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Místní tisk, který sledoval kulturní, 
politické a jiné události a zachycoval 
každodenní život ve městě a v bez-
prostředním okolí, byl vždy velice 
důležitý. Sušice se může pochlubit 
tím, že dějiny místního tisku jsou velice 
dlouhé. První časopis, vydávaný od 
roku 1875  v Sušici, byl časopis „Naší 
mládeži“ a jeho redaktorem byl učitel 
J. V. Krátký. Když však v roce 1880 uve-
řejnil v  časopise článek „Naši dnové 
nešťastní“, byl zbaven místa poduči-
tele na zdejší obecné dívčí škole. Život 
redaktorů byl zkrátka vždy těžký. 

Na konci sedmdesátých let 19. 
století začal vycházet v Sušici nový 
týdeník „Posel ze Sušice“.  Jeho první 
čtyřstránkové číslo vyšlo 20.září  1879, 

vytištěno bylo v sušické tiskárně A. Jan-
ského a  odpovědným redaktorem byl 
Josef Holík, který kromě jiného později 
inicioval i vznik sušického muzea. První 
nakladatel a vydavatel L. Donath však 
velice záhy z fi nančních důvodů vydá-
vání ukončil. V této situaci Josef Holík 
přesvědčil svého tchána Jana Šturma, 
učitele na odpočinku, a společně se 
odhodlali časopis vydávat dál. Jan 
Šturm se stal nakladatelem a vydava-
telem, Holík zůstal redaktorem. 

První číslo obnoveného „Posla ze 
Sušice“ s  podtitulem „Týdenník pro 
poučení a  zábavu“ vyšlo 1. 11.1879. 
V provolání nového týdenníku se praví: 

„Veškerá větší města a zvláště ta, která se 
vyznačují obyvatelstvem pokročilým, 

honosí se nějakým týdenníkem, pomocí 
jehož v sobě a okolí svému zvěst do 
celého světa vysílají, zájmy celého 
okresu podporují a hájí, věc dobrou 
v život uvádějí, špatnou lehce ničí.“ 

Josef Holík se pustil do novinářské 
práce s velkou vervou. Funkce redak-
torská je a byla vždy velmi odpovědná 
a  také nevděčná. Řada čtenářů se 
už tehdy domnívala, že noviny jsou 
od toho, aby neustále kritizovaly 
a  pranýřovaly, mnohým pisatelům 
šlo i o vyrovnání osobních účtů. Ale 

„Posel ze Sušice“ pod vedením Josefa 
Holíka se těmto nátlakům a pokusům 
úspěšně bránil.

Místní tisk je vždy živoucí kronikou 
zobrazující veškeré dění ve městě. Když 
po letech listujeme  zažloutlými strán-
kami starších ročníků Posla ze Sušice, 
dozvídáme se mnohé o snažení a práci 
našich předchůdců, o  radostných 
i smutných událostech. Seznámíme 
se s řadou politických, sociálních i kul-
turních záležitostí i s tržními cenami 
potravin. 

Na radnici v  té době úřadoval 
úspěšný a oblíbený purkmistr J. Karl 
a po něm konzervativec a staročech 
O. Tichý. Pod jejich vedením se město 
mění v moderní průmyslové, kulturní 
a hospodářské středisko. V Sušici sídlí 
okresní úřady, obecná a měšťanská 
škola i reálka, pošta, telegraf, nádraží, 

několik lékářů a lékáren, nemocnice, 
záložna, spořitelna, pivovar, továrny na 
kůže a na sirky, veřejná čítárna i něko-
lik hotelů. Na společenském životě 
v  Sušici se v  té době podílela celá 
řada spolků: například pěvecký spolek 
Svatý Václav, Čtenářská beseda, Okraš-
lovací spolek, Řemeslnická beseda, 
Spolek vojenských vysloužilců nebo 
Národní jednota Pošumavská. 

V roce 1881 rakouská vláda zavedla 
tzv. novinářský kolek v hodnotě 1 krej-
caru, který platily časopisy vycházející 
alespoň jednou týdně. Protože čtrnác-
tideníky byly od této daně osvobozeny, 
změnil se „Posel ze Sušice“ na čtrnác-
tideník a vycházel střídavě s novým 
časopisem „Svatobor“.

„Posel ze Sušice“ přestal vycházet 
v září 1891 a od října téhož roku ho 
nahradily „Sušické noviny“. Ty zanikly 
v srpnu 1893, ale o dva měsíce později 
vyšlo první číslo obnoveného „Svato-
boru“, týdeníku věnovaného zájmům 
Pošumaví. Od roku 1907 se „ Svatobor“ 
přeměnil na politický týdeník a v roce 
1913 se stal listem místní organizace 
národní strany svobodomyslné. 
Během první světové války „Svatobor“ 
zanikl, ale již v roce 1918 začala sušická 
organizace národní demokracie vydá-
vat „Sušické listy“, které vycházely až 
do roku 1941. 

Zdeňka Řezníčková

Krátce z historie místního tisku v SušiciKomunální volby 

15. a 16.10.2010

Volby jsou tím okamžikem, 
kdy nám, stávajícím zastupitelům, 
dáváte vysvědčení za výsledky uply-
nulých let. Zároveň ale máte mož-
nost vybrat si a zvolit 21 zastupitelů 
nových, podle vaší volby schopných 
rozhodovat o  směřování Sušice 
v příštích čtyřech letech.

MO ČSSD má od června připra-
vený TÝM, se kterým před vás před-
stoupíme a požádáme o vaši důvěru. 
Mezi našimi kandidáty, které tvoří 
z 1/3 ženy, najdete tváře známé, ale 
i nové. Jsou mezi námi lidé, kteří mají 
zkušenosti s řízením fi rem, institucí, 
s  řízením města. Jsou mezi námi 
právníci, zdravotníci, učitelé, eko-
nomové, technici, lesáci i živnost-
níci, lidé mladší, ale i lidé, kteří jsou 
bohatí svými životními zkušenostmi. 
Našemu nejmladšímu kandidátovi, 
jedničce naší kandidátky, je teprve 
33 let. Je to mladý, vzdělaný, komu-
nikativní člověk s empatií vcítit se do 
problémů lidí ve svém okolí .

Pokud jste vy Sušičáci roz-
hodnuti přijít za pár dní k volbám, 
můžeme vám slíbit jediné – splnění 
našeho volebního programu, který 
reaguje také na kroky stávající pra-
vicové vlády v těch oblastech, které 
jsou v kompetenci samosprávy.

Nemůžeme vám slíbit, že 
„11 432  občanů bude spokojených.
Dříve, než si myslíte.“ Budeme 
ale odpovědně pracovat s cílem 
pomoci snáze žít všem genera-
cím našich občanů v příjemnějším 
a bezpečnějším městě.

Jiřina Rippelová 

Všichni dobře víme, co se v posled-
ních čtyřech letech v Sušici změnilo 
a  které stavby či lokality se změny 
nedočkaly.

Jedním z  řady objektů, které se 
nedočkaly žádné změny,  je bývalý 
hotel Otava, jehož zbytky „obdi-
vují“ návštěvníci Luhu. Nemovitost 
i s pozemky vlastní z jedné poloviny 
Česká republika, kterou zastupuje 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Druhá polovina je roz-
drobena mezi téměř dvě desítky maji-
telů. Jediné řešení pro město vidím 
v získání poloviny od státu a druhou 
polovinu postupně od majitelů odku-
povat. Je to cesta zdlouhavá, pracná 
a s výsledkem v nedohlednu. Současné 
vedení radnice dalo od této nemovi-
tosti ruce pryč, za čtyři roky jsem nikde 
nenašla zmínku o nějaké aktivitě.

Tolik kritizovaný areál Sola také 
nedoznal žádné změny. 

Jedna z nejstarších staveb  v Sušici 
– historická Branka (píši s velkým „B“, 
protože ta stará dáma si to rozhodně 
zaslouží) ze 14. století se také nedo-
čkala proměny. Zažila pouze podivný 
pronájem bez nájemného, několikeré 
hlasování zastupitelů o její budouc-
nosti a nakonec příslib architektonické 
soutěže v letošním roce. 

Obávám se, že současné vedení 
radnice mělo jiné starosti než se zabý-
vat obnovou Branky.

Areál kasáren byl na programu 
zastupitelstva několikrát. Nejprve 

muselo dojít ke změně územního plánu. 
Poté byl areál nabídnut k prodeji. Našli 
se však zájemci pouze o lukrativní části. 
Městu by tak zůstal zbytek a problém 
by trval dál. Navrhujeme řešit areál jako 
celek a připravit ho jako pozemek pro 
výstavbu nových rodinných domů.

Starosta, místostarosta a tajemník 
by měli být dobře fungujícím týmem, 
pod jehož taktovkou úředníci pracují. 
Po celé čtyři roky jsem pravidelně 
navštěvovala zasedání zastupitelstva 
a měla tedy možnost sledovat rozho-
dování o našem městě. 

Snaha o  zrušení Základní školy 
Komenského, pozdní řešení nedo-
statku míst v  mateřských školách, 
prodej garáží v areálu kasáren, prodej 
vodáckého tábořiště, nedostatečně 
ošetřená kupní smlouva na prodej 
porodnice, rozhodnutí o vybudování 
nového parkoviště uprostřed sídliště 

– to vše je poznamenáno neprofesio-
nálním přístupem současného vedení 
našeho města.

Milena Stárková

Pojďme zkusit najít řešení

Řešením je dlouho-

dobá a konstruktivní 

spolupráce politiků 

a úředníků na radnici.

Rok
celkem dotace rozpočet úvěr

[mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč]

1999 26.17 1.76 24.30 0.11
2000 111.04 29.95 53.74 27.35
2001 83.13 43.97 33.43 5.73
2002 125.73 30.22 54.86 40.65
2003 111.89 55.15 28.83 27.90
2004 174.34 45.78 69.93 58.63
2005 46.61 20.91 25.41 0.30
2006 30.56 7.36 23.16 0.04
2007 28.29 9.10 19.19 0.00
2008 16.06 2.00 14.07 0.00
2009 124.16 46.88 77.26 0.00
2010 41.50 24.63 16.87 0.00
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Průměrná roční investice do rozvoje městaPrůměrná roční investice do rozvoje města

 1999 - 2006 88 683,8 mil. Kč 1999 - 2006 88 683,8 mil. Kč

 2007 - 2010 52 501,5 mil. Kč2007 - 2010 52 501,5 mil. Kč

Investice do rozvoje města
Štefan Vilcsek
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Způsob hlasování v komunálních 
volbách není složitý, přesto si připo-
meňme hlavní principy.

Volič může dát svůj hlas vybrané 
straně označením rámečku před jejím 
názvem nebo vybranému kandidátu 
označením rámečku před jeho jmé-
nem. Volba strany a volba kandidátů se 
mohou vzájemně kombinovat. Nesmí 
se však volit více než jedna strana nebo 
více kandidátů než je počet volených 
členů zastupitelstva (v Sušici je to 21 
zastupitelů). V případě takovéto volby 
je volební lístek označen jako neplatný. 

Rámečky se označují kříž-
kem, pečlivě, aby úmysl voliče byl 
nezpochybnitelný. 

Nejlépe takto:

Příklad 1: Na hlasovacím lístku 
jsou platným způsobem označeni 
pouze jednotliví kandidáti v celkovém 
počtu 22 kandidátů.

Výsledek: Neplatný hlas (je ozna-
čeno více kandidátů než je počet vole-
ných členů zastupitelstva).

Příklad 2: Na hlasovacím lístku je 
platným způsobem označena volební 
strana s 21 kandidáty a jednotlivě dal-
ších 5 kandidátů jiných stran.

Výsledek: Platný hlas (nejprve se 
počítají hlasy jednotlivě označeným 
kandidátům a dále hlas pro prvních 
šestnáct kandidátů označené strany).

Příklad 3: Na hlasovacím lístku je 
platným způsobem označena volební 
strana s 21 kandidáty, v jejím rámci 
jsou ještě označeni 3 kandidáti a jed-
notlivě je označeno dalších 5 kandi-
dátů jiných volebních stran.

Výsledek: Platný hlas (nejprve se 
počítají hlasy jednotlivě označeným 
kandidátům a dále hlas pro prvních 
šestnást kandidátů označené volební 
strany, k označení tří kandidátů této 
volební strany se nepřihlíží).

Příklad 4: Na hlasovacím lístku je 
platným způsobem označena volební 
strana s 21 kandidáty a jednotlivě dal-
ších 21 kandidátů jiných stran.

Výsledek: Platný hlas (nejprve se 
počítají hlasy jednotlivě označeným 
kandidátům a žádný již kandidátům 
z označené volební strany - tato ozna-
čená strana nezískává žádný hlas).

Příklad 5: Na hlasovacím lístku je 
platným způsobem jednotlivě ozna-
čeno 5 kandidátů různých volebních 
stran a dvě volební strany.

Výsledek: Neplatný hlas (je ozna-
čena více než jedna volební strana).

Příklad 6: Na hlasovacím lístku 
jsou platným způsobem označeni 
pouze dva jednotliví kandidáti.

Výsledek: Platný hlas (hlasy se 
započítávají jednotlivě označeným 
kandidátům).

- red -

Jak se hlasuje?

Česká strana sociálně Česká strana sociálně 
demokratickádemokratická

1. Ing. Štefan VILCSEK1. Ing. Štefan VILCSEK
33 let, projektový vedoucí33 let, projektový vedoucí
2. Ing. Milena STÁRKOVÁ2. Ing. Milena STÁRKOVÁ
47 let, bankovní úřednice47 let, bankovní úřednice
3. Mgr. Zdeňka ŘEZNÍČKOVÁ3. Mgr. Zdeňka ŘEZNÍČKOVÁ
50 let, ředitelka Muzea Šumavy50 let, ředitelka Muzea Šumavy
4. JUDr. Jiřina RIPPELOVÁ4. JUDr. Jiřina RIPPELOVÁ
51 let, senátorka PČR51 let, senátorka PČR
5. Miroslav VRHEL5. Miroslav VRHEL
66 let, důcho66 let, důcho
6. Jiří 6. Jiří 6. Jiří 
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 Při prolistování Volebních novin 
ODS  z roku 2006 jsem se v rozhovoru 
na téma podpory podnikání a zaměst-
nanosti s Tomášem Zeleným dočetla, 
jak budou v Sušici soutěžit podnika-
telské návrhy. Jak ten nejlepší získá od 
města nenávratnou dotaci. Jak město 
bude poskytovat podnikatelům inves-
tiční pobídky a hradit úroky z úvěrů na 
nákup ploch a objektů. Jak vznikne 
databáze fi rem a podnikatelů a katalog 
investičních pobídek. Jak město v rámci 
výběrových řízení bude zvýhodňovat 
místní podnikatele. Jak zaujmeme 
investory pořádáním seminářů nebo 
konáním konference o životním pro-
středí v Evropě. A jak návštěvníka takové 
konference přitáhneme za kapsu. 

Nejen, že jsme nikoho netahali 

za kapsu, ani nevznikl žádný kata-

log investičních pobídek a databáze 

fi rem a podnikatelů. Naštěstí však 

město nehradilo podnikatelům ani 

úroky z úvěrů.

A ještě jedno vyjádření mě zaujalo, 
cituji : „A právě vytvářet podmínky 
k podnikání je priorita našeho voleb-
ního programu. Nečinnost města 
nebo spíše činnost (pod vedením 
ČSSD) v oblasti podpory podnikání 
v posledních 8 letech vyhoupla Sušici 
k  nemilému prvenství, téměř 11% 
nezaměstnanosti v regionu (v letoš-

ním roce se nezaměstnanost v Sušici 

vyhoupla na téměř 12 %). Vytvoříme 
konzultační centrum pro podporu 
a rozvoj podnikání, pomůžeme začí-
najícím podnikatelům v  současné 
byrokratické džungli. Bude to poradní 
servis, ve kterém vyškolený pracovník 
poskytne základní informace potřebné 
k fungování fi rmy, poradí mu, jak získat 
státní a evropské dotace. Budeme usi-
lovat o oživení průmyslové zóny a zís-
kání dalších pro město přiměřených 
nových podnikatelských záměrů. Prů-
myslová zóna v Sušici byla, skoro není 

(pod vedením ČSSD) a do budoucna 
bude (pod vedením ODS).“ 

Myslím, že dnes po čtyřech letech 

na této malé ukázce nejenom Tomáš 

Zelený vidí, že nerealizované sliby 

zůstávají jenom sliby, ale také, že 

není možné slibovat něco, co může 

být v rozporu se zákonem. 

Někteří občané se mě v nedávné 
minulosti ptali, proč město v minulosti 
neumožnilo společnosti Haas Fertigbau
z Chanovic podnikat v areálu Sola? 
Odpověď je jednoduchá - nikdo ze 
zástupců této společnosti nejednal 
v letech 1998-2006 (když jsem byla 
starostkou města) o záměru přestě-
hovat výrobu a sídlo fi rmy do Sušice. 
Je to velká škoda, určitě by tato fi rma 
výrazně zvýšila zaměstnanost ve 
městě i regionu. 

I četla jsem si z Volebních novin 
ODS dál, dnes  již s klidem a shoví-
vavostí, před čtyřmi roky s pocitem 
vzteku, lítosti, ale i bezmoci nad tím, 
jak se dají lidem podsunout polo-
pravdy, lži a informace s naprostou 
neznalostí věci.

„Zasadíme se o celkově příznivější 
a otevřenější přístup radnice ke všem 
podnikatelům, zdůrazňuji: ke všem, tedy 
nejen ke skupině tzv. vyvolených, kteří 
jsou propojeni různými kontakty a pro-
tislužbami… S tím souvisí i práce úřed-
níků na radnici. Mám pocit, že někteří si 
myslí, že jsou nenahraditelní,“ odpovídá 
ve volebních novinách Petr Mottl. 

Jak se ukázalo, nenahraditelní 

byli  úplně všichni, dokonce i  tací, 

kteří nesložili pro výkon funkce 

potřebnou zkoušku odborné způso-

bilosti a ještě dokonce další chyběli 

a museli se v průběhu 4 let přijmout!

 Daniel Čámský, tehdejší i současný 
člen zastupitelstva města, v  rozho-
voru „O kultuře a Sušici“  odpovídá:  

„Tak Sušické noviny považuji opravdu 
za velký průšvih. V podstatě se v nich 

mám šanci jen dozvědět, co geniál-
ního vytvořila paní starostka, co dávají 
v kině, kdo umřel a jak se těžilo dříví 
na Šumavě před sto lety. Sušici chybí 
médium, ve kterém se může svobodně 
vyjadřovat každý, to znamená i  kri-
ticky uvažující občan k dění ve městě. 
Noviny musejí být pro místní lidi 
a o místních lidech. Musejí řešit pro-
blémy nás občanů. Redigovat takové 
noviny by měli lidé, kteří se řídí rozu-
mem a ne politickou příslušností.“ 

Ač nepatřím ke kritikům Sušic-

kých novin, nezaznamenala jsem 

kromě první a  poslední barevné 

stránky a tím navýšení jejich ceny 

o 2,- Kč žádných podstatných změn.

Volební noviny ODS z roku 2006 
jsem odkládala při pohledu na obrá-
zek malé Terezky a Klárky Mottlových, 
které „volí ODS, protože tam je táta 
a všechno dělá dobře.“  

I v letošním roce si můžeme  na 
plakátech ODS přečíst  „Bez dluhů, za 
evropské dotace“. Chválím všechny 
projekty, které se díky evropským 
dotacím, podařilo zrealizovat. Dotace 
je možno čerpat až v  plánovacím 
období 2007-2013. Jenom to slovo „bez 
dluhů“ jako by mělo předznamenat: 
Tehdy s dluhy, nyní bez dluhů? Myslím, 
že je potřeba připomenout, že všechny 
úvěry, které město v minulosti čerpalo 
a které jsou dnes z velké části splaceny, 
byly schvalovány s rozvahou a odpo-
vědností. Byly čerpány jako doplatek 
k poskytnuté částce státní dotace - ať 
již se jednalo o úpravnu vody, o ČOV,  
o nemocnici, domov důchodců, rad-
nici či nové byty. Přesto mělo město 

naspořené rezervy v  řádech desí-

tek milionů korun. Dočasně volné 

fi nanční prostředky zhodnocovalo 

v podílových i kapitálových fondech 

u peněžních ústavů. Dnes jsou tyto 

fondy prázdné, rezervy vyčerpané. 

Jiřina Rippelová

Mýty a fakta, sliby a realita

„Slibem nezarmoutíš“„Slibem nezarmoutíš“
Volební noviny ODS - 2006

O Sušici s Petrem Mottlem: „Možná si ještě vzpome-
nete, že jedním z hlavních volebních taháků ČSSD 
v minulých volbách byla výstavba krytého plavec-
kého bazénu. Jaká je realita, vidíme všichni“.

 O Občané,bčané,  DDostost  SSlibůlibů  

Teplo člověčenství
Vyspělost lidské osobnosti je 

v každé společnosti především dána 
tím, jaký vztah člověk zaujímá ke svým 
starším spoluobčanům, kteří si mimo 
jiné rovněž zasluhují naši vnímavou 
pozornost.

V sobotu 2.října z iniciativy sušické 
sociální demokracie proběhl již tra-
diční IX. ročník Štrůdlpárty. Jedná se 
vždy o příjemnou akci, při níž si člověk 
každoročně naléhavě uvědomuje, že 
samotné stáří není nijak méně hodnot-
nou epochou našeho života. Naopak 
se tento životní úsek častokrát stává 
svorníkem toho všeho, co člověk 
v životě prožil a zakusil.

Sobotní setkání se seniory se 
odehrávalo v příjemné vzájemnosti.
Bylo obohaceno pestrým kulturním 
programem. Ze začátku se představil 

účastníkům náš lídr kandidátky pro 
komunální volby Ing. Štefan Vilcsek. 
Po něm si také vzala slovo naše paní 
senátorka JUDr.Jiřina Rippelová, jež ve 
své řeči vyzvedla své pouto k Sušici.

Hezkou atmosféru doplňovala 
hudba pana Lomena, která se nesla 
nad plnými stoly různých pochutin 
a  nápojů. K  překvapení všech byla 
letos uspořádána i tombola. Jevila se 
na velmi slušné úrovni. Opravdu cen 
bylo rozdáno mnoho. Nakonec došlo 
i na tanec.

Je mimořádně dobře, že místní 
ČSSD nepřehlíží dříve narozené občany, 
neboť tím tak prošlapává cestu ke sku-
tečnému teplu člověčenství, které se 
nedá koupit ani v tom nejlépe zásobo-
vaném supermarketu. 

                                     Petr Šmíd

Možná si ještě vzpomenete, že jedním z hlavních 
volebních taháků ODS v minulých volbách byla 
výstavba krytého plaveckého bazénu. Jaká je realita, 
vidíme všichni.“

Volební noviny ODS - 2006

 Volební program v bodech: „Budeme podporovat rozvoj 
školství, zejména zkvalitnění nabídky moderních oborů 
středních škol i možnost vysokoškolského studia.“

Možná si ještě vzpomenete, že v minulém období se 
vážně rozhodovalo o zrušení jedné ze sušických 

základních škol.  Možná si ještě vzpomenete, že 
počet míst v mateřských školkách se řešil (zatím 
pouze provizorně) za „pět minut dvanáct.“

Volební noviny ODS - 2006

 Volební program v bodech: „Změníme priority práce 
Městské policie.“   

Možná jste si všimli, že za stejné peníze pro městskou 
policii jsme se dočkali menšího počtu policistů 
v ulicích města – neslouží o každém víkendu.

Volební noviny ODS - 2006

O Sušici s Petrem Mottlem: „Jednu z hlavních příčin 
dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti v Sušici a okolí 
vidíme především v tom, že vedení radnice málo 
podporuje podnikání.“

Možná víte, že v letošním třetím ročníku průzkumu 
„Město pro byznys“ se Sušice umístila na nelichoti-
vém předposledním, 14. místě v Plzeňském kraji.

Volební noviny ODS - 2006

O kultuře a Sušici: „Vytratil se zde především jakýsi 
odkaz k historii (Sušice je přemyslovské město, i když 
těch památek tu moc nezbylo),“ říká Daniel Čámský.

Možná si vzpomenete, že i tento zastupitel zvedl 
ruku pro zrušení památkové ochrany a přestavbu 

sušické branky na skleněnou krychli. Branka 
přitom patří mezi nejstarší památky ve městě.

Volební noviny ODS - 2006

O kultuře a Sušici: „Tak Sušické noviny považuji opravdu 
za veliký průšvih. Sušici chybí médium, ve kterém se 
může svobodně vyjádřit každý, to znamená i kriticky 
uvažující občan,“ říká Daniel Čámský.

Možná si ještě vzpomenete na kauzu, kdy studentka 

gymnázia byla „vyslýchána“ zastupitelkou Milenou 
Naglmüllerovou za svůj kritický článek v Sušických 
novinách. To zjevně zastupiteli Danielu Čámskému 
a ostatním zastupitelům za ODS nevadilo.

Volební noviny ODS - 2006

 Sušice potřebuje vizi: „Průmyslová zóna v Sušici byla, 
skoro není (pod vedením ČSSD) a do budoucna bude 
(pod vedením ODS),“ říká Tomáš Zelený.

Možná sami vidíte kolem sebe, že slibovaná 

budoucnost zřejmě ještě nenastala.

Volební noviny ODS - 2006

 Co se to děje v Sušici?: „Vlastně nic moc. Jen se paní 
starostka snaží na poslední chvíli plnit své čtyři roky 
staré předvolební sliby. Jenže občané mají dobrou 
paměť,“ říká Michal Malina.

Občan, na rozdíl od pana Maliny, dobrou paměť 
má. Z grafu na první straně je zřejmé, že největší 
investice určitě nebyly „na poslední chvíli.“
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„Sušice - město s budoucností,

město pro všechny generace“
I. Pro město zdravější a krásnější

 Sušická nemocnice nezůstane stranou naší pozornosti. Z titulu zřizova-
tele podpoříme stabilizaci lékařského i nelékařského personálu. V případě 
potřeby pomůžeme nemocnici s fi nancováním provozu.Vyřešíme právní 
vztah a stav objektu nemocniční ubytovny, aby naši lékaři i sestřičky bydleli 
v opravených bytech.
 Ve spolupráci s naší nemocnicí připravíme preventivní programy pro 

všechny generace.

 Budeme pokračovat v regeneraci zeleně - zejména na náměstí, na Burince, 
ale i v okrajových částech města.
 Podpoříme a dokončíme pro vás plánovanou revitalizaci sušického ostrova 

Santos a lesoparku Luh ve spolupráci s nadací Proměny.
 Do zvýšení čistoty města a jeho satelitních částí aktivně zapojíme dlouho-

době nezaměstnané.
 V nově budovaném sběrném dvoře na ČOV pro vás rozšíříme provozní 

hodiny, ponecháme vám možnost bezplatného ukládání odpadu - tím 
ušetříme za likvidaci nepovolených černých skládek.

II. Pro vaše lepší bydlení a život

 Provoz tepelného hospodářství převedeme ze soukromé společnosti pod 
správu města, resp. městem zřízené organizace (jako v Klatovech, Plzni a jinde). 
Naším cílem je vyšší příjem do rozpočtu města a snížení ceny tepla pro vás.
 V rámci údržby městského bytového fondu zahájíme pro vás v roce 2011 

výměnu zastaralých kuchyňských linek za nové.
 Zrušíme asociální přidělování větších bytů formou „kdo dá víc.“

 Postupnou regenerací chátrajícího areálu bývalých kasáren Pod Kali-

chem vytvoříme klidovou zónu pro bydlení a drobné služby. Naším cílem je 
připravit pro vás k prodeji stavební parcely. V současné době nemá město 
ani jedinou.

III. Pro kvalitní a profesionální přístup radnice k občanům

 Zajistíme pro vás pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastu-

pitelstva a jeho zveřejnění na webu města. Budete mít možnost sledovat 
práci jednotlivých zastupitelů i z domova.
 Zvýšíme vaši informovanost zavedením informačního SMS a mailového 

servisu. Náš cíl - bezpečnostní upozornění a aktuální informace /požár, 
povodeň, .../ budete mít vy i vaše fi rmy ihned.
 Zpřehledníme a rozšíříme webové stránky města o další sekce (pasport 

veřejné zeleně, komunikací, digitální technická mapa...).
 Zřídíme pro vás diskusní fórum, budeme se ptát na vaše názory.
 Všechny významné investice budeme realizovat po předchozím představení 

a diskusi s vámi, občany našeho města.
 Zadáme personální audit městského úřadu, abychom zjistili, jestli stávající 

počet úředníků (zvýšený v letech 2007-2010 o 12 zaměstnanců)  bude do 
budoucna potřebný a opodstatněný. Ušetříme každoročně v provozu měst-
ského úřadu minimálně 5 milionů korun, které budeme moci investovat do 
potřebných oprav komunikací a zkrášlení veřejných prostranství.
 Upravíme úřední hodiny MěÚ i pro vás, kteří vyjíždíte za prací mimo Sušici.
 Vytvoříme „MRK"- městskou rozvojovou komisi složenou ze zástupců našich 

zaměstnavatelů, institucí a občanské společnosti. Této komisi bude předsedat 
starosta města. Náš cíl - zlepšit podnikatelské prostředí ve městě, vzájemně 
se informovat o možné pomoci města při tvorbě nových pracovních míst, 
investičních plánech a výběrových řízeních.

IV. Pro naše seniory a rodiny s dětmi

 Na plánované rušení porodného vládou budeme reagovat zavedením 
„peřinkovného". Každý nově narozený občánek města Sušice obdrží „do 
peřinky" částku 5.000,- Kč.
 V domě s pečovatelskou službou rozšíříme spektrum služeb, zrekonstru-

ujeme suterén budovy.
 Pro vás seniory rozšíříme systém odlehčovacích a terénních služeb a zřídíme 

denní stacionář.
 Podpoříme vznik a činnost klubu seniorů. Chceme, abyste měli možnost 

se scházet, diskutovat, jezdit na výlety, vzdělávat se a dozvědět se to, co 
vás zajímá.

V. Pro váš aktivní volný čas a vzdělávání

 Jsme připraveni pro vás zrekonstruovat venkovní koupaliště v Luhu 
a vytvořit zde moderní wellness centrum s rozumnými provozními náklady.
 Objem fi nančních prostředků vyčleněných na podporu dětí a mládeže, 

aktivních sportovních, kulturních a občanských sdružení, zejména 
zaměřujících se na děti a mládež do 26 let, nebudeme snižovat. Výrazně 
však zpřesníme a dopracujeme pravidla kontrolního systému čerpání 
a nakládání s těmito prostředky. Výši grantů a příspěvků bude radě města 
navrhovat grantová komise, ne samozvaní jedinci.

 Zachováme stávající strukturu tří základních škol. Podle potřeby včas 
navýšíme kapacitu mateřských školek. Maminky musejí mít možnost 
nastoupit do zaměstnání a neřešit otázku „kam s ním"?
 Budeme podporovat přeshraniční projekty našich škol.
 Významně podpoříme fungování University třetího věku pro naše seni-

ory. V našem městě jich žije téměř čtvrtina. Náš cíl - umožnit seniorům žít 
aktivním životem, možnost vzdělávat se, být aktivní a informovaný.
 Podpoříme pro vás, kteří navštěvujete městské kino, jeho rekonstrukci 

a nutnou modernizaci.
 Nebudeme zapomínat na významné sušické občany, kteří se zasloužili 

o věhlas našeho města. Na základě návrhu vás občanů budeme po těchto 
osobnostech pojmenovávat ulice a připomínat si jejich odkaz a památku.

VI. Pro vaše větší bezpečí

 Zahájíme ve spolupráci s vámi odbornou debatu, na jejímž základě připravíme 
vyhlášku s cílem regulovat počet výherních hracích přístrojů ve městě. 
Všemi dostupnými prostředky budeme bojovat proti drogám, ale i ostatním 
auto-destruktivním závislostem, hlavně alkoholu a kouření mladistvých.
 Rozšíříme městský kamerový systém a zvýšíme počet míst sledovaných 

bezpečnostními kamerami.
 Pro snadnější možnost parkování zřídíme další parkovací místa, nikoli však 

na úkor zeleně.
 Pro handicapované spoluobčany navýšíme počet bezbariérových chod-

níků, vstupů do budov a lavičkostezek. Z bezpečnostních důvodů osvětlíme 

vybrané přechody.

ROZHODUJME 

O SUŠICI SPOLEČNĚ

Kandidáti do Zastupitelstva 
města  Sušice      www.cssd-susice.cz

Ing. Milena STÁRKOVÁ

bankovní úřednice, 47 let, členka ČSSD

Mgr. Zdeňka ŘEZNÍČKOVÁ

ředitelka muzea, 50 let, členka ČSSD

JUDr. Jiřina RIPPELOVÁ

senátorka PČR, 51 let, členka ČSSD

Miroslav VRHEL

důchodce, 66 let, člen ČSSD

Ing. Štefan VILCSEK

projektový vedoucí, 33 let, člen ČSSD

Jiří CHEJN

podnikatel, 37 let, člen ČSSD

Ing. Miloslav PITRO

technik, 54 let, člen ČSSD

František KAMPOŠ

zástupce vedoucí, 52 let, člen ČSSD

Mgr. Bc. Petr ŠMÍD

učitel, 39 let, člen ČSSD

Mgr. Petra KLÍMOVÁ

učitelka, 49 let, členka ČSSD

PhDr. Ludmila SZVITKOVÁ

ředitelka MKS Sušice, 58 let, nestraník

Eva KAŇKOVÁ

hlavní sestra, 54 let, členka ČSSD

Pavel ŠPÍREK

automechanik, 43 let, člen ČSSD

František SEDLÁK

elektrotechnik ČEZ, 57 let, člen ČSSD

Otakar MÜLLER

operátor, 44 let, člen ČSSD

Bc. Radek VASTL

referent OŽP, 36 let, člen ČSSD

Mgr. Petr KOŽMÍN

vedoucí oddělení BOZP, 44 let, člen ČSSD

Ing. Vladimír MIRVALD

důchodce, 70 let, člen ČSSD

Ing. Miloslav BROTÁNEK

učitel, 67 let, člen ČSSD

Ing. Kamil PODZEMSKÝ

vedoucí střediska, 46 let, člen ČSSD

Anna DANEŠOVÁ

důchodkyně, 71 let, členka ČSSD

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21.

1.

OObčané,bčané,

DDostost

SSlibůlibů  

Zastupitel je politikemZastupitel je politikem

V  Sušici kandiduje v  letošních 
komunálních volbách rekordních 9 
politických uskupení ! Celkový počet 
kandidátů do Zastupitelstva města 
Sušice je 181.

Koho budu volit ? Zakroužkuji 
stranu, nebo vyberu 21 lidí, které 
znám?

Vím o nich, že
 dělají dobře svoji práci
 jsou čestní, rovní, neúplatní
 jsou aktivní ve veřejném životě
 jsou to známé osobnosti

ale

 za čtyři roky v zastupitelstvu téměř 
nepromluvili

 nezapojili se aktivně do rozhodo-
vání o našem městě

 pouze se svou stranou hlasovali
Chci takového zastupitele? Svou 

profesi možná zvládá dobře, ale na 
veřejnou práci mu už nezbývá čas.

Přeji vám dobrou volbu.
 Milena Stárková

Volební noviny ODS - 2006
„„Myslím si, že je docela namístě zprůhlednit občanům jednání zastupitelstva 
trochu jinak, než to dělá současná starostka,“ řekl v rozhovoru Petr Mottl.

A jaká je skutečnost? 
Zápisy z jednání zastupitelstva jsou na webových stránkách města uveřej-
ňovány mnohdy i s několikaměsíčním zpožděním. Jak hlasovali jednotliví 
zastupitelé, se stejně občan není schopen dozvědět.        
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Sušice byla opevněna na základě 
privilegia Jana Lucemburského z roku 
1322. Město chránila vnitřní hradební 
zeď a  pozdně gotická parkánová 
hradba. Na východní straně se hradby 
přimykaly k řece Otavě, na ostatních 
stranách byly zesíleny vodním příko-
pem napájeným z potoka Roušarky. 
Město mělo celkem tři brány: Praž-
skou, Říšskou ( Německou) a Klášterní 
( velkou ), ústící na most přes Otavu. 
Směrem k řece byla také fortna, druhá 
byla na západní straně. Městské opev-
nění přetrvalo až do 30. let 19. století. 
V letech 1836 – 1856  však byly všechny 
tři městské brány zbořeny a z měst-
ského opevnění se dochovala jen část 
hradební zdi, některé bašty a fortna.

Historické jádro města bylo po 
celou 2.polovinu  20. století uchráněno 
závažnějších a  negativních zásahů. 
Demolice se omezily jen na jednot-
livé objekty ( mezi nimiž byla bohu-
žel i synagoga ve Vodní ulici, zbořená 
v letech 1963 – 1964) a došlo k něko-
lika necitlivým modernizacím fasád 
v některých ulicích. Historická urba-
nistická struktura se tedy dochovala 
v téměř původní podobě a Sušice se 
díky tomu stala v roce 1992 městskou 
památkovou zónou s několika desít-
kami památkově chráněných objektů. 
Charakter určují především dominanty 
radnice a  kostela a  vzácně docho-
vané příklady několika renesančních 

a barokních měšťanských domů na 
pozdně gotických základech i zbytky 
městského opevnění včetně fortny 
( branky ). 

Díky městské památkové zóně 
získává Sušice již několik let fi nanční 
prostředky z programu Ministerstva 
kultury ČR na opravy a údržbu památ-
kově chráněných objektů bez ohledu 
na to, kdo je jejich vlastníkem. Nemo-
vité památky jsou dědictvím po našich 
předcích a těch opravdu starých nemá 
Sušice mnoho. Mám na mysli přede-
vším zbytky městského opevnění. 
V tomto směru můžeme závidět napří-
klad nedalekým Horažďovicím. Proto je 
třeba i o tyto památky pečovat a snažit 
se je i nadále chránit. Udivující je proto 
postoj současného vedení radnice, 
které, přes nesouhlasné stanovisko 
památkového ústavu, bylo ochotno 
podpořit ( a také podpořilo ) takovou 
rekonstrukci branky,  která by zname-
nala zrušení její památkové ochrany. 
Tím, že by město požádalo o zrušení 
památkové ochrany u jednoho z nej-
starších dochovaných objektů, stalo by 
se doslova bílou vránou mezi městy 
a je více než jisté, že v tomto případě 
by na to doplatili i ostatní vlastníci 
památek.. Ministerstvo kultury by 
totiž zcela jistě v budoucnu zastavilo 
fi nanční podporu programu regene-
race památkové zóny.

Zdeňka Řezníčková

Sušická branka

Přibližná podoba branky, kterou by zřejmě získala po„rekonstrukci“.

Na mysl se mi každou chvíli vyba-
vují slova: „Přijela pouť, no a já bloud“ 
ze známé písničky  Karla Gotta. Ovšem 
tato „volební“ pouť není určena hlavně 
dětem, ale především nám, občanům 
obcí a měst, kteří jsme již dosáhli nebo 
značně přesáhli věk 18 let.

Ve městech a obcích rostou „nové 
politické subjekty“ jako houby po dešti, 
to ostatně k podzimu patří. Jejich vznik 
je většinou motivován jednodušší 
možností kandidovat pod hlavičkou 
existující zaregistrované politické 
strany než „shánět“ potřebný počet 
podpisů. 

Historie těchto „politických sub-
jektů“ má bohužel většinou jepičí 
život. Vznikají v  řádu maximálně 
měsíců před volbami a v řádu týdnů 
po volbách zanikají, případně je jejich 
činnost naprosto nulová. Jejich přinos 
pro obec nebo město je tedy hlavně 
v tom, že máme „větší plachtu“, se kte-
rou jdeme k volbám.

Na kandidátkách objevíme 
i  některé nové tváře. Jsou zde ale 
i „političtí matadoři“, které jsme vídali 
na předchozích kandidátkách, mnohdy 
pod hlavičkou úplně jiného politického 
subjektu z  jiného politického spek-
tra. Mnohdy zde najdeme kandidáty 
provázané různými, ať už příbuzen-
skými nebo zaměstnaneckými vztahy. 
Někteří z nich jsou, nebo byli, zastu-
piteli obce nebo města, někteří to již 
poněkolikáté zkouší bez úspěchu. 

V  Sušici kandiduje celkem 181 
kandidátů na kandidátkách 9 politic-
kých subjektů, šanci na úspěch má 
tedy zhruba každý devátý. Mnohdy 
by možná bylo jednodušší postavit 
všechny do řady podle abecedy a roz-
počítat, jako jsme to dělávali při tělo-
cviku, sudá, lichá … Možná, že bychom 
se pak divili, jaký by to mělo pro město 
přínos. Možná i „dříve, než si myslíme“, 
jak čteme z volebních hesel.

Z výlepových ploch na nás „zírají“ 
fotky kandidátů z volebních plakátů, 
někde vidíme i knížete sedícího na 
rameni jako poslušný papoušek piráta 
Johna Silvera z fi lmu Ostrov pokladů. 
Dozvíme se, že někdo do toho jde 
srdcem, někdo nemá ambice slibovat, 
naopak někdo slibuje, že budeme spo-
kojeni všichni …

Jednotlivé kandidující subjekty 
nám předkládají svoje představy 

o  fungování a  správě města. Stáva-
jící vedení radnice a jejich spřízněné 
duše vysoce vychvalují, co se jim 
podařilo, taktně mlčí o nesplněných 
slibech z předchozích voleb. Ostatní 
se naopak snaží poukázat na to, co se 
dělá špatně a mohlo by se dle jejich 
názoru dělat lépe a jinak. 

Zůstává ovšem otázkou, jak 
všechny tyto materiály, sliby, pravdy, 
polopravdy nebo lži ovlivní výsledné 
rozhodnutí občana, na kterém jediném 
skutečně záleží, jaké bude nové zastu-
pitelstvo obce nebo města a jakým 
směrem se bude vývoj a rozvoj obce 
nebo města ubírat.

Přesto přese všechno si osobně 
myslím, že není podstatné, jestli 
v  zastupitelstvu jsou lidé z  toho či 
jiného politického subjektu, či je to 
Petr nebo Pavel. Důležité je, aby to 
byli lidé, kteří jsou ochotni se podílet 
na rozvoji své obce nebo svého města 
a spolupracovat s ostatními zastupiteli. 
Zastupitelé, kteří mají svůj vlastní názor 
a nebojí se ho sdělit ostatním, jsou pří-
stupni i názorům ostatních zastupitelů. 
Lidé, kteří jen slepě nezvedají ruku, 
když  jim šéf řekne.

To vše nám však ukáže až výsledek 
voleb. Chytřejší budeme 16.10.2010 
vpodvečer. A to možná více, než si 
myslíme.

Milan Rippel

Volební kolotoč

OObčané,bčané,

DDostost

SSlibů libů 

Poslední dnešní zvonění! Hurá! 
Skončilo vyučování! Přede mnou je 
volné odpoledne.

A co teď? Jaké mám možnosti?

Ano, jsem sportovní typ. Mohu 
tedy chodit do některého sportovního 
oddílu v sušické tělovýchovné jednotě, 
na fotbal, volejbal, atletiku apod. 

Ale co když nesportuji? Ta nabídka 
už není tak bohatá. Mohu využít 
nabídky umělecké školy, ale mám 
takový talent? Nebo využiji nabídku 
domu dětí, pionýrů, skautů. Zatím. 

Co se však stane, když město 
nebude mít dostatek prostředků na 
provoz zařízení pro volný čas dětí 
a  mládeže? Kde se budu scházet 
s kamarády, kde si budu hrát? 

Nové zařízení, které nám představili, 
je jen na papíře a jeho výstavba v nedo-
hlednu. Na ulici to není to pravé oře-
chové. A pak, potkávám se tam nejen 
se sympatickými a slušnými lidmi!

A až povyrostu a bude mi osmnáct, 
jaké budou mé možnosti? To už mezi 
mladé nepatřím? Vždyť celostátně se 
berou mladí do 26 let, neboť stále mají 
možnost připravovat se na budoucí 
povolání. Barů a hracích automatů je 
v Sušici přece dost!

Tak to asi vidí obyčejný kluk, oby-
čejná dívka, možná i jejich rodiče.

Co na to naše město? Opravdu 
dává všem dětem a mládeži stejnou 
šanci na vyžití po vyučování?

Děti jsou naše budoucnost (ales-
poň všichni to tvrdí). Je pravda, že ne 
všechny mají stejné šance na svém 
startu do života. Chceme-li, aby naše 
město zůstalo mladé, je třeba se i o ty 
nejmladší spoluobčany postarat a dát 
větší šanci dospělákům - neprofesio-
nálům, kteří jsou ochotni věnovat svůj 
volný čas bez nároku na odměnu ve 
prospěch dětí. A takových lidí v Sušici 
zrovna mnoho není.

Nejlepší sportovci města, pokud 
vím, jsou oceňováni dost pravidelně. 
I já jsem kdysi jako cvičitelka byla měs-
tem oceněna. Chybí mi ale ocenění  lidí, 
kteří se věnují té méně viditelné práci 
dobrovolníka v  různých  organiza-
cích a spolcích, kteří se věnují i našim 
dětem po pracovní době bez  nároku 
na jakoukoli odměnu. Tahle práce 
totiž není tak viditelná a dostatečně  
veřejnosti prezentována, ale myslím 
si, že je alespoň stejně důležitá jako 
ty ostatní.

Petra Klímová

Po zvonění

MF DNES - 12.3.2008
V Sušici vyroste stovka bytů

Téměř stovka bytů má vzniknout 
na devíti hektarech bývalých kasáren 
Pod Kalichem v Sušici, kde radnice 
jedenáctitisícového města původně 
plánovala průmyslovou zónu.

Atraktivní turistické město, kde je 
dostatek pracovních míst, nyní nemá 
žádné volné pozemky pro bydlení.

Klatovský deník – 27.9.2009
Sušice bude bránou Šumavy

„Místo ztrátového koupaliště uva-
žujeme o vybudování přírodní nádrže 
se samočištěním,“ prozrazuje starosta 
Petr Mottl.

„Ale chceme být i dobrým místem 
k bydlení – bývalá kasárna Pod Kali-
chem se snad promění v obytnou zónu.  
V bývalém areálu továrny Solo by mělo 
vyrůst obchodní středisko a fotovol-
taická elektrárna. Jinak jsem rád, že 
i v době hospodářské krize je nezaměst-
nanost v Sušici zatím relativně nízká,“ 
loučí se sušický starosta Petr Mottl.

MF DNES – 4.1.2010
2010: Dražší činže, levnější plyn

„Nájemníci, kteří uzavřeli smlouvu 
před rokem 1999, teď platí v bytech 
vyšší kategorie 44,91 koruny za metr 
čtvereční. Vloni to bylo 30,17 koruny za 
metr čtvereční,“ řekl starosta Sušice.

Klatovský deník – 7.7.2010
Starosty čeká tvrdý boj o křesla 

„Myslím, že zastupitelstvo pod mým 
vedením udělalo spoustu dobrých 
věcí, ale otázkou je, jaké zrcadlo nám 
nastaví voliči. V případě, že dostanu 
důvěru, budu pokračovat. Když ne, tak 
se pro mě svět nezboří,“ uvedl Mottl.

Psalo se
Prodlužuje se délka života. Česká 

populace stárne.  Život seniorů se 
v  mnohém zkvalitňuje. Přesto není  
péče o nemocné a staré prioritou, do 
které by se investovaly potřebné částky 
peněz. Stáří a nemoc nejsou atraktivním 
tématem, nejsou bohužel příliš atrak-
tivní ani pro náš stát. A přitom - koho 
z nás v životě minou? Vlastní nemoc, 
nemoc blízkých, stáří rodičů či praro-
dičů, stáří  vlastní.   Není pochyb o tom, 
že nemoc i stáří přinášejí překážky.

Teprve v momentě, kdy jsem sám 
musel řešit, jak se postarat o svého 
umírajícího otce, uvědomil jsem si, 
jak malá pozornost je u nás věnována 
sociálním službám, jak málo jsou stá-
tem podporované a s jakým nasaze-
ním přesto fungují.  Myslím si,  že se 
v mém příkladu uvidí řada z vás. 

Trendem současné  doby je pře-
souvání péče o seniory do domácího 
prostředí. Systém, který podporuje 
možnost starat se o své blízké doma, 
je jistě správný a v mnoha zemích  již 
osvědčený. Jeho myšlenky jsou pozi-
tivně přijímány i v České republice.  
České sociální služby však v tuto chvíli 
bezpochyby potřebují  daleko větší 
podporu státu a především  promyš-
lený sociální systém.

Období mezi tím, kdy začal být 
můj otec plně závislý na péči ostatních 
a jeho smrtí, bylo krátké, blížící se konec 
nevratný. Spolu s rodinou jsme  učinili 
rozhodnutí ponechat si jej v domácí 
péči. Oslovil jsem sušickou charitu, 
která nabízí širokou škálu sociálních slu-
žeb a začal postupně zjišťovat, co nám 
může nabídnout. Zapůjčení zdravotnic-
kých pomůcek proběhlo velmi rychle 
a pomohlo nám efektivně vyřešit první 
problémy v této těžké životní situaci. 

Při dalším vyjednávání spolupráce 
jsme narazili na mnoho dobré vůle 
a velmi komplexní nabídku pomoci, 
avšak na  nedostatek kapacity. Sušické 
služby jsou ve velmi kvalitní podobě 
schopny svým klientům zajistit zdra-
votní pomůcky, dovoz jídla, pomoc při 
manipulaci s člověkem, úklid, nákupy  
a mnoho dalšího. Co již však nedokážou, 
je nabídnout  pomoc v potřebném čase.

V ideálním případě by měl systém 
fungovat tak, abychom byli  schopni 
zajistit pomoc vždy na dobu nejvíce 
potřebnou – ať už ráno, v poledne či 
večer. V důsledku nedostatku fi nancí 
a pozornosti, která je těmto službám 
věnována, je to dnes bohužel naopak 

– klient se musí přizpůsobit kapacitám 
těchto služeb. 

Jakkoliv byl odchod mého otce 
ze života nesnadnou  záležitostí pro 
celou naši  rodinu, stal se snesitelným 
a přijatelným díky pomoci, která přišla 
zvenčí. Bez pečovatelské a odlehčo-
vací služby sušické charity bychom 
nemohli strávit otcovy poslední dny 
v jeho blízkosti. 

Domnívám se, že je nutné apelo-
vat na to, aby náš stát  i město  začaly 
věnovat intenzivní pozornost lidem, 
kteří pomoc potřebují – nemocným 
a seniorům. V současném stavu nejsou 
dostatečné ani kapacity terénních 
sociálních služeb ani ambulantních 
sociálních zařízení. 

Toto je jeden z úkolů, který chce 
ČSSD začít řešit v příštím volebním 
období. Vždyť  sociální systém budu-
jeme především pro sebe. Pravděpo-
dobnost, že právě my budeme hledat 
pomocnou ruku v systému sociálních 
služeb, je velká.

Miloslav Pitro

Stárnu, stárneš, stárneme ...

olte olte 
čísločíslo

Volební noviny ODS - 2006
Volební program v bodech: „Úředníci Městského úřadu budou poskytovat 
kvalitní služby všem občanům“

A jaká je skutečnost? 
V  průzkumu „Město pro byznys“ (www.mestoprobyznys.cz) 
hodnotí místní podnikatelé vstřícnost sušické radnice jako 
nejhorší v Plzeňském kraji (poslední, 15.místo).


