nás si uvědomuje, že město vlastní
101 km sítí kabelů veřejného osvětlení. I zde je
oblast pro šetření. Představuje to však postupnou výměnu starých svítidel za nová a úspornější. Prubířským kamenem by měla být v příštím roce Volyňská ulice.

Letitým problémem Strakonic je doprava. Už
regulační plán ve 30. letech minulého století
počítal se severním dopravním půlobloukem,
který však do dnešního dne nebyl nerealizován. Zatím město přistoupilo k řešení jistě ne
ideálnímu a konečnému, ale pro tuto chvíli asi
nejméně bolestivému. Docílili jsme zklidnění
ulic Lidická a Husova a ulevili jedné z nejnebezpečnějších křižovatek u Hvězdy. Stálým
problémem zůstává parkování, a to zejména
na sídlištích, která v době výstavby byla dimenzována na jiný počet aut. I zde bychom
měli hledat možnosti, kde je rozšířit. Zdá se až
neskutečné, ale za poslední čtyři roky se jejich
počet rozrostl o dalších 319 stání.
Dobře si uvědomujeme, že při realizaci všech
záměrů je důležitá komunikace, a to nejen se
zastupiteli, ale především s vámi, občany tohoto města.
Není před námi lehké období, je rozestavěno
několik velkých investičních akcí, město splácí úvěr na stavbu Základní školy Povážská,
pivovar a rekonstrukci úpravny vody Hajská,
ale pevně věřím, že společnými silami překážky překonáme a uskutečníme mnohé ze svých
plánů. Názory můžeme mít různé, ale místo pro
život jsme si vybrali stejné.

PhDr. Ivana Říhová
místostarostka města

Volební program

Sliby – chyby
MUDr. Vladimír Pavelka

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
• 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)

Už dávno jsme si všichni zvykli na předvolební
sliby, jak to či ono bude vyřešeno. Všude tedy
bude čisto, doprava bude fungovat… Je samozřejmé, že musí každý představit voličům své
plány a vize. Měl by ale také předvést, co už
dokázal. Od vize k realizaci vede obvykle dlouhá a trnitá cesta. Je-li na začátku vznešená
myšlenka, pokračováním je pak zcela přizemní
činnost, která spočívá především ve shánění
financí. A vzhledem k tomu, že tento proces
trvá velmi dlouho, skutečný realizátor nakonec
zůstává veřejnosti utajen. Nechci upadnout
do podezření, že se vychloubám, mám-li však
mluvit sám za sebe, musím konstatovat, že
jsem nebyl krajským radním osm let nadarmo.
Na přikladu strakonické nemocnice si můžeme ukázat, že ještě před osmi lety byla těžce
zadlužená, bez jasné koncepce dalšího rozvoje, se zaostávajícím přístrojovým vybavením.
Navíce nutno konstatovat, že takto vypadala
většina jihočeských nemocnic. Poté, co se podařilo přesvědčit krajské zastupitele o nutnosti investovat každoročně předem definované
částky, začala se situace postupně lepšit. I tak
se nacházíme někde v polovině cesty k cíli. Podobně je tomu na úrovni města.

Pomocnou ruku těm,
kteří ji potřebují
Mgr. Martina Košťálová

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 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

Od roku 1991 pracuji jako speciální pedagog
a od roku 2006 i v Občanském sdružení Cestou
vůle, které je neziskovou organizací, jež sdružuje rodiče, děti, mládež a dospělé s těžkým
zdravotním postižením. Při své práci se snažím
pomáhat rodinám, které se dostaly, ne vlastní
vinou, do těžké životní situace. Nyní zřejmě nastal čas posunout se dál a pomoci i ostatním
zdravotně či sociálně handicapovaným spoluobčanům včetně seniorů.

Další rozvoj
cestovního ruchu
Mgr. Cyril Dušek
(30let)– manažer nadnárodní společnosti

Uděláme vše proto, aby „náš“ žák byl motivovaný pro další studium na středních a vysokých školách. Přejme si, ať je naší společnou
snahou budoucí návrat vzdělaného jedince ke
svým kořenům – k rodině a k městu!

Audit ano či ne
Ing. Libor Volf

problém vidím, že talentovaní a schopní lidé po
ukončení svých zejména vysokoškolských studií nemají chuť se vrátit zpět do svého rodného
města a přispět tak k jeho další modernizaci,
zkusme to změnit. Ve spolupráci s krajskou
administrativou by mělo město více pečovat
o udržení slušné úrovně a další rozvoj strakonického zdravotnictví, které je určeno místním
občanům.

Podpořme podnikatele
a drobné živnostníky
Čermák Jaroslav

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Několik let jsem pracoval
pro společnost Snowhill, a.s., jako ředitel Skiareálu Kašperské Hory a Herlíkovice. V současné době jsem manažerem v nadnárodní
společnosti Starbev. Svůj volný čas rád trávím
aktivně, především sportem a cestováním.
Nejcennější je pro mě čas strávený s rodinou.
Získané manažerské dovednosti ze soukromé
sféry bych rád uplatnil k oživení a rozvoji Strakonicka. Velký potenciál vidím v rozvoji turistického ruchu a vytváření nových pracovních příležitostí. Osobně jsem hrdý na to, že se mohu
považovat za „Strakoničáka“. Mým cílem je
prosperující a zdravě hospodařící město, ve
kterém se dobře žije – Strakonice.

Bez kvalitního
a moderního vzdělání
to nepůjde
Mgr. Miroslav Hlava

Jedním z nejdiskutovanějších témat v našem
městě je v posledních měsících potřeba či zbytečnost provedení auditu městských financí zejména s ohledem na zadlužení města a schopnost splácet do budoucna své závazky.
Město vytváří mimo jiné rozpočtový výhled na
následující roky (bohužel jen na dva roky, praktický by byl výhled střednědobý na cca 5-7 let)
a závěrečný účet města - obadokumenty jsou
k dispozici na webových stránkách města. Pro
otázku zadlužení je zásadní zejména část VI.
závěrečného účtu, která obsahuje údaje o majetku a závazcích města (běžné závazky, úvěry, pohledávky, investice v podnicích apod.).
Domnívám se, že rozumnou kombinací těchto
dvou dokumentů a jejich jednoduchou a srozumitelnou interpretací lze dospět k poměrně
přesnému výsledku o skutečné likviditě a solvenci města. Bohužel člověk nezběhlý v bilancování měst a obcí se v takových datech dost
těžko orientuje. Jsem přesvědčen, že není nutné hradit některé z velkých poradenských firem stovky tisíc korun za finanční audit. Město
samo má mezi svými zaměstnanci řadu odborníků, kteří jsou schopni takové otázky zodpovědět v rámci plnění svých pracovněprávních
povinností a bude tedy jen na novém vedení
města, aby jejich znalostí použilo a medializovalo konečně běžnému občanu srozumitelné
výsledky neobsahující stovky složitých čísel.

Vraťme život do města
MUDr. Michal Pelíšek

Oblast podnikání je nejen problematická celostátně, a to v podnikání tzv. velkém, ale
i v drobné živnostenské činnosti. Navenek to
vypadá, jak je živnostníkům a drobným podnikatelům usnadněna jejich činnost, hlavně rozjezd, ale někdy spíše opak je pravdou.
Proto bych ve Strakonicích viděl jako velice
vhodné nabídnout začínajícím podnikatelům či
živnostníkům rozumné nájemné v prostorách,
které jsou majetkem města, taktéž možnost zřízení povícero předzahrádek pro oživení města,
a to opět za rozumné nájemné.V neposlední
řadě, jako satisfakci za období rekonstrukce
na Velkém náměstí, podnikatelům a živnostníkům majícím zde své provozovny poskytnout
např. slevu na nájemném, předzahrádku na jeden rok s nulovým nájemným nebo parkování
svého vozidla na jeden rok zdarma.
Budu zcela zásadně prosazovat naplnění našeho programového bodu shrnujícího jednoduše celou tuto problematiku: Ve Strakonicích
nebudeme podnikatelům klást překážky v jejich činnosti a podnikatelských aktivitách.

Obyčejný člověk
pro obyčejné lidi
Zdeněk Švarcbach

V lidském rozměru tím myslíme především na
velmi úzkou spolupráci zodpovědné rodiny,
kvalitních pedagogů a kompetentních odborů
města. Škola musí vzdělávat, neměla by suplovat výchovnou pozici rodiny a naopak. Teprve
poté může dojít k základnímu poslání školy –
k zajištění kvalitního vzdělávacího procesu.
V materiální rovině bude naší snahou zkvalitnění podmínek školských zařízení zřizovaných
městem, jako jsou např. modernizace PC učeben, laboratoří, naplňování energetických auditů (výměna oken, zateplování budov), až po
rekonstrukce sportovního zázemí a dětských
hřišť. Na výstavbu jedné nové školy nesmí automaticky doplácet ostatní.
Také si uvědomujeme, že úkolem města zůstává pružná reakce na výkyvy populační křivky
tak, aby byl dostatek míst pro předškolní děti
v MŠ.

Rozhodnutí radnice mají být uvážená, ale přitom odvážná a nezaujatá. Jejich hlavním cílem má být spokojený občan Strakonic. Pro
dynamický rozvoj města považuji za zásadní
podpořit podnikatelské aktivity místních občanů a firem. Hledejme využití pro „hluchá“ místa v centru města a vraťme do něj život. Jako

V komunální politice nesmíme zapomínat na ty,
kteří tady žijí – občané tohoto města. Je nutné
s nimi neustále komunikovat, naslouchat jejich
potřebám, hledat i nové cesty. Dát jim možnost, aby častěji, např. prostřednictvím zastupitelstva, mohli vyjádřit svůj názor k velkým
investičním akcím a záměrům města.

Seznam kandidátů

11. Alena Barborková, Bc.
ředitelka MŠ / 50 let

Motto: „Předejme našim dětem jen to
nejlepší!“
Zájmy: ochotnické divadlo, hudba,
zpěv ve folklorním souboru, občasné
moderování, četba, pes

1. Ivana Říhová

místostarostka / 52 let
Motto: „Strakonice – dobré místo pro
život“

12. Jaroslav Tyl

Zájmy: rodina, historie, turistika, nordic
walking, jízda na kole, zahrádka,
patchwork

Motto: „V rodině je budoucnost!“

2. Jaroslav Čermák
živnostník / 54 let

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

3. Vladimír Pavelka, MUDr.
lékař / 61 let

vedoucí obch. zastoupení / 30 let
Zájmy: rodina, sport

13. Tereza Sičáková, Bc.
manažerka / 25 let

Motto: „Podporujeme mladé rodiny“
Zájmy: hudba, cizí jazyky, sport

14. Václav Drhovský

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

podnikatel / 43 let

Zájmy: rodina, chalupa, zahrada,
příroda

Zájmy: hudba, motocykl

4. Cyril Dušek, Mgr.

Motto: „Slušnost a morálka“

manažer / 30 let

15. Tomáš Sokol, Bc.

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

archeolog / 27 let

Motto: „Novou krví proti lhostejnosti“

Zájmy: sport, fotografování, cestování,
myslivost a rybolov

Zájmy: historie, šerm

16. Luboš Eliáš
živnostník / 46 let

5. Miroslav Hlava, Mgr.
ředitel gymnázia / 45 let

Motto: „Hlavou pro naše město...“
Zájmy: cestování, sport

6. Libor Volf, Ing.

daňový poradce / 32 let
Motto: „Finanční stabilita“
Zájmy: tenis, fotbal, hokej, kytara

Motto: „Sportem a kulturou se baví
lidé na celém světě. Musí se to zlepšit
i v našem městě.“
Zájmy: sport,cestování, ekonomické
a politické dění u nás a v zahraničí

17. Helena Bartáčková

vedoucí Azylového domu / 56 let
Motto: „Řešení jsou - snažíme se je
hledat a realizovat.“
Zájmy: zahrádkaření, četba

18. Helena Mocová-Linhartová
7. Martina Košťálová, Mgr.
vedoucí ZŠ speciální / 47 let

Motto: „Dívejme se na věci ze správného úhlu“
Zájmy: floristika, sport

ředitelka ČČK / 54 let

Motto: „Podpora činnosti neziskových
organizací - zdravý a dostupný životní
styl pro všechny věkové kategorie.“
Zájmy: cestování, turistika, cyklistika,
lyžování

8. Martin Karas, Mgr.

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

9. Drahuška Kolářová

vedoucí Centra pro zdr. postižené/58 let
Motto: „Zachování kvality života seniorů a zdravotně postižených“
Zájmy: zahrádkaření

10. Michal Pelíšek, MUDr.
lékař / 31 let

Motto: „Férový, zodpovědný a nezaujatý přístup k problémům města! “
Zájmy: medicína, cestování, lyžování,
kino, divadlo

19. Jan Wiendl, MUDr.
lékař / 59 let

Motto: „Zdravý rozum!“
Zájmy: rodina

20. Petr Zlatý

student práv / 22 let
Motto: „I mladí mají, co říci“
Zájmy: basketbal, squash, hudba,
literatura, divadlo, film, cizí jazyky

21. Zdeněk Švarcbach
odborný asistent / 52 let

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

