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5. a 6. října půjdeme ke 
komunálním volbám. Jejich 
výsledek bude mít velký vliv 
na život v našem městě.
Dovolte nám, abychom Vás 
formou našich tradičních 
volebních novin Posel ze Su-
šice a našich internetových 
stránek www.cssd-susice.eu 
seznámili s volebním pro-
gramem a našimi kandidáty. 
S tím, co budeme prosazo-
vat, pokud nám ve volbách 
dáte důvěru a jak povedeme 
naše město.
Chceme navázat na to dob-
ré, co se v minulých letech 
podařilo, hledat nové směry 
rozvoje města a řešit to, co se 
nepovedlo. 
Jsou-li Vaše názory v pře-
vážné shodě s našimi, 
přijďte nás volit. Každý hlas 
rozhoduje.
         

kandidáti ČSSD

Vážení spoluobčané, voliči
CO BUDEME PROSAZOVAT V NOVÉM ZASTUPITELSTVU:

Město jako dobrý hospodář
n  Funkční nemocnice, 

podpora lékařské péče 
v Sušici 

n  Ekonomicky výhodné 
řešení tzv. ,,mrtvého 
majetku města“

n  Návrat správy vodního 
hospodářství pod město

n  Podpora bydlení pro mladé, 
dostupné stavební parcely, 
revitalizace městských bytů

n  MHD - školní busy, zastávka 
u obchodního centra, 
bezbariérový autobus

n  Dotace volnočasových 
aktivit dětí, prevence 
negativních jevů

n  Rozvoj mateřských 
a základních škol, 
proaktivní řešení 
potřebných kapacit

n  Zlepšování podmínek pro 
seniory, matky s dětmi 
a osoby s hendikepem

n  Transparentní radnice, 
snadno dostupné 
informace

n  Audio video záznamy 
z jednání zastupitelstva na 
webu města

n  Větší propagace města 
Sušice, přívětivé město pro 
návštěvníky

n  Podpora místních 
podnikatelů

n  Areál Sola – spolupráce 
s majitelem na 
smysluplném využití 

n  Stop spekulantům 
v obchodování s byty pro 
sociálně slabé občany 

n  Bezpečná a čistá Sušice

Sušice je atraktivní už 
tím, že má řeku. Pokud 
ale návštěvníci přijíždějí 
Nádražní ulicí, čeká je 
nevábný pohled na areál 
Sola. Vypadá to, jako by se 
tu zastavil čas. 
Na druhé straně se můžeme 
pochlubit pestrou nabídkou 
sportovních a kulturních  
aktivit v nových zařízeních.  

To ovšem není zadarmo! Nelze 
čekat pouze na příděl ze státní-
ho rozpočtu, potažmo dotace 
z kraje. Rovněž musíme mít na 
zřeteli, že se blíží konec štěd-
rých dotací z EU a čím dál více 
bude muset Sušice své investice 
a provoz financovat sama.
Mnohá města se tak trochu po 
vzoru měst prvorepublikových 

Město pro všechny generace

pokračování na straně 2



Dlouhodobě  chceme kvalitu 
a dostupnost zdravotní péče 
a považujeme za samozřejmost, 
že se o to postará stát, kraj, měs-
to – tedy veřejná správa. Tam, 
kde nemocnice ve vlastnictví ve-
řejné sféry zůstaly, o jejich exis-
tenci a fungování rozhodují poli-
tici, Vámi volení zástupci. Je tedy 
i na Vás, jak o sušické nemocnici 
rozhodnete. Čas ukázal, že život 
malé nemocnice na okraji regi-
onu je velmi složitý. Celostátní 
nedostatek lékařů a zdravotních 
sester v českých nemocnicích 
způsobuje mezi nemocnicemi 
souboj o každý bílý plášť. Je tedy 
smysluplné, aby tři nemocnice 
v okrese Klatovy měly jednoho 

provozovatele. Sušická, klatov-
ská a horažďovická nemocnice 
by si neměly konkurovat, ale 
naopak spolupracovat. Spolu 
se Zdravotnickou záchrannou 
službou Plzeňského kraje to 
musí být tým, kde pacient je na 
prvním místě.

Sušická nemocnice se dostala 
do obtížné situace. Má tři mož-
nosti. Tou první je pokračování 
provozu pod soukromníkem 
(dříve Nemos, nyní Penta). Dru-

há možnost znamená znovu se 
vydat cestou malé solitérní ne-
mocnice, o jejímž osudu se bude 
rozhodovat na sušické radnici. 
Nabízí se ještě třetí cesta – za-
členění do holdingu krajských 
nemocnic. Podle našeho názoru 
by tato cesta byla pro budouc-
nost nemocnice nejlepší. 
Sociální demokracie vede 
Plzeňský kraj již 10 let. Bez 
skandálů, bez dluhů a po Praze 
s nejnižší nezaměstnaností. 
Patříme k těm krajům, kde se 
lidem dobře žije.
Myslíme si, že Plzeňský kraj je 
dobrým partnerem pro sušic-
kou nemocnici.

Ing. Milena Stárková

 pokračování ze strany 1

Nemocnici 
potřebuje každý

aktivněji zapojují do vedení 
svých zařízení (dříve nebylo 
nic výjimečného provozovat 
městský pivovar, koželužnu, 
pilu apod.). V dnešní době jsou 
těmito zdroji příjmů například 
správa vodního hospodářství 
nebo turismus. Milióny zis-
ků soukromých společností 
(často zahraničních) mohou 
zůstat ve prospěch místních 
občanů. To ovšem vyžaduje 
více práce a větší zodpověd-
nost volených zástupců.
Před čtyřmi lety měla sociál-
ní demokracie v programu: 
„Finančním příspěvkem ve výši 
minimálně 5 miliónů ročně 
podpoříme chod naší ne-
mocnice.“ Bohužel jsme ne-
byli v radě města a pravicové 

vedení mělo s nemocnicí úplně 
jiné úmysly. Zvítězila myšlenka 
pronájmu soukromému sub-
jektu. „Nemocnice stála milióny 
ročně, dnes jen inkasujeme,“ 
řekl starosta Petr Mottl do tisku  
22. 3. 2017. 
Nechuť přispívat na provoz 
nemocnice vyvrcholila jejím 
pronájmem soukromníkovi 
na 25 let! Co dnes z původ-
ní nemocnice zbylo? Řešení 
vidíme v převzetí nemocnice 
Plzeňským krajem.
Sušice má ve vlastnictví okolo 
1500 bytů, které pronajímá. 
Prostředky z nájmů efektivně 
využívat na rozvoj a podporu 
bydlení v Sušici. Jednoduše: 
městu chybí koncepce bytové-
ho hospodářství.

Dalším tématem ke změnám 
může být městská hromadná 
doprava. Měla by lépe pokrýt 
potřeby Sušičanů, např. při 
cestách za nákupy, službami 
nebo dopravu dětí do škol. 
Rovněž se chceme zabývat par-
kováním aut v okolí centra, což 
již dnes je velkým problémem. 
Za nutné považujeme pravidel-
né údržby silnic a chodníků, po-
trubí pitné vody nebo kanalizací 
a veřejného osvětlení. To je jen 
velmi úzký výčet nákladů, které 
nás v budoucích letech čekají.
Jestliže chceme být městem 
pro všechny generace, musí-
me umět toto vše řešit.

Lídr kandidátky ČSSD
Ing. Štefan Vilcsek

Město pro všechny generace

Zeptáme-li se, co je nejvyšší životní hodnotou člověka, 
odpovíme: zdraví. Lékařskou profesi dlouhodobě  
vnímáme jako nejprestižnější povolání, na druhém místě  
je vědec a třetí zdravotní sestra. 

Zdravotnictví 
není a nemůže 
být byznysem!



Když potkám své bývalé studenty, stočí se roz-
hovor k Sušici. Také na místní gymnázium. To, 
i když si to někteří faktů neznalí myslí, nepro-
dukuje nezaměstnané! Dojde řeč na konkrétní 
třídu, formální skupinu studentů, která jednoho 
dne zanikla. Kde bydlíš, studuješ, pracuješ, kde 
máš rodinu?…a kde studuje a bydlí… (dosaďte si 
libovolné jméno z ka-
lendáře)? V odpovědi 
povětšinou následuje 
místo, které nemá se 
Sušicí nic společného. 
Přitom významná 
část těchto mladých 
lidí jedním dechem dodává, že by nejraději 
zůstali v Sušici nebo se sem vrátili. Město se 
jim líbí, mají tady příbuzné, kamarády, prožili 
tu první lásky, první pivko, cigárko, radosti, 
úspěchy, trapasy i průšvihy. Dávám jim za 
pravdu. Sušice je krásné místo k žití! V krásné 
krajině, s průzračnou řekou, v čistém a klidném 
koutu Čech, místo bezpečné a blízko Šumavy. 
Většinou člověk žije tam, kde má své jistoty: 

zaměstnání, bydlení a rodinu. O takovém místu 
většinou říká: „Jsem tady doma.“
Noviny pravidelně nečtu, stěží titulky. V poslední 
době se často opakují, např: „na Klatovsku 
(Sušicku) chybí lékaři, řemeslníci, zdravotní sestry, 
řidiči… Protože pracuji roky ve školství, vím, že 
stejný problém je a bude s učiteli. Je před politiky 

všech stran a na všech 
úrovních jeden velký, 
urgentní úkol. Vytvořit 
podmínky pro mladé 
lidi takové, aby cítili, kde 
je jejich domov, místo, 
kam se budou rádi 

vracet. Před sušickými zastupiteli je do budoucna 
úkol stejný, podílet se ze všech sil na tom, aby 
mladí vzdělaní lidé Sušici natrvalo neopouštěli, 
aby věděli, kde je jejich město, město Sušice, 
jejich pevný bod. Pokud se to povede, věřím, že se 
už povede všechno, protože, jak řekl Archimédes: 
„Dejte mi pevný bod a já pohnu celou Zemí.“

RNDr. Mgr. Radovan Sloup, Ph.D

Dejte mi 
pevný bod…

Který občan by nechtěl, aby se 
v jeho městě dobře žilo i přita-
hovalo oči turistů?
Je fajn, staví-li se nové, oku 
lahodící objekty. Nezapomněli 
jsme však na ty nemovitosti, 
které město vlastní? Zvláště 
pokud nám nedělají čest! 

Připomeňme si některé.
Rozacínovský dům, původně 
pozdně gotický a renesančně 
přestavěný, stojí téměř vedle 
sušického muzea. 
Nemovitost je od počátku deva-
desátých let opuštěná. Město ji 
odkoupilo v roce 2014 za 9 mi-
lionů, chtělo ji zrestaurovat 
a do roku 2016 v ní vybudovat 
informační centrum a muzeum 
královského města. Dnes je rok 
2018 a tato historická budova 

chátrá, místo aby městu vracela 
již vložené peníze.
Dalším takovým mrtvým 
domem je bývalý hotel Otava 
v Luhu.
Město ho v roce 2017 odkoupilo 
za 2,3 milionu korun. Snad se už 
na podzim dočkáme jeho demo-
lice a místo u Otavy prokoukne. 
A co sportovní hala?
Nachází se v těsné blízkosti gym-
názia. Její využití je zejména pro 
halové sporty, kondiční cvičení, 
tělesnou výchovu studentů. 
 Město ji odkoupilo v roce 2014 
od TJ Sušice za 2,5 milionu ko-
run, ale neopravovalo. Dnes už 
se v ní v době dešťů nedá cvičit.
Záměr města? Halu zbourat 
a postavit jinde novou. 
Poslední plány současných 
zastupitelů?

V roce 2017 město obdrželo 
nabídku odkoupit od soukro-
mého vlastníka firmu Machá-
ček – MABET s.r.o., která do roku 
2017 postupně ukončovala svůj 
provoz. Prádelna byla nabíze-
na za 8,5 milionu korun. Tehdy 
zastupitelstvo města záměr 
neschválilo.
Píše se rok 2018. Bývalou prá-
delnu město kupuje za 9,9 mil.
korun. Co zde bude? Parkoviště 
pro  odpadové vozy? A co lidé, 
kteří tu bydlí? Souhlasí?
Sečteno a podtrženo.
Od roku 2014 město utratilo bez-
mála 25 milionů korun za nemo-
vitosti, které jsou vlastně „mrtvé“ 
a rozhodně nám nedělají čest.
Správný hospodář se o svůj 
majetek přece stará!

Mgr. Petra Klímová

Oživit „mrtvý“ majetek města
Řešení v příštím vydáníD
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NEJSTARŠÍ ČESKÁ STRANA

AUTOR ROZHLEDNY NA SVATOBORU

SUŠICKÝ MEZIVÁLEČNÝ MINISTR SPRAVEDLNOSTI A OBRANY

NEJVÝZNAMĚJŠÍ STAROSTA SUŠICE

POČET ZASTUPITELŮ SUŠICE

POČET RADNÍCH SUŠICE



Ing. Štefan Vilcsek 
mezinárodní svářečský inženýr,
zodpovědný svářečský dozor  
pro výrobu a konstrukci pro českou  
a americko-německou společnost

Mgr. Petra Klímová
učitelka základní 
školy

František Kampoš 
vedoucí prodejny 
ZKD

Miroslav Vrhel 
předseda MO ČSSD 
Sušice 

Komunální volby 
2018

Kandidátka
MO ČSSD Sušice
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Ing. Milena Stárková
radní pro zdravotnictví 
Plzeňského kraje

MDDr. Lukáš Kohout 
zubní lékař

RNDr. Mgr. Radovan 
Sloup, Ph.D 
učitel gymnázia Sušice

Pavel Špírek 
automechanik

Vladimír Endl 
vedoucí skladu

Radomír Vrba 
manažer kasina

Vlasta Ferenčíková 
zdravotní sestra 
sušické nemocnice 

Mgr. Bc. Petr Šmíd
učitel základní školy 

Štěpán Tomanec
OSVČ 

František Sedlák
důchodce

Martin Pohořal 
kuchař 

Štěpánka  
Balvínová-Žáková
pedagog volného času

Vladan Strejc
předák výrobní 
skupiny 

JUDr. Petr Kožmín 
vedoucí oddělení

Vladimír Klíma 
svářeč, montážník

Marie Němcová 
důchodkyně

Hana Pšádová 
švadlena 2P SERVIS
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