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Vyučil se v plzeňské Škodovce 
a během 35-ti let se vypracoval 
až na generálního ředitele. Velký 
Foglarovec, v době sametové 
revoluce zakládající člen 
Občanského fóra v Plzni.

Ve snaze využít historické budovy 
Škodovky a získat zájem mládeže 
o technické obory se stal duchov-
ním otcem Techmanie. Dnes je re-
alizátorem projektu ŠKODA Fit, ak-
tivizuje lidi ke zdravému životnímu 
stylu. Jedno z největších překvapení 
učinil ve svých padesáti letech. Vzdal 
se všech řídících funkcí ve Škodovce, 
vstoupil do politiky a po roce se stal 
lídrem ČSSD na hejtmana Plzeň-
ského kraje. 

Opravdu máte vztah k Sušici a okolí?
Ano, můj tatínek se narodil v Horách 
Matky Boží, donedávna jsme zde 

měli chalupu. Než si rodiče koupi-
li Trabanta, cestovali jsme vlakem 
do Mokrosuk a pak pěšky šupky na-
horu na kopec za babičkou a dědou. 
To bylo naříkání! Náš táta byl sedřený 
jako mezek, jak nás děti tahal na zá-
dech. Jezdil jsem tam rád, babička 
byla nádherná ženská, hodná a nás 
vnoučata milující. Dědu jsem moc 
nemusel. Byl to tvrďák, pořád nás 
peskoval. Tradiční oběd bylo vepřo, 
knedlo, zelo, pořádně omaštěné, 
maso pěkně prorostlé. Snědl jsem 
poctivě knedlíky a zelí, z masa se 
mi zvedal žaludek. Děda ale trval 
na tom, abych maso dojedl. 

Co Vám ze života na Horách Matky 
Boží zůstalo v paměti?
Lidé. Srdeční, ale tvrdí, spořiví a ši-
kovní. Jako benjamínek jsem mu-
sel pravidelně pro pivo do hospody 
ke kostelu. Cestou jsem zápasil s hej-
nem hus. Byl tam takový protivný 
houser, brzy zjistil, že se ho docela 
bojím a startoval na mě. Když jsem 
povyrostl, tak jsem si to s ním vyří-
dil. Byl to lítý zápas, koukali jsme si 
z očí do očí, já popadl hrábě a brka 
lítala po celých Horách. Pak už mě 
nechal být. Nejkrásnější a nejočeká-
vanější událostí ale byla pouť na Ho-
rách. Tety nám strkaly pětikoruny 
do kapsy, máma s babi pekly koláče, 
proháněli jsme houpačky, později 
mrkali po holkách. Paráda. Pak šup 
na koupaliště, fandit na nohejbale, 
všechno se to nedalo ani stihnout.

Vraťme se do současnosti. Jak se 
připravujete na volby?
Krom plánovaných akcí, které na-
jdete na mém Facebooku a webu, 
objíždíme poněkud netradičně kraj 

na kolech, Klatovsko 26. 8. a 27. 8. 
Nejzajímavější budou Jízdy českých  
veteránů, kde uvidíte historické au-
tomobily od roku 1918. K sušickému 
muzeu přijedeme 29. 9. v 15 hodin. 
Určitě přijďte, stojí to za to! O týden 
dříve 22. 9. představíme na sušickém 
náměstí Techmanii, abychom pro-
jekt přiblížili a pozvali Vás do Plzně.

Co podle Vás Sušicko potřebuje?
Na příkladu Tachovska se můžeme 
přesvědčit, jak je důležité kvalit-
ní silniční napojení. Ze zaostalého 
okresu se Tachovsko stalo regionem 
s mnoha novými továrnami, které 
nabízejí řadu pracovních příležitos-
tí a napomáhají rozvoji měst i obcí. 
Do Sušice pořád máme silnici, která 
odpovídá formanským vozům. Musí-
me ji rozšířit a narovnat. Obecně to 
platí pro všechny naše hlavní silniční 
tahy z Plzně na Klatovy, Domažlice 
a České Budějovice. Ve spolupráci 
s ŘSD chceme uspíšit budování ob-
chvatů obcí a častější rozšíření silnic 
alespoň na tři pruhy.

Kandidátku  
ČSSD vede  

Josef Bernard
www.josefbernard.cz

Sušicko zná od dětství

Z PROGRAMU ...
n  jízdné zdarma pro žáky a senio- 

ry v autobusech a vlacích
n  NE privatizaci našich nemocnic 

a sociálních zařízení
n  stabilizace lékařů a zdravotních 

sester 
n  udržení kvality Zdravotnické 

záchranné služby Plzeňského 
kraje

n  více služeb seniorům v domác-
nostech

n  kamerové  bezpečnostní systé-
my na veřejných prostranstvích

n  propojování obcí systémem 
plnohodnotných cyklostezek



Pod vedením ČSSD je   Plzeňský kraj úspěšný

2013

2014
2011

2015
2012

n n n   Jediný nezadlužený kraj v ČR
n n n    Bezpečnost – 2. místo v objasněnosti  

trestných činů
n n n    Nezaměstnanost – letos v červnu historicky  

nejnižší v ČR – pouze 3,7%
n n n   Kvalitní péče o děti – školství, sport
n n n    Dobré zdravotnictví, sociální zabezpečení  

a kultura
n n n   Vysoké investice do ochrany životního prostření

Plzeňský kraj letos získal ve francouzském 
Cannes ocenění – 2. místo za rozvoj 
podnikání a podporu investic.

Proč jsme v Cannes uspěli?
Jako první kraj v ČR jsme schválili územní plán. 
Umožnili jsme tak městům a developerům 
zasíťovat pozemky u dálnice a nabídnout je 
investorům. Dobře informujeme investory na webu 
kraje, prezentujeme se na veletrzích v Česku 
i v zahraničí.

V Plzeňském kraji bylo v loňském roce 
opraveno 11% komunikací, přitom 
celostátní průměr je kolem 5% – jsme tedy 
o více než 100% lepší.
Dotujeme vlakovou a autobusovou přepravu 
jednou miliardou korun ročně.
Plánujeme realizovat obchvat Brodu, Sušicko  
tak získá lepší dopravní dostupnost.

 n DOPRAVA

 n HASIČI
Zvýšili jsme podporu 

jednotkám 
a sdružením 

dobrovolných 
hasičů z loňských 

9,2 mil. na  
24 milionů Kč 

v letošním 
roce.

Obchvat Brodu

získává trvale medaili za umístění

Plzeňský kraj v hodnocení  
Místa pro život 



Krajské zdravotnictví má:
n  nejlepší záchranku v ČR (784 zaměstnanců,  

25 stanovišť)
n  stabilizované a dobře fungující nemocnice
n  nonstop zubní pohotovost v Plzni
n  všeobecnou a dětskou pohotovost 

v nemocnicích a poliklinikách
n  vojenskou leteckou záchranku fungující i v noci 
To nejsou samozřejmosti, kterými se může 
pochlubit každý kraj v ČR! 

Pod vedením ČSSD je   Plzeňský kraj úspěšný

Plánujeme: 
n  výstavbu nového psychiatrického oddělení 

s podporou Evropské unie
n  podnikovou školku (dětskou skupinu) pro děti 

od 1 roku věku
n hospicovou péči v nových prostorách
n rozšíření lůžek následné péče (LDN)
n  zřízení lůžkového rehabilitačního oddělení
n  modernizace IT systémů, včetně propojení 

krajských nemocnic
n  opravy a využití budovy „staré nemocnice“  

pro další služby

 n ZDRAVOTNICTVÍ Klatovská nemocnice

Klatovská nemocnice, a.s.
Zabezpečuje zdravotní péči s 18 obory a provozu-
je 44 ambulancí.
V roce 2015 byla mezi 150-ti nemocnicemi vyhod-
nocena na 1. místě v kvalitě a bezpečí  ambulancí.
Naše zdravotnictví není „černou dírou“, léčíme 
pro lidi, ne pro business.

Zdravotnická záchranná služba
Statistika počtu výjezdů ZZS na území  
Plzeňského kraje:

2013 
53.033

 2014 
55.529

 2015 
59.711



MUZEUM ŠUMAVY – v roce 2013 
dokončena náročná rekonstruk-
ce včetně hradeb, vznik nových 
výstavních prostor. Celkové ná-
klady se vyšplhaly na 20 mil. Kč 
(z toho dotace EU 12,3 mil. Kč).

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA – Letos otevřeno nové 

stanoviště v Sušici, záchranáři 
se přestěhovali do vyhovujících 
prostor. Od příštího roku dojde 
k posílení ze současných dvou 
výjezdových skupin na tři. 

SPORT – dotace pro TJ na rekon-
strukci tribuny letního stadionu  
– 300 tisíc Kč

Plzeňský kraj pomáhá na Sušicku
Kandidáti 
z okresu Klatovy
ING. MILENA STÁRKOVÁ 
radní Plzeňského kraje  
– Sušice

MGR. IGOR JAKUBČÍK 
poslanec PS PČR – Klatovy

MGR. NADĚŽDA 
CHLÁDKOVÁ 
zástupce ředitele ZŠ  
– Horažďovice

MGR. VĚRA ŠLAJSOVÁ 
učitelka – Klatovy

MGR. KAREL ZRŮBEK 
bezpečnostní specialista 
– Horažďovice

MGR. JOSEF BREI 
učitel – Strážov

GYMNÁZIUM – modernizace vybavení odborných učeben v celkové 
hodnotě více než 5 mil. Kč (z toho dotace 4 mil. Kč). Letos proběh-
ne rekonstrukce šaten za cca 2 mil. Kč.

SOŠ A SOU SUŠICE 
n  výstavba, rekonstrukce a vyba-

vení učeben – 3,6 mil. Kč
n  nákup strojů na opracování 

a dělení materiálu, svářecích 
strojů a svářecího trenažéru, 
CNC obráběcího centra  
– 6,7 mil. Kč (projekt ROP)

n  realizace tří nových kvalit-
ně vybavených učeben pro 
gastronomii, programování 
a technické kreslení a učebnu 
trenažérů řízení motorových 
vozidel – 5,7 mil. Kč (projekt 
ROP) 

n  nový povrch hřiště – 550 tisíc Kč
n  výstavba a vybavení diagnosti-

ky – 900 tisíc Kč
n  letos výměna oken a zateplení 

jedné stěny Domova mládeže 
– 6,5 mil. Kč

2015 – OPRAVY SILNIC NA ŠUMAVĚ A SUŠICKU

vybrány největší akce     náklady celkem v mil. Kč

V současném období 
zastupuje Sušicko 
v Plzeňském kraji  
– jako jediná –  
radní pro zdravotnictví  
ING. MILENA STÁRKOVÁ

Kandiduje v krajských 
volbách na 4. místě. 

průtah Hrádek u Sušice 13
Dlouhá Ves – Radešov 40
Radešov – Kašperské Hory 16
Antýgl – Modrava 44
Sušice – Petrovice 29
Horažďovice –  Rabí – Sušice 37
Nýrsko – Hojsova Stráž 24
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