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krajské volby, které se uskuteční 
ve dnech 12.–13. října letošního roku, 
v mnohém naznačí nejenom to, jak 
kvalitně zvládla sociální demokracie 
svoji roli při vládnutí v Plzeňském kraji, 
ale především nastíní směr pro další 
vývoj v České republice.

Jsme přesvědčeni, že právě ve vo-
lebním období od roku 2008 se poda-
řilo kraji – pod vedením jednobarevné 
rady sociální demokracie – dokázat, že 
přes všechny negativní ekonomické 
aspekty je možné vládnout odpověd-
ně, k potřebám vás, občanů.

Nabízíme reformu nikoli formou 
škrtů bez rozmyslu a s plošnými do-
pady, ale chytré a šetrné hospodaření, 
kdy každý výdaj musí být odůvodněn 
jeho skutečným přínosem pro občany 
a rozvoj kraje.

Jsme si vědomi toho, že nesmí exi-

Vážení občané,
ze základních kamenů moderní ve-
řejné správy, a proto budeme nadále 
přenášet do praxe všechna osvědče-
ná řešení, která povedou k úsporám, 
aniž bychom však ohrozili dostupnost 
veřejných služeb.

V roce 2011 získal Plzeňský kraj 
titul – PLZEŇSKÝ KRAJ – NEJLEPŠÍ MÍS-
TO PRO ŽIVOT. Jsme jediným krajem 
v České republice, který hospodaří bez 
dluhů a investujeme dvakrát více, než 
je celorepublikový průměr. Můžeme 
se pochlubit nízkou nezaměstnaností 
a vysokou kvalitou zdravotní a sociální 
péče. V nadcházejícím volebním ob-
dobí chceme obhájit prestižní ocenění 
našeho kraje.

Váš kandidát na hejtmana Plzeň-
ského kraje

stovat žádná oblast, která by měla být 
ušetřena hledání úspor.

Tento proces považujeme za jeden 

MÝM RODNÝM MĚSTEM JE SUŠICE, 
ZDE ŽIJI A PRACUJI

Nikdy mi nebylo lhostejné veřejné 
dění, a tak jsem před několika lety 
vstoupila do sociální demokracie. 
Dlouholetá zkušenost bankovního 
pracovníka mi umožňuje sledovat 
neustále se rozevírající ekonomické 
nůžky mezi sociálními skupinami 
v naší společnosti a dopady nepro-
myšlených opatření současné politické 
reprezentace.

Do zastupitelstva Plzeňského kra-
je kandiduji poprvé. Mám zkušenost 

z komunální politiky, jsem zastupitel-
kou města Sušice. Jako ženě je mi blíz-
ká tématika sociálních služeb, které 
mnohdy provázejí člověka celým jeho 
životem. Jsem z rodiny s kantorskou 
tradicí, a proto mi není cizí ani školská 
problematika. V našem městě máme 
dvě krajská zařízení, gymnázium 
a střední odbornou školu se středním 
odborným učilištěm.

Ráda se budu podílet spolu s Vámi 
na řešení krajských témat.

Vaše Milena Stárková

příležitostí atd. Ráda bych tedy napo-
máhala nejen při zlepšení péče o his-
torické a kulturní památky a dědictví, 
ale i na zkvalitnění životních podmí-
nek obyvatel tohoto regionu. Více než 
čtyři roky jsem členkou školských rad 
na třech různých typech škol, takže 
ani tato problematika mi není zcela 
cizí. Od roku 2002 jsem také členkou 
sušického zastupitelstva a mám tedy 
i dostatečnou zkušenost z komunální 
politiky.

Vaše Zdeňka Řezníčková

ZAJÍMAJÍ MĚ VŠECHNY OBLASTI 
VEŘEJNÉHO ŽIVOTA

Sušice sice není mým rodným 
městem, ale žiji zde již více než 26 let. 
V roce 1994 jsem byla jmenována ře-
ditelkou Muzea Šumavy a tato práce, 
byť je čím dále tím více zatížena admi-
nistrativou, mne stále těší. Muzeum 
Šumavy má svá pracoviště kromě Suši-
ce i v Kašperských Horách a v Železné 
Rudě. Vzhledem ke své profesi spo-
lupracuji s představiteli těchto měst 
a dalších obcí v daném regionu a i když 
se tato spolupráce samozřejmě zamě-
řuje především na oblast kultury, mám 
možnost poznat také jejich problémy 
i v jiných oblastech, jako je například 
dopravní obslužnost, dosažitelnost 
lékařské péče, nedostatek pracovních 

Mgr. Zdeňka ŘEZNÍČKOVÁIng. Milena STÁRKOVÁ

 www.volbyplzensko.cz

www.milanchovanec.cz
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Poslední dobou často slýchám 
ve svém okolí stesky nad současným 
stavem městského koupaliště. Koupa-
liště, vybudované místními v tzv. akci 
Z, bylo slavnostně otevřeno v roce 
1967. Dva velké bazény s brouzda-
lištěm byly v letních dnech vítaným 
cílem mnoha rodin s dětmi i jednot-
livců. Z původně moderního areálu se 
však časem stalo nejprve milé retro 
a v současné době je to už jen smutně 
chátrající areál. Horší stav vody v řece 
způsobuje zastaralé technologii pro-
blémy při napouštění a čištění vody. 
Křivé betonové chodníky, popraskaná 
a travou zarůstající betonová dlažba 
okolo bazénů a opadávající dlaždičky 
jen dokreslují nelichotivý současný 
stav. Sušičtí se sice mohou jako dříve 
koupat v řece, ale to je často možnost 
jen pro otužilé. Mnoho lidí nemůže 
takové koupání využívat např. ze zdra-
votních důvodů a ani pro malé děti 
to není právě nejbezpečnější. A to 
nemluvím o chybějícím zázemí šaten, 
toalet atd.

V roce 2010 jsme 
proto ve svém před-
volebním programu 
představili svou vizi 
revitalizace areálu 
koupaliště. Z „rozho-
dujících“ míst jsme se 
však dočkali posměšné 
reakce s dovětkem, že 
jsme jen okopírovali 
program jiné strany. 
Po takové reakci by se 

Kraj nezaměstna-
nost v %

Plzeňský kraj 6,4
Středočeský kraj 6,8
Jihočeský kraj 7,0
Královéhradecký kraj 7,1
Pardubický kraj 7,6
Vysočina 8,4
Zlínský kraj 8,8
Jihomoravský kraj 9,3
Liberecký kraj 9,6
Karlovarský kraj 10,0
Olomoucký kraj 10,1
Moravskoslezský kraj 11,1
Ústecký kraj 13,1

Kraj průměrná
hrubá mzda

Středočeský kraj 23 633 Kč
Jihomoravský kraj 23 086 Kč
Plzeňský kraj 22 840 Kč
Moravskoslezský kraj 22 467 Kč
Ústecký kraj 22 051 Kč
Liberecký kraj 21 823 Kč
Královéhradecký kraj 21 769 Kč
Jihočeský kraj 21 463 Kč
Vysočina 21 424 Kč
Olomoucký kraj 21 298 Kč
Pardubický kraj 21 110 Kč
Zlínský kraj 21 087 Kč
Karlovarský kraj 20 501 Kč

www.volbyplzensko.cz

Kraj
Zadluženost 

krajů
(v mld. Kč,

k 31. 12. 2011)

Plzeňský kraj 0,000
Jihočeský kraj 0,297
Liberecký kraj 0,779
Vysočina 1,034
Královéhradecký kraj 1,225
Zlínský kraj 1,597
Moravskoslezský kraj 1,603
Karlovarský kraj 1,917
Jihomoravský kraj 2,163
Pardubický kraj 2,308
Olomoucký kraj 2,308
Ústecký kraj 2,360
Středočeský kraj 3,179

V loňském roce proběhl unikátní 
srovnávací výzkum Místo pro život, 
který ukázal, kde se lidem v naší zemi 
nejlépe žije.

Absolutním vítězem se stal Plzeň-
ský kraj!

Region vyniká zejména v kvalitě 
zajištění zdravotní a sociální péče 
a podmínek pro vzdělávání. Má vý-
borné pracovní příležitosti a blízkost 
Šumavy zajišťuje i dobré životní pro-
středí. Ve všech těchto kategoriích 
obsadil náš kraj druhé nebo třetí místo 

v republice. Své životní priority dalo 
během šetření najevo přes 1 300 oby-
vatel z 28 měst.

A jak se žije lidem u nás v Sušici? 
Máme dostatek času vnímat krásy na-
šeho města v údolí Otavy? Využíváme 
bohatých kulturních a sportovních 
možností, které Sušice nabízí svým 
občanům a návštěvníkům?

Letos otevřeme nové kino, novou 
knihovnu a nové prostory pro volno-
časové aktivity dětí. Budujeme nový 
ostrov Santos s novými možnostmi 
her a zábavy. Pro mladé stavíme nový 
skatepark na starém koupališti. Vedle 
stadionu roste nový krytý bazén s no-
vým parkovištěm, bohužel uprostřed 
sídliště.

Všechny investice výše uvedené 
(snad krom parkoviště) mají sloužit 
široké veřejnosti pro trávení volného 
času. Kulturní a sportovní činnosti, 

které vedou ke „zdravému tělu a zdra-
vému duchu“, jsou určitě bohulibé. 
Nové prostory s sebou přinášejí i nové 
náklady pro městskou kasu.

V době, kdy vedení města hledá 
všechny možné i nemožné způsoby, 
jak ušetřit na městské nemocnici, kdy 
zrušilo jednu základní školu a kdy mi-
nimálně investuje do rozsáhlého by-
tového fondu, jsou obrovské výdaje 
do kultury a sportu zarážející.

Vždycky jsem si myslela, že prio-
ritou města by měla být nízká neza-
městnanost, dobré bydlení, kvalitní 
školství, dostupné zdravotnictví, dů-
stojný život pro seniory, čisté a bez-
pečné město s udržovanými komu-
nikacemi… a až potom bych řadila 
kulturní a sportovní vyžití.

Když nahlédnu do sušického roz-
počtu, je tomu přesně naopak.

Milena Stárková

SUŠICE JE MOJE MÍSTO PRO ŽIVOT

Koupaliště stále chátrá

dalo předpokládat, že se „na stole“ 
objeví nějaký návrh na zásadní re-
konstrukci koupaliště. Opak je však 
pravdou. V rámci před- i po- volebních 
kampaní a diskusí o záměru vystavět 
v Sušici za každou cenu zcela nový kry-
tý bazén, vedení radnice na jakoukoliv 
zásadní rekonstrukci letního koupa-

liště rezignovalo. Od pana starosty 
zazněla dokonce tato slova: „Musíme 
zajistit provoz bazénů v letní sezóně 
tak, aby je návštěvníci mohli bez obav 
využívat. Rozhodně však nebudeme 
investovat milionové částky, půjde 
o nezbytné opravy a údržbu. Neu-
važujeme o kompletní rekonstrukci 
venkovního koupaliště a přilehlého 
areálu.“

Nedá se říci, že na údržbu a nutné 
opravy koupaliště nejdou z městského 
rozpočtu žádné peníze. V posledních 
letech se jednalo o částky cca 500 tis. 
Kč ročně. To ovšem pomůže jen k za-
lepení nejhorších „děr“, aby provoz 
přežil další sezónu. A tak, zatímco se 
do výstavby nového krytého bazénu 
nalévají z městského rozpočtu stále 
další a další peníze v řádech milionů, 
na údržbu a opravy koupaliště jdou 
částky, s ohledem na skutečnou po-
třebu, směšné. Zdá se, že osud koupa-
liště se naplnil. Ten, kdo se v loňském 
roce procházel počátkem prázdnin 

kolem jeho liduprázd-
ného areálu, mohl se 
pokochat pohledem 
na kachnu, která s hej-
nem malých kachňat 
nerušeně brázdila 
vody velkého bazénu. 
Doufejme jen, že tato 
vzpomínka nebude 
nikoho inspirovat a že 
se nestane předzvěstí 
budoucího využití…

Zdeňka Řezníčková

Plzeňský kraj:
Počet obyvatel:

571 789 (k 31. 3. 2012)
Rozloha: 7 561 km²

Počet obyvatel na 1 km²: 76
Počet obcí: 501

Volí se 45 zastupitelů.
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Kandidáti klatovského okresu
do krajských voleb

Podpořte
preferenčními

hlasy
kandidáta

svého
regionu!
Využijte

čtyři kroužky.

Ing. Milena STÁRKOVÁ
bankovní úřednice, 50 let
Sušice

Bc. Igor JAKUBČÍK
náměstek ředitele nemocnice
45 let, Klatovy

Mgr. Karel ZRŮBEK
starosta města Horažďovice
50 let, Horažďovice

Eva ULDRYCHOVÁ
finanční referentka, 50 let
Janovice nad Úhlavou

Mgr. Zdeňka ŘEZNÍČKOVÁ
ředitelka muzea, 52 let
Sušice

Mgr. Dušan KUČERA
učitel, 45 let
Klatovy

Mgr. Naděžda CHLÁDKOVÁ
učitelka, 54 let
Horažďovice

Vzájemný boj? NE!
Spolupráce? ANO!
Rozhovor s Bc. Igorem Jakubčíkem, náměstkem ředitele Klatovské nemocnice, a. s.

Co si myslíte o sušické ne-
mocnici?

Při svých častých návště-
vách přátel a známých nejen 
v Sušici, ale i v okolních ob-
cích slýchávám, že otevřením 
nové nemocnice v Klatovech 
se sušická nemocnice dostane 
do existenčních problémů, že 
všichni pacienti budou muset 
jezdit do Klatov, že zdravotní 
péče a její dostupnost se vý-
razně zhorší, a další negativní 
reakce.

Já to vidím úplně jinak. 
Maximální snahou všech 
v Sušici i v Klatovech je nejen 

zachovat, ale hlavně zlepšo-
vat dostupnou a kvalitní péči 
pro všechny pacienty z Kla-
tovska, Sušicka i přilehlých 
částí Šumavy. Vnímám ne-
mocnici v Sušici jako velmi 
důležitého poskytovatele 
zdravotní péče pro region. 
Nejen kvalitou péče, kterou 
Nemocnice Sušice, o. p. s., 
poskytuje pacientům, ale 
i velkým územním spádem, 
který pokrývá.

Dočetla jsem se v novi-
nách, že prý se jedná o něja-
ké možnosti spolupráce ne-

jen mezi nemocnicemi, ale 
i s Plzeňským krajem?

Probíhají jednání mezi Pl-
zeňským krajem, Zdravotnic-
kým holdingem Plzeňského 
kraje a Klatovskou nemocnicí 
na jedné straně a na straně 
druhé s městem Sušice a Ne-
mocnicí Sušice o Memorandu 
o spolupráci. Hlavní ideou to-
hoto memoranda je vzájem-
ná spolupráce při zajišťování 
služeb, využívání některých 
specializovaných pracovišť 
Klatovské nemocnice jako 
jsou laboratoře, transfuzní 
služba, nukleární medicína, 

počítačová tomografie, or-
topedie, urologie a v nepo-
slední řadě i magnetická re-
zonance, kterou jsme nově 
instalovali a do současné 
doby byla pouze v Plzni. Dal-
ší možností spolupráce je 
vzdělávání lékařských i nelé-
kařských pracovníků sušické 
nemocnice, protože v Klato-
vech jsou zdravotnické obory 
akreditovány, a tak je možné 
vzdělávat personál zdravot-
nických zařízení. Přináší to 
výhody v mnoha ohledech. 
Zaměstnanci sušické nemoc-
nice nemusejí při povinném 
zvyšování kvalifikace dojíždět 
do Prahy, Brna nebo Plzně, 
ale mohou být „skoro“ doma. 
Je to nejen pohodlnější, ale 
i finančně výrazně výhodněj-
ší. Takových možností spo-
lupráce je však určitě ještě 
daleko více.

Takže se neobáváte něja-
kého boje mezi nemocnice-
mi v Klatovech a v Sušici?

Já osobně se ničeho ta-
kového neobávám. Naopak 
si myslím, že vzájemná spo-
lupráce je velmi prospěšná 
nejen pro samotné nemocni-
ce, ale zejména pro pacienty 
samotné. Zdravě si můžeme 
konkurovat, ale ne bojovat. 
Bratrovražedný boj nikdy 
nepřinesl nic dobrého. Vzá-
jemnou tolerancí, spoluprací 
a výměnou zkušeností mů-
žeme pomoci všem obyvate-
lům našeho regionu k výraz-
ně lepší lékařské péči, takže 
proto říkám: ne bojovat, ale 
spolupracovat!

Děkuji za rozhovor. –red–

NA AKTUÁLNÍ TÉMA:
ZDRAVOTNICTVÍ

Nemocnice Klatovy

Nemocnice Sušice
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Vážení spoluobčané,

aktivní politice jsem se začal vě-
novat zhruba před patnácti lety, když 
jsem v roce 1997 vstoupil do ČSSD. 
V letech 1998 až 2006 jsem měl tu 
čest být starostou města Domažlice. 
V roce 2006 jsem byl zvolen do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a v roce 2010 jsem svůj mandát, byť 
z šestého, nevolitelného místa na kan-
didátce, obhájil díky preferenčním 
hlasům, z nichž mnohé byly možná 
od některých z vás.

V poslední době často čelím otáz-
kám, proč jsem se z pozice poslance 
rozhodl kandidovat do Senátu? Práce 
senátora na rozdíl od práce poslance 
umožňuje být více a častěji v regio-
nu, být mezi lidmi, naslouchat jejich 
názorům, podílet se na řešení jejich 
problémů, jednoduše – být blíže lidem. 
To je pro mě jako pro politika velmi 
důležité.

I proto je mým heslem: „Vždy jsem 
byl a budu tady pro vás!“ Podzimní 
krajské a senátní volby budou rozho-
dovat o dalším vývoji České republiky. 
Naše země se hospodářsky propadá, 
prudce rostou životní náklady, lidé se 
bojí budoucnosti. To se musí změnit. 
Podzimní volby budou pro občany 
jedinečnou příležitostí, aby vystavili 
vládě ODS, TOP 09 a LIDEM vysvěd-
čení, odmítli její nefunkční reformy, 
asociální škrty a řekli DOST dalšímu 

• spolu s ČSSD chci prosazovat vy-
vážené reformy daňové, sociální 
a zdravotní

• jednou z hlavních priorit je pro 
mě bezplatné, kvalitní a dostup-
né zdravotnictví

• podpořím sociální jistoty a spra-
vedlivý růst důchodů včetně va-
lorizace, jakož i zvýšení kapacity 
a kvality sociální péče, potřebné 
k zajištění podpory důstojného 
stáří

• zaměřím se na zlepšení sociál-
ních podmínek a větší podporu 
mladých rodin s dětmi

• budu bojovat proti rušení ven-
kovských škol a prosazovat bez-
platné veřejné vzdělávání

• zaměřím se na dostatečnou pod-
poru a STOP snižování počtu ha-
sičů a policistů

• chci se věnovat otázce dopravní 
obslužnosti a zlepšení zaměst-
nanosti především na venkově

• budu se i nadále zabývat proble-
matikou Šumavy

www.janlatka.cz
www.volbyplzensko.cz

Moje politické priority:

Vždy jsem byl a budu 
tady pro vás!

zvyšování DPH, 
omezování valo-
rizace důchodů, 
zdražování potra-
vin, léků, nájmů, 
energií a služeb, 
oslabování bez-
pečnosti nebo 
privatizaci zdra-
votnictví. I přes 
plošné a nesmy-
slné vládní škrty 
se krajům, vede-
ným hejtmany 
ČSSD, zatím daří.

Č S S D  j d e 
do krajských 
a senátních vo-
leb s jasným 
programem: za-
chovat dostup-
nou zdravotní 
a sociální péči, 
zabránit privatizaci nemocnic, za-
stavit snižování počtu hasičů a po-
licistů, udržet dopravní obslužnost, 
zajistit v krajích kvalitní a dostupné 

vzdělávání i vytvářet nová pracovní 
místa. To vše navzdory pokračujícím 
vládním škrtům a zbytečnému zdra-
žování, které nemá obdoby. Nečaso-
va vláda,,rozpočtové odpovědnosti“, 
tvořená především ODS a TOP 09, se 
v době krize rozhodla formou církev-
ních restitucí darovat církvím 134 mi-
liard korun. Vláda chce církvím vydat 
majetek, jehož skutečný rozsah nikdo 
nezná. Vysoké jsou i finanční náhrady 
za majetek, u něhož vlastnictví církve 
není prokázáno. Jestliže k tomu dojde, 
zadluží tím vláda stát o dalších 1,5 % 
HDP.

Já se ale ptám, proč právě teď? 
Jen pro vaši představu, 134 miliard 
v církevních restitucích znamená 
(kromě vrácení nemovitého majet-
ku) peněžní plnění 5 mil. Kč církvím 
denně po dobu třiceti let! Za to se 
ale „dá pořídit“ (bráno v nákladech) 
5 000 hasičů nebo policistů navíc, 
nebo 160 000 vyšetření u lékaře bez 

poplatku, nebo 
100 000 míst 
na veřejných vy-
sokých školách 
bez školného či 
zápisného. Kaž-
dý z vás se může 
zamyslet nad 
tím, pro co by se 
raději rozhodl. 
Jenže vláda se 
nikoho neptá.

Dalš ích 48 
miliard Kč chtě-
jí ODS a TOP 09 
vytáhnout z ka-
pes důchodců 
snížením jejich 
reálných důcho-
dů, nebo sebrat 
54 miliard Kč 
z kapes rodin ne-
smyslným zvýše-
ním DPH. To se 

musí zastavit!
Proto chce ČSSD znovu uspět 

v krajských volbách a udržet větši-
nu v Senátu, abychom mohli navázat 
na úspěšnou práci v krajích a byli od-
povědnou protiváhou bezohledným 
experimentům Nečasovy vlády. Vlády, 
která dokáže občany pouze strašit, tu 
Řeckem, tu Španělskem nebo také 
Itálií, sama však své občany dostává 
do neřešitelných problémů. Lidé mají 
strach o práci, mají stále hlouběji 
do kapsy, neví, jak poplatí nájemné, 
živobytí či běžné potřeby každé rodi-
ny. Obávají se nemoci a nutnosti vyu-
žití zdravotní péče. Hlavu jim pletou 
standardy, nadstandardy, vadí jim 
poplatky u lékaře a stále se zvyšující 
ceny léků.

Velkým problémem začíná být po-
stupné vylidňování venkova, k čemuž 

pomáhají především neuvážené kroky 
a rozhodnutí vlády ODS a TOP 09. Vlá-
da škrtá krajům dotace na dopravní 
obslužnost a na infrastrukturu, tlačí 
se na rušení venkovských základních 
škol, ruší se pošty v menších obcích.

Občané jsou vystavováni nebý-
valému tlaku různých změn pod 
záminkou nutnosti šetření. Nemů-
žeme přece brát lidem hasiče, kteří 
nejen likvidují požáry, ale pomáhají 
při dopravních nehodách, při živel-
ných pohromách a mnohdy i v běž-
ném občanském životě. Hasiči jsou 
především v menších obcích hlavním 
a mnohdy jediným organizátorem 
sportu i zábavy a podpory společen-
ského dění v obci. Na hasiče je totiž 
vždycky a ve všem spolehnutí! Lidem 
ve městech i na venkově nelze brát 
školy, pošty, nemocnice, občanskou 
vybavenost – bez toho se jen těžko 
obejdou.

Vážení občané, podzimní krajské 
a senátní volby mohou být referen-
dem o pravicové vládní politice, o poli-
tice ODS a TOP 09, která permanentně 
poškozuje naši zemi. Rád bych vás po-
žádal, abyste 12. a 13. října a také 19. 
a 20. října na II. kolo senátních voleb 
přišli k volbám a podpořili kandidáty 
ČSSD. O podporu si dovoluji požádat 
i pro sebe. Každý jednotlivý hlas je 
velmi důležitý a možná právě ten Váš 
může rozhodnout.

Děkuji Vám.
Jan Látka,

kandidát do Senátu 
P ČR za ČSSD

Dobrovolný hasič Jan Látka se svým veteránským družstvem.

Jan Látka
věk: 58 let

rozvedený, dvě dospělé děti
vzdělání: SPŠE v Plzni

politická příslušnost: člen ČSSD 
od roku 1997

Na zápase malých hokejistů 
v Domažlicích.


