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Hlavní dokument – smlouvu 
o dílo – schvalovala v Sušici pouze 
rada města, zastupitelům tento 
závazný dokument  předložen nebyl. 
Protože jsem měla určité pochyb-
nosti, obrátila jsem se na hlavní 
kontrolní orgán veřejné správy – 
Odbor dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra ČR 
s dotazem, zda schválení smlouvy 
pouze radou bylo v souladu se 
zákonem.

Z odpovědi je zřejmé, že 
v případě vzniku nové nemovitosti, 
kterou město nabývá do svého 
vlastnictví, postup správný nebyl. 
Smlouvu mělo schválit celé  zastupi-
telstvo.Na nejbližším jednání zastu-
pitelstva, 24. července 2013, jsem  se 
stanoviskem  ministerstva  vnitra 
zastupitele seznámila.

Výsledkem mého snažení bylo 
to, že starosta i tajemník shodně 
konstatovali, že postup vedení města 
byl správný a oni zastávají opačný 
názor než  ministerstvo.

případ - 
výstavbu Klatovské nemocnice. 
Smlouvu o dílo na tuto stavbu 
schvalovalo zastupitelstvo Plzeň-
ského kraje (nikoliv pouze rada) 
v prosinci 2008 a oba jmenovaní byli 
v té době členy tohoto  zastupitelstva.

Dnes v Sušici většina zastu-
pitelů zvedá ruku pro navýšení

Stanovisko MV je k dispozici 
na (záložka  
BAZÉN).

www.cssd-susice.eu 

Škoda, že přítomní zastupitelé 
JUDr. Rippelová a Ing. Zezula si  
"nevzpomněli" na podobný 

Jak to dělají jinde?

částek za stavbu 
smlouvu prostudovali nebo alespoň 
viděli! Poslední, více než třímiliónové 
navýšení, podpořilo 15 zastupitelů 
včetně zástupců KSČM, kteří  
původně pro bazén nehlasovali.

Zápis ze zasedání zastu-
pitelstva, včetně hlasování,  najdete 
také na webu ČSSD.

bazénu, aniž by 

V Klatovech  (stejně jako 
u nás)  se také nepodařilo získat 
dotaci na rekonstrukci plaveckého 
bazénu. Zastupitelé tedy rozhodli 
přistoupit k levnější variantě zatrak-
tivnění celého areálu, a to za zhruba 
60 mil. Kč. Úvěr si brát nebudou. 
V průběhu dvou let investici zaplatí ze 
svého rozpočtu. 

Pro vaši informovanost uvádím 
některé názory ze zápisu zastupi-
telstva 26. 3.  2013, který lze najít 
v kompletní podobě na webových 
stránkách Klatov:

Starosta Rudolf Salvetr 
poznamenal: „Nerozumím tomu, že 
každé město si chce postavit svůj 
nový bazén, své  nové wellness, 
náklady na provoz zatěžují rozpočty 
měst.”

Ing. Baroch (zastupitel):  
“Výstavba bazénu se plánuje 5 let, 
měli bychom se zamyslet nad tím, že 
v tomto státě byla před 5 lety jiná 
hospodářská situace, než je teď, 
počítalo se s dotacemi, teď je to 
trochu jinak. Chybí Klatovům bazén, 
nebo něco jiného? Bavíme se o 60 
mil. Kč, což jsou obrovské peníze. 
Nevíme, kolik bude stát vstupné,

O stavbě bazénu mnoho 
informací nemáme. V Sušických 
novinách jsme si přečetli, že 
k pozastavení došlo z důvodu 
některých vylepšení (protiproud, 
vířivka…), se kterými se nepočítalo 
v původním projektu. Ale zdá se, že 
situace je složitější. Až v červnu 
letošního roku vyšlo najevo, že 
problémů je mnohem více.

Radní a následně i zastupitelé 
dostali na vědomí zprávu technického 
dozoru z 30. 5. 2013, která 
upozorňuje na řadu problémů. Zpráva 
uvádí, že některé zhotovitel neřešil již 
několik měsíců. Závažnost zjištění 
není každý schopen posoudit v celé 
šíři, je to především věc odborníků 
z oblasti stavebnictví a práva. Jedno 
je však  jisté:

Změny v projektu, se kterými 
dodatečně přišla rada města, doslova 
„spustily stavidla“ požadavků zhotovi-
tele na práce navíc. Velmi těžko se 
dnes bude posuzovat, zda další 
vydané mi l iony  jsou pouze 
následkem  toho, že chceme ještě 
druhou vířivku, protiproud pro 
kanoisty či parní prohřívárnu. Nyní je 
již zřejmé,  že stavba bazénu bude 
stát město více peněz, než se 
předpokládalo. 

V závěru zprávy  technického 
dozoru předložené zastupitelům  si 
můžeme přečíst toto doporučení:... 
„pokud nedojde ze strany zhoto-
vitele k zásadní změně přístupu při 
řešení současné situace, měl by 
objednatel (město) zcela vážně 
zváži t  možnost  vypovězení  
uzavřené smlouvy o dílo.“
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Amatérismus, s jakým při-
stoupila sedmičlenná rada města 
k přípravě výstavby bazénu, má za 
následek stávající komplikovanou 
situaci a  zpožděný stav prací. Teprve 
až v červenci radní uložili úředníkům 
oslovit právní kancelář s požadavkem 
na poradenství ve věci veřejné 
zakázky „Bazén Sušice”. 

Kompletní zpráva je k dis-
pozici na          
( záložka BAZÉN).

Stavba se prodraží a protáhne

Murphyho zákon:

         Bez ohledu na to, o čem se 
mluví, vždycky jde o peníze.

jestli lidé na to vůbec budou mít. 
Myslíte si, že Klatovům opravdu chybí 
bazén za 60 mil. Kč?”

Ing. arch. P. Lejsek (zhotovitel 
projektu):  “Město Klatovy má 
zpracovanou platnou projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci celého 
bazénu v hodnotě cca 150 milionů, 
dokumentace řeší kompletně res-
tauraci, která je členěná na část 
bazénovou a část venkovní přístupnou 
jak z bazénu, tak z haly, kompletně 
novou technologii a toto řešení je 
možné jako další etapu realizovat. 
Tady je podstatný moment, že město 
Klatovy nezískalo dotaci z EU a zadání 
znělo realizovat cosi omezeného a 
byla dlouhá diskuse nad tím, co to 
vlastně je a jak se k tomu postavit. 
Myslím si, že vedení města se k tomu 
postavilo velmi racionálně, kdy 
zkonstatovalo, že stávající bazén je v 
provozu cca 20 let a má před sebou 
ještě 10-15 let životnosti, takže zvolilo 
pouze etapu přístavby s vědomím 
toho, že v 10-15 letech se budete 
muset vrátit k té druhé části.”

V Sušici nezveřejňujeme ani 
zápis ze zastupitelstva, ani žádný 
jiný záznam. Zápis je sice každému 
k dispozici na radnici, ale stejně 
neobsahuje ani zjednodušenou 
formou vystoupení zastupitelů či 
občanů. Transparentní politika se 
v Sušici bohužel nenosí.  Komu to 
tak vyhovuje? 

Bazén, stejně jako další 
sportovní a kulturní zařízení, je jistě 
dobrá věc. Ale něco stojí. V poslední 
době se stále více ozývá názor 
občanů, že by se také měla opravit 
Sokolovna, bývalý Dům armády a řada 
ulic ve městě. A to nemluvím 
o základním požadavku městského 
bydlení, kterým je kanalizace. Tu 
bohužel už řadu let komplexně nikdo 
neřeší, investice se odkládají na 
neurčito.

Naštěstí má město jistý a stálý 
penězovod – 1500 městských bytů 
a tedy platících nájemníků. Ti přinesou 
do městské pokladny ročně více než 
50 mil. korun. A  jsou to především 
jejich peníze, které se vydávají 
a budou vydávat  na sport a kulturu ve 
městě. 

 Kdo to vše  zaplatí?

Milena Stárková

116 mil. Kč

123 mil. Kč

126 mil. Kč

??? mil. Kč?

 Zastupitelé smlouvu neviděli
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NAŠE SUŠICKÁ
N E M O C N I C E

Nikdo z nás nemůže tvrdit,
že služby sušické nemocnice

nebude nikdy potřebovat!

Ano, naše nemocnice patří 
městu Sušice a tedy nám, žijícím na 
Sušicku. Proto nemůžeme být 
lhostejní k dění okolo ní.

Z pozice člena správní rady 
Nemocnice Sušice, o. p. s., kterou 
jsem zastával dva roky, jsem měl 
možnost zblízka nahlédnout do 
problematiky jejího řízení a správy. Za 
mého působení ve správní radě byl 
proveden audit nemocnice. Výsledky 
auditu členy správní rady pozitivně 
překvapily. 

V rámci rozsahu poskytované 
lékařské péče, odpovídající městské 
nemocnici našeho typu, jsou do-
sahované výsledky velmi dobré. 
Porovnávání proběhlo s obdobnými 
lékařskými zařízeními. Po stránce 
ekonomické patří naše nemocnice, 
hospodařící na hranici vyrovnaného 
rozpočtu, mezi elitu v ČR. Dalo by se 
tedy říci, že nemá žádné potíže 
a můžeme být proto  v klidu. Opak je 
pravdou. 

Naše nemocnice má tři hlavní 
problémy. První, jako všude, peníze. 
Druhý, tím je personální zabez-
pečení. A tím třetím  je zvažovaný 
pronájem nemocnice  soukromou 
společností.

Hospodařit bez ztráty! To byl 
úkol pro nemocnici od současného 
pravicového vedení sušické radnice.

Na první pohled vám to jistě 
přijde jako správné. Bohužel ale 
žijeme v době, kdy je financování 
lékařské péče nastaveno tak, že malé 
nemocnice nemohou finančně vyjít. 
Snahou o vyrovnané hospodaření 
vzniká v naší nemocnici jakýsi „skrytý 
vnitřní dluh“. A to především v podobě 
nízkých mezd zaměstnanců. Za svoji 
nelehkou  a zodpovědnou práci si  tito 
lidé jistě zaslouží odpovídající 
odměnu. Bereme jako naprostou 
samozřejmost poskytování péče 
v kteroukoliv denní dobu - ráno, 
v noci, o víkendu či ve svátek. 
Zvažme zodpovědnost lékaře při 
stanovování diagnózy a léčby. Jeho 
chyba může stát lidský život. Kdo 
z nás toto podstupuje ve svém 
zaměstnání? Vzpomeňme na 
vyčerpávající práci zdravotních 
sester a ostatního personálu. Výše 
mezd pracovníků nemocnice  však 
není  pro vedení města aktuálním 
tématem k řešení.

A tímto se dostávám k druhému 
problému, kterým je personální 
zajištění péče a služeb.

Za velmi omezeného rozpočtu 
se řediteli nemocnice samozřejmě  
těžko daří získávat nové lékaře. Je 
škoda, že  se vedení nemocnice 
nedostává podpory z města ani v po-
době nefinančních bonusů, jakými 
mohou být například zvýhodněné 
bytové možnosti. Každý z nás dobře 
ví, že za kvalitu se musí platit. 

Třetí zmiňovaný problém vidím 
v uvažovaném pronájmu nemocnice 
soukromému subjektu.  Vedení města 
si od pronájmu slibuje to, že  
zodpovědnost za poskytování zdra-
votní péče přenese na někoho jiného.

Zároveň by městu logicky 
odpadla starost o případné dotování 
nemocnice. Jsem přesvědčen o tom, 
že soukromá společnost, jejímž 
hlavním záměrem bude dosažení 
patřičného zisku,  udělá dva základní 
kroky. 

Za prvé zruší ztrátovou lékař-
skou péči a zavede v rámci možností 
placené nadstandardy. Pro nás 
občany města Sušice a okolí by to 
znamenalo zásadní omezení roz-
sahu poskytované lékařské péče. 
To si pravděpodobně nikdo z nás 
nepřeje. 

Za druhé s omezením péče sníží 
i počet zaměstnanců a tím se zvýší  již 
tak alarmující  počet nezaměstna-
ných v Sušici. 

Osobně si kladu otázku: Proč 
má současné pravicové vedení 
radnice problém s ekonomickou 
podporou provozu nemocnice, ale 
nebojí se předpokládané něko-
likamilionové roční dotace ztrá-
tového provozu bazénu?

Chraňme si naši sušickou ne-
mocnici!   

Štefan Vilcsek

ČSSD měla v roce 2010 v pro-
gramu větší otevřenost a transpa-
rentnost jednání politiků, a proto 
chtěla prosadit pořizování audio-
vizuálního záznamu ze zasedání 
zastupitelstva a jeho zveřejňování na 
webových stránkách města.  Důvo-
dem je to, aby občané byli dostatečně 
informováni o projednávaných vě-
cech a třeba i  po letech měli možnost 
vyhodnotit chování a rozhodování 
zastupitelů, kterým ve volbách dali 
svůj hlas.     

V Sušici dosud není zveřejňován 
ani  základní zápis ze zastupitelstva, 
ani žádný jiný – natož audiovizuální -  
záznam. Zjednodušený zápis je sice 
každému k dispozici na radnici, ale 
ani ten neobsahuje ucelený obsah a 
formu vystoupení zastupitelů či 
občanů. Na web města a do 
Sušických novin se dostanou pouze 

přijatá usnesení, tedy to, o čem za-
stupitelé rozhodli.
    Hned po volbách jsme chtěli audio-
vizuální záznam prosadit, ale pravico-
vá rada města náš návrh nepodpořila.

Slib, který zastupitelé skládali při 
vstupu do své funkce, říká, že mají 
dbát na to, aby  nebyly porušovány 
zákony a jednat vždy ve prospěch 
města a jeho občanů. Je tomu však  
vždy skutečně tak? 

Domnívám se, že ke zodpo-
vědnějšímu rozhodování zastupitelů  
by přispělo jmenovité hlasování. 
Znamená to, že je po jménech 
zapsáno, kdo jak hlasoval. Když už 
nemůžeme nikde dohledat, jak 
jednání probíhalo, protože není 
záznam, měli bychom alespoň vědět, 
jak kdo rozhodoval. Jako jedna z mála 
občas navrhuji jmenovité hlasování.

Mrzí mě, že to někteří zastupi-

telé považují za zbytečné zdržování a 
dávají  to svými poznámkami hlasitě 
najevo.

Chceme-li se přece  hlásit 
k osobní odpovědnosti za rozho-
dování o našem městě, potom nám 
snad ta jedna minuta navíc – tak 
dlouho přibližně trvá zapsat hlasování 
po jménech  -  za to stojí.

Jsem přesvědčena o tom, že o 
zásadních otázkách, jako je prodej 

majetku města, rozhodnutí o úvěru 
nebo schválení velké investice, by 
měl každý rozhodovat transparentně. 
Svým hlasem přece ovlivňuje hospo-
daření města, často na dlouhou dobu 
dopředu.    Pokud zastupitel 
rozhoduje víceméně anonymně, příliš 
si neláme hlavu se svým rozhodnutím 
a „sveze se“ s většinou. A nebo jinými 
slovy: Pokud se  rozhodnutí 
jednotlivého zastupitele „schová“

do rozhodnutí celku, tedy většiny, 
ztrácí váhu osobní odpovědnosti.

Ráda bych ještě pro ilustraci 
uvedla příklady měst, kde pořizování 
zvukových záznamů z jednání  
zastupitelstva je již běžnou věcí.  
Z našeho nejbližšího okolí jsou to 
Klatovy, Domažlice, Strakonice, 
Písek…

Transparentní politika se v Su-
šici bohužel  zatím nenosí. Položme si 
otázku: 

Proč má naše sušická radnice 
pouze písemný zápis (uložený na 
radnici), ve kterém navíc  
často úplně chybějí 
diskusní příspěvky?  Jde 
o záměr, nebo usnadnění 
práce úředníka?

A komu to tak 

vyhovuje? Ing. M. Stárková

Jmenovité hlasování – PROC? www.cssd-susice.eu
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JAKÝ OSUD CEKÁ
„STAROU LÉKÁRNU”?

V jednom z rohů sušického ná-
městí stojí dům, který svou bohatou 
sgrafitovou výzdobou přitáhne pohled 
každého, kdo náměstím projde. Jde 
o dům čp. 48, mezi sušickými známější 
spíše jako „stará lékárna“. Byl 
postaven v pozdně gotickém slohu 
a renesančně přestavěn v době kolem 
roku 1600. Mezi 
jeho majiteli se 
v minulosti vystří-
dala řada význam-
ných rodů. Jedním 
z posledních byli 
Firbasové, kteří se 
zde usadili roku  
1795 a až do roku 
1924 v tomto domě 
provozovali lékárnu 
„ U bílého orla“. 
V roce 1929 dům 
i s lékárnou od Fir-
basů koupil PhMr. 
František Krato-
chvíl a lékárna (od 
roku 1952 zestát-
něná) zde byla až 
do roku 1969.

 Poté objekt 
převzala sušická 
domovní správa a 
řadu let zde měla 
své sídlo Správa CHKO Šumava. 
V restituci byl dům vrácen rodině pana 
Kratochvíla a ta jej prodala. Tím začala 
anabáze několikerého přeprodávání 
dalším a dalším majitelům a prázdná 
stavba, bez údržby a využití, začala 
viditelně chátrat. Zejména vnitřní 
prostory jsou poznamenané roz-
pracovanou a nikdy nedokončenou 
rekonstrukcí, kterou zahájila ještě 
Správa CHKOŠ. Opakovaně domem 
protekla také voda z rozvodněné 
Otavy. Zatím posledním majitelem 
objektu je  firma OLMARIA, s. r. o. 
z Prahy, která zde chtěla vybudovat 
ubytovací  zař ízení .  Vzhledem 
k finanční náročnosti a také s ohledem 
na požadavky památkové péče (objekt 
je samozřejmě památkově chráněný), 
však od tohoto záměru ustoupila

a nabídla městu Sušice, zda by dům 
neodkoupilo za 9 mil. Kč. Rada města 
na svém jednání dne 3. 9. 2012 tento 
záměr podpořila a doporučila, aby 
starosta s firmou jednal o možném 
odkupu za částku 5 mil. Kč. Záměr 
byl předložen zastupitelům na jednání 
dne 12. 9. 2012 a vyvolal zajímavou, 

a pro mne smut-
nou, diskusi. Za-
zněly zde totiž 
názory, jako:  
„…jak  by  to  
město využilo, 
…kde vezmeme 
peníze na opra-
vy, …rozpočet je 
tak napjatý, že 
na další náklad-
né investice nej-
sou prostředky, 
…v příštích le-
tech bude mít 
město  svých 
starostí dost"... 
atd.

 Těsnou větši-
nou tak návrh 
na případné 
odkoupení do-
mu neprošel.

Z architektonického hlediska se 
jedná o velice významnou a cennou 
památku a pokud se v dohledné době 
nenajde nikdo, kdo by se o ni postaral, 
pak hrozí, že některé škody budou již 
nevratné.  Mrzí mě, že město Sušice, 
které je tak úspěšné v získávání 
dotací na nejrůznější projekty (a to 
nemyslím nijak ironicky), nedokázalo 
jít touto cestou a ani se nepokusilo 
o záchranu historické stavby. Podle 
mne se z pohledu vynaložených 
investic v našem městě až příliš 
upřednostňuje sportovní vyžití 
a méně se myslí na obnovu památek. 
A v případě domu, který zde stojí více 
než 600 let a je ozdobou (zatím) 
sušického náměstí, by to mělo platit 
naprosto jednoznačně.

CHVÁL ÍME …

Nechceme být jen těmi, kteří kritizují. Je dobře, že se pro  naše město  
podařilo získat v posledních letech hodně finančních prostředků 
z evropských fondů. Zásluhu na tom mají někteří  šikovní lidé, pracující 
na radnici. Za všechny  jmenujme a pochvalme paní Dášu  Novákovou-
Jíchovou. Její nápady, vtělené do projektů, jsou jistě přínosem pro tvář našeho 
města. Zmodernizovalo se kino, vyrostlo nové komunitní centrum a proběhla 
zásadní proměna ostrova Santos. 

Je potřeba si však na rovinu přiznat, že všechny tyto zrealizované projekty 
budou v příštích letech znamenat zároveň i větší výdaje z městského rozpočtu. 
Lze předpokládat, že se  město nevyhne rozhodnutí o omezení provozu 
některých zařízení. Již dnes je  zřejmé,  že například  kavárna v novém kině si 
na sebe nevydělá. Málokdo také ví, že se město smluvně zavázalo udržovat 
stávající podobu ostrova Santos v příštích dvaceti letech. Při schvalování 
rozpočtu pro letošní rok upozornila hlavní ekonomka města na zásadní 
problém. Město si provozem dalších  staveb, které znamenají trvalé výdaje, 
snižuje schopnost krýt svůj běžný provoz. Jinými slovy, pokud vystavíme 
nový objekt, musíme 
také vědět, z čeho bu-
deme jeho provoz a údrž-
bu platit.

V budoucích létech 
tedy bude hlavním úkolem 
zastupitelů zvolit priority 
pro financování všech 
oblastí ve městě. Lidé, 
kteří zde žijí, by měli sami 
aktivně dát najevo své 
představy.

Zdeňka Řezníčková Milena Stárková

N A Š I Z A S T U P I T E L É

Miroslav Vrhel
předseda místní organizace ČSSD

vrhel.miroslav@seznam.cz

Mgr. Zdeňka Řezníčková
ředitelka Muzea Šumavy
zdemusu@centrum.cz

Ing. Milena Stárková
bankovní úřednice, zastupitelka PK

milenastarkova@seznam.cz

PhDr. Ludmila Szvitková
podnikatelka

szvitkova@email.cz
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Rozhovor s hejtmanem Plzenského kraje Milanem Chovancem, 
lídrem kandidátky ČSSD pro parlamentní volby

Na pravidelné setkání členů sušické sociální demokracie, které se 
tak jako každý rok uskutečnilo u Vrhelů na zahradě, přijal pozvání  
i hejtman a krajský předseda ČSSD Milan Chovanec,  jednička na 
kandidátce v nadcházejících volbách do Parlamentu ČR.   

Předseda místní  sociální demokracie Miroslav Vrhel se hosta zeptal:

Milane, jak bys zhodnotil své působení v pozici hejtmana? 

„To musí hodnotit jiní. Pro mě je to velká životní zkušenost, za níž jsem 
velmi rád. Je to úplně nový pohled na fungování samosprávy kraje. Snažím se 
s pokorou řešit problémy a úkoly, které funkce hejtmana přináší.”

Ze Sušice je v zastupitelstvu naše členka Milena Stárková. Jak si 
vede?

„ Milena je přínosem pro práci krajského zastupitelstva. Dostala za úkol 
vést Komisi pro otevřený kraj, která má v plánu postupně otevírat zákoutí 
krajské politiky lidem. Připravila se svým týmem kodex zastupitele, který 
například zakazuje kumulaci placených funkcí. Teď pracují na  rozklikávacím 
rozpočtu kraje na internetu a dalších opatřeních, která umožní, aby se lidé 
dozvěděli o kraji co nejvíce.“

Většina lidí, se kterými mluvím, je politikou znechucena. Co bys jim 
vzkázal? Vidíš „světlo na konci tunelu”?

„Základ je jít k volbám, chápu znechucení a apatii. Pan prezident Havel 
tomu říkal „blbá nálada“. 

Ta sama neodezní, s tou se musí 
bojovat. Snad jednou nastane doba, 
kdy budou lidé hodnotit politiky podle 
toho, co udělali, a ne podle toho, 
kolikrát něco populistického řekli 
v televizi. Na obcích to už myslím 
funguje.“

Kandiduješ jako lídr za 
Plzeňský kraj. Držíme Ti palce 
a těšíme se, jak k nám budeš 
promlouvat z televizních obrazo-
vek. Máš už konkrétní představu 
o svém působení v Praze?

„Raději než promlouvání z obra-
zovek mám řešení konkrétních úkolů. 
I v Praze chci hájit zájmy svého kraje. 
Zájmy a potřeby lidí, kteří tady u nás 
žijí. Tady jsem se narodil a tady jsem  
a budu doma.“

Přejeme Ti, abys posunul 
veřejné mínění o politicích směrem 
k lepšímu. Věříme, že si zase někdy 
příště uděláš čas a přijedeš za námi 
do Sušice diskutovat.

 Milan Chovanec, 43 let
 Plzeň, hejtman Plzeňského kraje

 předseda KVV ČSSD

KANDIDÁTI Z NAŠEHO REGIONU

Bc. Igor Jakubčík, 46 let,  Klatovy,
náměstek ředitele nemocnice,

zastupitel města Klatovy,
zastupitel Plzeňského kraje

Mgr. Zdeňka Řezníčková,  53 let,
Sušice

ředitelka muzea, 
zastupitelka města Sušice

Mgr. Naděžda Chládková,  55 let, 
Horažďovice

učitelka, 
zastupitelka města Horažďovice

1. Co se Ti v poslední době 
podařilo?

Za svůj největší úspěch považuji 
podíl na dostavbě, rozjezdu a současném 
plném provozu Klatovské nemocnice. 
V Klatovech tak vznikla moderní 
nemocnice, za kterou se nemusíme 
stydět ani v porovnání s nejmodernějšími 
zařízeními v Evropě. Také jsem rád, že 
jsem během svého krátkého působení 
v Poslanecké sněmovně PČR měl 
možnost ve své poslanecké kanceláři 
pomoci radou i prakticky lidem, kteří se na 
mě  obraceli.

2. Co Tě vede ke kandidatuře 
v předčasných volbách?

Do sněmovny chci přinášet pohledy 
a názory lidí, s nimiž se denně setkávám, 
mluvím, kteří mi píší, ale jejichž hlasy 
v tzv. ‚velké politice’ nejsou, nebo nechtějí 
být slyšeny. Vzhledem k mé práci 
v nemocnici si uvědomuji složitou situaci 
ve zdravotnictví a sociální oblasti. Jsem 
přesvědčen, že je důležité přenést 
praktické informace a zkušenosti do 
vrcholné politiky a do rozhodovacích 
procesů. Nejen u nás v okrese Klatovy, 

1.Co se Ti v poslední době 
podařilo?

Před několika týdny byla do-
končena jedna z nejnáročnějších 
investičních akcí Muzea Šumavy 
Sušice za posledních několik desetiletí. 
Jedná se o projekt rekonstrukce 
a dostavby historického objektu bývalé 
strážnice a přilehlé části městských 
hradeb v areálu muzea. 

Už od roku 2007 jsem se  inten-
zivně snažila o dotaci na rekon-

1.Co se Ti v poslední době 
podařilo?

Každý člověk je vybaven vnitřní 
potřebou určitého povzbuzení či 
ocenění, a tak jsem první otázku 
uchopila spíše z profesního pohledu. 
Pracuji na ZŠ s dětmi se specifickými 
poruchami, proto mám radost vždy, když 
se mi podaří vybavit tyto žáky (i přes 
jejich limity) základními dovednostmi pro 
život a ostatním dát možnost pochopit, 
že ve společnosti jsou lidé, kteří potřebují 
pomoci, a je důležité to dělat. 

Přímým měřítkem pro mě je vždy 
školní rok. V letních měsících jsem pak 
nejspokojenější, když se mi daří upravit 
zahradu na chalupě, setkat se s rodinou 
i přáteli a přečíst pěknou knihu.
    

2. Co Tě vede ke kandidatuře 
v předčasných volbách? 

Letošní září je pro mne dvoj-
násobnou výzvou přinést více pohody 
nejen ve škole, ale i ve společnosti. 

V komunální politice působím již od 
r. 2003 a tak dobře vím, jaké jsou potřeby, 
požadavky a zájmy lidí i jaké jsou 
možnosti k jejich realizaci. Nálada lidí se 
oprávněně zhoršila. Nechci však, aby to 
vypadalo, že se vytratilo všechno dobré, 
že není naděje na změnu. 

Mým přáním, smyslem mé práce je 
to, aby zvolení zástupci vnímali celkové 
sociální klima, pomohli řešit problémy 
regionu a nesli odpovědnost za své 
jednání, neboť - kde je vůle, tam je 
i cesta.

Pod vládou ODS má v Sušici
prednost sport a kultura.

A co školství, zdravotnictví,
mestské byty a stav komunikací?

ale v celém Plzeňském kraji, znám 
mnoho pracovitých lidí, kteří se stále 
ještě nevzdávají myšlenky, že změna je 
možná. To jsou stavební kameny, 
o které se musíme opřít a ukázat jim, že 
politika není jen politikaření, podrazy, 
naschvály a korupce, ale že politika se 
dá dělat srozumitelně, transparentně 
a hlavně pro lidi. V politice i v za-
městnání prosazuji styl práce oriento-
vaný na výsledky a jsem připraven v tom 
pokračovat i nadále. Své zkušenosti 
chci využít ku prospěchu všech obyvatel 
regionu.

strukci z Regionálního operačního 
programu. Dotaci se nakonec podařilo 
získat, i když ne v původně plánované 
výši cca 23 milionu Kč, ale „pouze“ 
12 mil. Kč. Zbylé náklady hradil ze 
svého rozpočtu Plzeňský kraj, který je 
zřizovatelem muzea. Povedlo se tak 
završit  projekt starý téměř 80 let, 
protože první plány na rekonstrukci 
tohoto areálu se objevily již ve 30. letech 
20. století. Nyní, když se podařilo tento 
objekt opravit a vrátit mu život, je 
důležité i jeho smysluplné využití 
v dalších letech. 

2. Co Tě vede ke kandidatuře 
v předčasných volbách?

Vzhledem ke své profesi se zamě-
řuji především na oblast kultury, znám 
však i další problémy zdejšího regionu, 
jako je například zhoršující se dopravní 
obslužnost, dosažitelnost lékařské 
péče, dostupnost služeb všeho druhu 
atd. Ráda bych tedy napomáhala nejen 
při zlepšení péče o historické a kulturní 
památky a dědictví,  ale i zkvalitnění ži-
votních podmínek obyvatel zdejšího 
regionu.


