
Posel ze Sušice

Činnost sušické ČSSD není ohraničena 

pouze daty komunálních voleb.

To je mimo jiné také to, co nás odlišuje 
od jiných politických subjektů působících 
v  našem městě. Systematicky se snažíme 
udržovat  společenský kontakt se svými spo-
luobčany po celé čtyři roky. Vždy v květnu 
máme pro každou ženu připravenou růži ke 
Dni matek. Den dětí jsme letos již poosmé sla-
vili s našimi nejmenšími, předškoláky i školáky. 
Tradičně to bylo na ostrově Santos s bohatým 
programem, spoustou her, soutěží i zábavy.

Své nezastupitelné místo u nás mají a vždy 
budou mít senioři. Vždyť z celkového počtu 
11 562 obyvatel jich v našem městě žije 2 763 
starších 60-ti let, což je téměř 25 %. Naší pozor-
nosti se jim každoročně dostává na podzimní 
oblíbené „Štrůdlpárty“ v domě s pečovatel-
skou službou. Která z našich žen upeče ten 
nejlepší štrůdl? Tak to 
je na hodnocení našich 
seniorů, které probíhá 
v příjemné atmosféře při 
hudbě, tanci a povídání si 
o historii, současnosti i  budoucnosti Sušice.

Rád bych jako předseda místní sociální 
demokracie ještě vzpomenul a připomenul 
dvě uplynulá volební období od roku 1998-
2006, kdy naši zastupitelé v čele se starost-
kou Jiřinou  Rippelovou, nynější senátorkou, 
úspěšně spravovali Sušici. Povedlo se sestěho-
vat a celkově přestavět městskou nemocnici 
za plného provozu. Naše nemocnice  v sou-
časnosti rozumně hospodaří a slouží obča-
nům nejenom Sušice, ale i celého regionu. 
Za to určitě patří poděkování všem jejím 
zaměstnancům.

Podařilo se odstranit i letitou bolest Sušice, 
kterou byla kvalita pitné vody a zároveň kom-
pletně zrekonstruovat čistírnu odpadních vod, 
nezbytné komodity pro občany, ale i místní 
fi rmy. Téměř stovka našich seniorů se  dočkala 
nových, moderních a důstojných prostor 
v nově zrekonstruovaném domově pro seniory.  

Zejména mladé rodiny se měly možnost pře-
stěhovat do více než 150 nově postavených 
bytů. Nebylo rovněž zapomenuto na fasádu 
Daliborky, projektovou přípravu kruhového 
objezdu tamtéž, projektovou přípravu nové 
cyklostezky, ulice Americké armády a dalších 
ulic ve III. čtvrti města. Za gymnáziem vzniklo 
první ofi ciální dětské hřiště, opláštění se dočkal 
zimní stadion a fotbalový stadion zase tarta-

nové dráhy pro atlety. 
Radnice a částečně 

i náměstí se oblékly do 
nového hávu. Ještě živě si 

vzpomínám, jak jsem s Jiřkou 
tehdy vedl bouřlivou debatu ohledně poká-
cení jedle na náměstí a ona mě přesvědčila 
argumenty svými i plzeňského architekta 
Jana Soukupa o tom, jakou funkci má cent-
rum města plnit. Dnes po čase musím uznat, 
že sušické náměstí patří k těm hezkým, zde se 
určitě nejen já rád zastavím a posedím. 

Všechny investice, které se tehdy realizo-
valy, se však prováděly v době, kdy nebylo 
možné čerpat peníze z evropských fondů tak, 
jak je tomu od roku 2007. 

ČSSD se v Sušici nyní připravuje na pod-
zimní komunální volby. Povedeme slušnou 
předvolební kampaň bez zbytečných útoků 
na politické soupeře, neboť tím chceme dát 
najevo, že si vážíme jejich práce pro zdejší 
občany. Určitě máme každý jinou cestu, ale 
doufejme, že společný cíl v podobě bezpeč-
ného a prosperujícího města. 

Celý volební program sušické ČSSD pro 
léta 2010-2014 jsme připravovali odpovědně 
a hlavně s vědomím reálného rozpočtu města, 
jehož rezervní fondy a úspory jsou po čtyřech 
letech vyčerpané. Počítáme také s možností 
zapojení evropských fondů a dotací či grantů 
z Plzeňského kraje.

Rád bych Vám popřál příjemné chvíle při 
čtení Posla ze Sušice a přidal jedno poselství: 
„Rozhodujme o Sušici společně!“

Miroslav Vrhel

Bílá SušiceBílá Sušice
Sušice vždy byla hrdým městem, pyš-

nila se významnými osobnostmi i skutky. 
Nedávno mi to připomněl jeden sušický 
pamětník, když se mě zeptal, jestli vím, co 
znamená, když se řekne “bílá Sušice”.  

Původ toho přirovnání  tkvěl v odvaze 
vzepřít se režimu v době voleb. Občané 
Sušice projevili odvahu, když se při volbách 
v květnu 1948 čistými “bílými” volebními 
lístky postavili jediné další možné “volbě”, 
jednotné kandidátce Národní fronty. V teh-
dejší Sušici, jako v jediném okresním městě, 
tato kandidátka, ke všeobecnému okol-
nímu zděšení, nezvítězila. 

Dnes máme možnost svobodné volby  
vybrat si z 9 kandidátních listin, z rekord-
ního počtu 181 kandidátů. Věřím, že většina 
občanů  Sušice potvrdí, že jim na našem městě 
záleží. Svou účastí v podzimních “komunál-
kách” i svou zodpovědnou volbou. 

Přála bych nám všem, aby na všechna 

rozhodnutí, která v budoucnu společně 

uděláme, Sušice mohla být pyšná.

Jiřina Rippelová

Činnost  sušické ČSSD není 

ohraničena pouze  daty 

komunálních voleb
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Nejsme jen předvolební stranou

Proč volit ČSSD ?
V našem městě již 20 let působí znovuob-

novená místní organizace sociální demokracie. 
Tato strana svou podstatou je postavena na 
tom, že má k běžnému životu nejblíže. Její pro-
gram  vychází z ideálů svobody a solidarity.

Zdejší sociální demokracie svůj volební 
program sestavovala tak, aby na nikoho ze 
sušických občanů nezapomínala. Volební 
program strany  se připravoval dlouhodobě, 
promyšleně a s cílem vyvážit různé oblasti 
v životě našeho města. 

Kandidáti strany jsou lidé z řady profesních 
oborů. Tato skutečnost skýtá naději, že v pří-
padě volebního úspěchu ČSSD bude Sušice  
spravována vysoce kvalifi kovaně. 

Petr Šmíd

Úkolem posla je doručovat 

všem zprávy a informace - 

dobré, i ty méně dobré, zají-

mavé, vzrušující, úsměvné, 

závažné, pravdivé i speku-

lativní, domácí, zahraniční   

a ostatní. 
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Letošní třetí ročník celorepublikového 
srovnávacího výzkumu Město pro byznys, 
který pravidelně hodnotí podmínky pro pod-
nikání v českých městech, neukázal Sušici 
v nejlepším světle. Z patnácti hodnocených 
měst Plzeňského kraje jsme se umístili na 
předposledním místě. Hodnotí se 50 kritérií 
v 6 oblastech, jako je podnikatelské prostředí, 
kvalita lokality, podmínky pracovního trhu, 
přístup veřejné správy /radnice/, cenové pod-
mínky a podnikatelský průzkum. 

Jak si vedla Sušice?

Místní podnikatelské prostředí sice vyka-
zuje vysoký podíl podnikajících osob, zároveň 
ale nejslabší nárůst ekonomických subjektů 
v celém kraji.  Znamená to, že do nového pod-
nikání se v Sušici nikomu příliš nechce.

Kvalita lokality v sobě zahrnuje, jak pří-
jemné je v našem městě bydlet. První místo 
jsme obsadili v hodnocení krajiny a v počtu 
lůžek v ubytovacích zařízeních. Naopak kri-
minalita nebo nedostatečná kapacita mateř-
ských školek nás řadí mezi ty poslední.

Nabídka pracovního trhu je důležitá pro 
úspěšné podnikání. Vysoká nezaměstnanost 
je sice vnímána jako společenský problém, 
pro podnikatele však může být zdrojem 
odpočinutých a motivovaných pracovních 
sil. Ve výzkumu je tedy pozitivně hodnocena 
přirozená míra nezaměstnanosti a nízký plat, 
negativní je dlouhodobá nezaměstnanost, 
která trápí právě Sušici. Klatovy, Horažďovice 
a Sušice se řadí k městům s nejnižším průměr-
ným platem v kraji.

Veřejná správa - hodnocení práce rad-
nice a její hospodaření. V úspěšnosti získávání 
evropských dotací máme čtvrté místo. Naše 
město patří k nejméně zadluženým v kraji 
/2. místo/. Podíl investic k celkovým výda-
jům však máme úplně nejhorší /15. místo/. 

Zjednodušeně řešeno, svěřené peníze ve větší 
míře „projíme,“ místo abychom je investovali 
do nových staveb či rekonstrukcí. K nejhor-
ším v kraji patří také webové stránky města 
/14. místo/. Hodnocena je jejich přehlednost, 

jednoduchost, sekce pro podnikatele, platné 
vyhlášky a formuláře apod. Ani v testu elektro-
nické komunikace, kdy je MÚ zaslán e-mailový 
dotaz, úředníci příliš nezabodovali. Kvalitou 
a rychlostí odpovědí obsadili 11. místo z 15 
hodnocených měst. 

Cenové podmínky, které v sobě zahrnují 
místní poplatky dané vyhláškou města, ceny 

bytů a pozemků, cenu vody, odvoz odpadu 
a daň z nemovitostí, máme opět úplně nej-
horší v kraji. Výše cen se promítá do nákladů 
fi rmám, které musí následně zdražovat své 
výrobky a služby.

Průzkum mezi podnikateli je posledním 
ukazatelem výzkumu. Podnikatelé hodnotí 
pět výše uvedených oblastí ze svého pohledu. 
Celkově se Sušice umístila na 6. místě. Nejlépe 
je hodnocen dostatečný zdroj levných pra-
covních sil /2. místo/, cenovým podmínkám 
podnikatelé dali 5. místo. Sedmou příčku obsa-
dilo podnikatelské prostředí  a deváté kvalita 
lokality. Alarmující je hodnocení městského 
úřadu. Vstřícnost sušické radnice podnikatelé 
ohodnotili v rámci kraje jako poslední.

Cílem výzkumu Město pro byznys, kam 
je automaticky zapojeno přes 200 měst, je 
zprostředkovat místním radnicím zkušenosti, 
nápady a motivovat je ke zlepšení podmínek 
pro podnikání. Je pravdou, že mnohé věci 
nelze snadno změnit, například vzdálenost 
od dálnice či počet pacientů na jednoho 
lékaře.  Fungování radnice však politik změ-
nit může. Na webových stránkách města jsou 
informace neaktuální nebo chybějí úplně. 
Mělo by být samozřejmostí prodeje či pro-
nájmy městského majetku transparentně 
vyvěsit na internet. Inspirací nám mohou být 
webové stránky jiných měst. Stejně tak místní 
poplatky může velmi snadno ovlivnit politická 
reprezentace. 

Bohužel  v uplynulých letech jsme se 
zkvalitnění podnikatelského prostředí v Sušici 
nedočkali. To není předvolební populistické 
heslo, ale výsledek celostátního srovnávacího 
průzkumu.

Všechny údaje jsou čerpány z internetu : 
www.mestoprobyznys.cz

Milena  Stárková

Dno je nejlepším místem k odrazu

Srdečně zveme všechny zájemce 
na IX. ročník

přátelské posezení seniorů se 
senátorkou Parlamentu ČR, členy MO ČSSD 

a zastupiteli města Sušice

- účast přislíbil i hejtman Plzeňského kraje
- nejlepší štrůdl - soutěž o ceny

Kde :  dům s  pečovatelskou službou
   sál jídelny 
Kdy :  sobota 2. října 2010 od 14 00 hod

Občerstvení a hudba zajiš těny

Město Sušice patří k městům, kde bohužel 
stále hrozí odliv mladých lidí, kteří mění místo 
svého pobytu v závislosti na svých pracovních 
podmínkách.

Skutečnou perspektivou menších měst 
jsou bezesporu školy. Ty vzdělávají a vycho-
vávají naši mladou generaci, která se logicky 
stává jedinou opravdovou budoucností měst. 
Tuto rovinu problému si místní sociální demo-
kracie velmi vážně uvědomuje.

Důležitým strategickým povolebním 
záměrem místní ČSSD je proto udržet v našem 
městě i do dalších let všechny školy včetně 
středních. Zejména veliký důraz klademe na 
školy základní, které jsou svou existencí pro 
obec rozhodujícím vzdělávacím zázemím. 

Při pohledu na problematiku sušického 
školství nelze opomíjet ani existenci škol 

mateřských. V současné době mnohdy jejich 
kapacita nestačí poptávce. Nechtěli bychom 
do budoucna, aby některé ženy nemohly 
nastoupit do zaměstnání jen proto, že jejich 
děti nemohou být z kapacitních důvodů umís-
těny. Bohužel i tyto případy se dnes dějí. Proto 
sušická sociální demokracie si také bere za své 
tento problém uspokojivě vyřešit. 

Náš volební program zahrnuje systema-
tické vytváření lepších podmínek pro  provoz 
našich škol. Vážně si uvědomujeme, že efektivní  
a promyšlená podpora vzdělávacích institucí  je  
pro naše město důležitá. 

Sušická ČSSD se snaží problematiku míst-
ního školství uchopit v její celistvosti a prováza-
nosti s reálným výhledem do budoucích let.

Opravdu víme, co chceme!

Petr Šmíd

Děti a mládež - budoucnost města

Celkové pořadí srovnávacího Celkové pořadí srovnávacího 

výzkumu Město pro byznys výzkumu Město pro byznys 

Plzeňského kraje 2010Plzeňského kraje 2010

1. Tachov

2. Domažlice

3. Klatovy

4. Plzeň

5. Rokycany

6. Stříbro

7. Nýřany

8. Blovice

9. – 10. Kralovice

9. – 10. Přeštice

11. Stod

12. Nepomuk

13. Horšovský Týn

14. Sušice

15. Horažďovice S
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Můžete se nám 

na úvod krátce 

představit?

Ano, rád. Narodil 
jsem se v  Klatovech. 
První tři roky jsem 
vyrůstal s rodiči 
a sestrou pod sjez-
dovkami železno-

rudského Špičáku. Pak jsme se přestěhovali 
do Sušice, kde s vámi žiji do svých současných 
33 let. Jsem ženatý a chci tady poděkovat 
manželce za podporu, bez které bych neměl 
potřebné zázemí.

Jaké je vaše vzdělání?

Po odmaturování na SOUZ Sušice jsem 
zahájil pětileté vysokoškolské studium na 
 Univerzitě obrany v Brně. V roce 2001 jsem 
Brno opustil jako strojní inženýr.

Kde v současnosti pracujete a jaké 

 pracovní pozice jste vykonával?

V současnosti pracuji v Otavských strojír-
nách a.s. v oblasti přípravy a  vedení  výrobních 
projektů. V rámci své dosavadní praxe jsem 
převážně  vykonával pozice konstruk-
térů a projektantů strojních zařízení. 
Na každé vykonávané pozici jsem zís-
kal cenné zkušenosti, které zúročuji 
v každodenním životě. 

S jakým předsevzetím jdete do 

volební kampaně?

Chceme vést kampaň založenou 
na programu a nikoli jako kolbiště 
osobních střetů a urážek. Cílem všech 
politických subjektů je rozvoj města 
a občan se svobodně rozhodne, 
kterému programu dá přednost. Po 
volbách zvolení zastupitelé musejí vzájemně 
spolupracovat, ale to není dost dobře možné, 
pokud se ve volební  kampani haní.

Jaké je hlavní motto vašeho volebního 

programu?

Rozvoj města – program pro všechny 
 generace.

Co vnímáte jako přednost Sušice?

Umístění města v údolí podél řeky Otavy, 
které dodává na atraktivnosti městu pro 
 zastávku turistů mířících do centrální Šumavy. 
Na druhou stranu je Sušice jako brána Šumavy 
mimo hlavní dopravní infrastrukturu. Tato 
skutečnost odrazuje investory od zájmu usku-
tečnit zde své podnikatelské záměry, které  by 
přinesly nejen nové pracovní příležitosti pro 
občany Sušice. 

Co vnímáte jako největší problém 

 současné Sušice?

Problémů je více, ale já jako největší 
 vidím stárnutí obyvatelstva Sušice spojeného 
s odchodem mladých lidí do jiných velkých  
měst, převážně z důvodu lepšího pracovního 
uplatnění. To vidíme každý kolem sebe.

Jak se chcete tomuto fenoménu sou-

časnosti postavit?

Město se musí vstřícně chovat vůči  mladým 
lidem, aby se tito po získání vzdělání a praxe 
chtěli vrátit a trvale usadit v Sušici. V tom 
 vidíme budoucnost rozvoje města.

Jaké vstřícné kroky, které mají přimět 

mladou generaci spojit svoji budoucnost 

se Sušicí, máte na mysli?

Náš program, který budeme po volbách 
v městském zastupitelstvu prosazovat, 
 obsahuje možná řešení. Každý z nás se při 
výběru místa trvalého bydliště rozhoduje na 
základě splnění svých základních existenčních 
potřeb. Mladí lidé hodnotí možnost dostup-
ného bydlení, umístění svých dětí do školek 
a škol, zdravotní péči a volnočasové vyžití. A to 
nejdůležitější jsou pracovní příležitosti.

Jak chcete řešit vysokou míru neza-

městnanosti v Sušici?

Jednoduché řešení by byl planý slib a to 
není naše cesta. 

Co pro snížení nezaměstnanosti v Sušici 
budeme konat?  Budeme více podporovat 

místní fi rmy a podnikatele. Výběrová řízení 
na veřejné  zakázky maximálně zpřístupníme 
tak, aby oslovila ve velké míře sušické fi rmy. 
Citlivě  budeme přistupovat k rozhodování 
o předkládaných podnikatelských zámě-
rech v  působnosti města, aby tyto ve svém 
důsledku nepůsobily likvidačně na naše živ-
nostníky a malé fi rmy. 

Jedině systémová spolupráce města 
a podnikatelské sféry může zajistit jeho oby-
vatelům pracovní příležitosti.

Aktivně budeme spolupracovat s úřadem 
práce na vytváření pracovních míst.

 Zachováte strukturu škol a školek 

v současné podobě? 

Ano, stávající tři základní školy zachováme. 
Tento postoj hájili již naši současní zastupitelé 
a i díky nim je v Sušici zachována také škola 
pro děti vyžadující upravenou výuku. 

Nedostatečná kapacita mateřských škol 
v Sušici způsobuje, že maminky přicházejí 
o práci, neboť nemají komu svěřit své děti. 
Proto chceme zajistit větších počet míst 
v  mateřských školkách.

Jaký bude váš přístup k nemocnici 

v  Sušici?

Zajištění zdravotní péče patří k našim 
 prioritám. Zdravotnický personál může počítat 
s naší podporou při řešení jejich problémů.

Zdravotní péči více využívají starší lidé 

a senioři. Co tyto generace mohou od vás 

očekávat?  

Senioři pro nás nejsou břímě, nezapo-
meneme na ně. Budeme nadále zajišťovat 
 podmínky pro jejich kvalitní život, na který si 
celý život vydělávali. K našim záměrům patří 
též zřízení denního stacionáře. 

Které další oblasti rozvoje města máte 

na mysli? 

Kromě výše již zmiňovaných oblastí 
  nesmíme zapomenout na dopravu či  kulturu. 
Každého z nás jistě trápí zejména po zimě 
rozbité komunikace a vzrůstající nedostatek 
parkovacích míst. 

V rámci oblasti kultury podpoříme ochranu 
a opravy památek. Jako příklad mohu uvést 
třeba nábřeží s brankou. Uvolníme prostředky 
na všechny zájmové činnosti, o jejichž roz-

dělení bude rozhodovat komise, ne 
samozvaní jednotlivci.

Vrátíme se k řešení problema-
tiky využití areálu kasáren Pod 
 Kalichem.

Jakou máte představu o fun-

gování Městského úřadu Sušice ve 

vztahu k občanům?

 Zajistíme pořizování audiovizuál-
ního záznamu ze zasedání městského 
zastupitelstva a jeho zveřejnění na 
webu města, ať se každý občan může 
kdykoliv dozvědět, jak hlasovali jeho 

zastupitelé. 
Co v sobě zahrnuje program: „Každý 

zná svého strážníka městské policie?“

Seznámíme občany se složením měst-
ské policie, jejími služebními povinnostmi. 
Ukážeme na problémy, se kterými se mohou 
obracet na svého strážníka. 

Co můžete slíbit občanům, jestliže 

 budete zvolen starostou?

Tato otázka je v tuto chvíli trochu před-
časná, starostou bude jeden z nově zvolených 
zastupitelů. Ale samozřejmě, jsem-li v čele 
kandidátní listiny, občané se takto budou ptát. 
V případě mého zvolení starostou budu inicio-
vat  realizaci našeho volebního programu. 

Ve svém  pracovním programu si udělám 
prostor pro setkávání s občany a objasňování 
kroků radnice. 

Co byste ještě chtěl na závěr vzkázat 

 občanům Sušice?

Na slovíčko se mnou i ostatními kandidáty 
můžete zajít do salonku  restaurace U Vítovců. 
Rádi zodpovíme vaše dotazy, a to každou 
středu od 1900 do 2000 hod.                         -red-

Na slovíčko se Štefanem Vilcsekem

                   

Přijďte 
na slovíčko

Ptejte se kandidátů, co vás zajímá

Každou středu 
od 22. 9. 2010 do 13. 10. 2010, 19 00   - 2100  hod. 

v salónku  restaurace U Vítovců.          
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Nabízíme vám projekt revitalizace kou-
paliště. Koupaliště, které vás bude lákat 
k návštěvě a strávení volného času.   

Koupaliště v Luhu

Přeměna letního zastaralého a opravu 
vyžadujícího koupaliště v moderní wellness 
centrum s celoročním provozem je naším pro-
gramovým cílem. 

Stávající bazény s odpadávajícími dlaž-
dicemi budou nahrazeny moderními bez-
údržbovými nerezovými vanami pro plavání 
a zábavu s tobogánem a vodními atrakcemi. 
Pro prodloužení provozu venkovních bazénů 

bude voda solárně dohřívána. Předpokládáme 
provoz od května do září. 

Revitalizace zahrnuje též výstavbu kry-
tého, celoročně využívaného wellness centra. 
Objekt centra bude nízká dřevostavba, stylově 
tak, aby se stala přirozenou součástí prostředí 
lesoparku Luh. K relaxaci bude sloužit krátký 
bazén, wellness bazén, dětský bazén, sauny, 

fi tness, masáže a pro občerstvení restaurace. 
Odpočinek ještě umocní pocit pobytu v pří-
rodě díky výhledu na řeku.    

Realizace a fi nancování

Největší předností našeho projektu je eta-
pové řešení. Jednotlivé etapy umožní rozložit 
celkovou investici v rozsahu cca   90 mil. Kč 
tak, abychom nezatížili jednorázově měst-
ský rozpočet. Nebude ohroženo fi nancování 
ostatních aktivit města. Pro jednotlivé etapy 
lze žádat o dotace z evropských fondů.

Přistupujeme zodpovědně k městským 
fi nancím. Stejně jako soukromá fi rma i město 
musí investovat tak, aby si zajistilo dlouho-
dobý rozvoj.

Etapy revitalizace koupaliště

I.  Rekonstrukce venkovních bazénů
II. Výstavba krytého wellness centra
III. Realizace nové parkovací plochy

Štefan Vilcsek

Koupaliště s wellness centrem

Oblíbeným místem pro kou-
pání sušických byla vždy samo-
zřejmě řeka Otava a její přítok 
Roušarka. Ale každý se nemohl 
koupat, kde a kdy chtěl. Tomu 
bránily především tehdejší názory 
na mravopočestnost. Například 
v jedné z vyhlášek města Sušice 
z druhé poloviny 19. století se 
můžeme dočíst, že : „koupání 
v letních měsících dovoluje se pro 
hochy v řece pouze za městským 
parkem a pro děvčata jen v potoku 
Roušarky.“ Roušarka vůbec byla 
určena ke koupání jen pro ženy. 
Jiná vyhláška určuje, že řeka Otava  
pod hořejšími jezy i nad hořejšími 
jezy až ke Kotrchovu mlýnu „je 
určena výhradně jen pro koupání 
mužského pohlaví“. Společné 

koupání obou pohlaví nebylo 
vůbec možné. Velký poprask 
tak vzbudil jeden nově usazený 
obyvatel města, když se, jak byl 
zvyklý z jiného města, koupal se 
svou ženou v Roušarce. Trvalo 
dlouho, než se na tento prohřešek 
zapomnělo.

V roce 1884 časopis „Posel ze 
Sušice“  přinesl zprávu, v níž se 
volá po zřízení pohodlného místa 
ke koupání na řece Otavě. Roku 
1891 předložil zednický mistr Josef 
Mirvald  městské radě plán na plo-
várnu pod mostem. Plovárna měla 
mít oddělené kabiny a bazény pro 
ženy a muže. Plán byl sice přijat, 
ale nerealizoval se.  V roce 1904 
žádala po městské radě  zřízení 
obecní plovárny na řece i okresní 

školní rada. Také neúspěšně. Stejně 
dopadla celá řada dalších projektů 
a návrhů. Pouze kolem roku 1905 
provozoval krátce malou plovárnu 
nad hořejším jezem řeky Otavy 
místní Sokol. V roce 1907  si město 
na deset let pronajalo pozemek na 
mlýnské stoce Prachařka nad Kotr-
chovým mlýnem, kde postavilo 
kabiny a zřídilo zde plovárnu.

Počátkem třicátých let  se město 
stávalo vyhledávaným letoviskem, 
a tak pomýšlelo na zřízení nových 
říčních a slunečních lázní. Proto 
byla v městském parku na ostrově 
postavena veliká budova s třiceti 
kabinami, pokladnou a bufetem. 
Protože však tato budova nevy-
hovovala plně požadavkům na 
sluneční a říční lázně, byla v roce 

1931 zadána stavba nových šaten 
na levém břehu Otavy na Fufer-
nách. V nově vybudovaném areálu 
byly samostatné kabiny, společné 
i rodinné šatny. Byl zde i holič, 
masérka, plavčík a prodávalo se 
i občerstvení. Návštěvníci si mohli 
zapůjčit lehátka, děti měly k dispo-
zici míče a houpačky. K vybavení 
patřily i sprchy, prkno na skákání 
a skluzavka do vody. 

Dlouhá léta tak celé generace 
docházely k Otavě, kde se v par-
ných letních dnech ochlazovaly 
v čisté otavské vodě teplé tak   15°    C. 
Městské říční a sluneční lázně na 
Fufernách byly zrušeny v roce 1967 
a ve stejném roce se otevíralo nové 
sušické koupaliště.

Zdeňka Řezníčková 

Sušické koupání

Wellness centrum a kou-

paliště využijí všechny 

generace.

Rekonstrukce stávajícího 

koupaliště je přáním mnoha 

z nás. Je jen na vás, jestli ji 

budeme moci realizovat.


