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Kvíz Vaší spokojenosti

Beseda s hejtmanem
Plzeňského kraje

Josefem
Bernardem

Vážení spoluobčané, voliči,
dostal jsem důvěru členů místní
ČSSD stát v čele naší kandidátní
listiny. Tímto mi dovolte, abych
se Vám ve zkratce představil.
Od 3 let jsem vyrůstal a kromě
5 let studií v Brně jsem prožil
svůj dosavadní život v Sušici.
Absolvoval jsem zdejší střední
odbornou školu. Vysokoškolské
vzdělání jsem získal na brněnské
technické univerzitě obrany poctivých 5 let studií a neopsaná diplomka JJJ.
Dále mám odbornost mezinárodního svářečského inženýra
IWE a průmyslového inženýrství
IEn., zabývajícího se metodami
řízení a krizového managementu ve všech oblastech lidské
činnosti.

N O V I N Y

Od ukončení studia v roce 2001
jsem působil na pozicích konstruktéra, projektanta a vedoucí
ho výroby.
Právě pozice vedoucího výroby, je mou nejvýznamnější
manažerskou zkušeností. Během mého pětiletého působení
na této pozici jsem řídil a zodpovídal za 130 zaměstnanců
a roční produkcí s více jak čtvrt
miliardami Kč (takřka roční
rozpočet města Sušice).
Od roku 2015 působím jako mezinárodní svářečský inženýr,
zodpovídající za konstrukci a výrobu ve svařování pro českou
a zahraniční společnost.
V současnosti jsem členem
představenstva SBD Sušice,

v úterý 2. října 2018
od 17:30 hod.
v místním kině
předsedou 144 bytového SVJ
Sirkařská a členem dozorčí
rady horažďovické nemocnice.
V letech 2009 až 2012 jsem byl
členem správní rady Nemocnice
Sušice, o.p.s.
Politickou kariéru mám spjatu jen s ČSSD. Jsem místopředsedou místní a okresní
organizace ČSSD a členem
ústředního výkonného výboru
ČSSD.
Všechny tyto své doposud nabyté znalosti a zkušenosti Vám
nabízím ve prospěch řízení
města Sušice.
Máte to ve svých rukou.
Přeji Vám šťastnou volbu.
Lídr kandidátky ČSSD
Ing. Štefan Vilcsek

4) Jste spokojeni s tím, že zisky z našich plateb
1) J
 ste spokojeni s tím, že se snižuje rozsah sluza vodu a teplo jdou do soukromých kapes?
žeb pro obyvatele? (dostupnost praktického
(Město si přece může tyto služby spravovat
lékaře a zubaře, katastrální úřad...) ANO / NE
samo.) ANO / NE
2) Jste spokojeni se stavem sušické nemoc5) Jste spokojeni s městskou hromadnou donice? (Město, které před 20 lety nemocnici
pravou, frekvencí a místy zastávek? (školní
založilo, ji v roce 2015 pronajalo soukromníkovi.)
busy, doprava k supermarketům, bezbariérový
ANO / NE
autobus) ANO / NE
3) Jste-li podnikatelé či živnostníci, jste spoko6) Jste spokojeni s podporou výstavby domů
jeni s podporou města? (podpora místních
a bytů v Sušici? (dostupnost pozemků a bytů)
podnikatelů) ANO / NE
ANO / NE
MY SPOKOJENI NEJSME. POKUD MÁTE STEJNÝ NÁZOR, DEJTE NÁM VE VOLBÁCH SVŮJ HLAS.

Fungování města vidíme každý jinýma očima.
Podle toho, kdo jaké služby využívá, v jakém
oboru pracuje či jakým zálibám se věnuje
LOGO ČSSD
ve volném čase. V programu, který jsme
Samotné logo ČSSD používejte pouze v případech,
představili
minulém
vydání Posla ze
ení možné Vám
využít novou
variantu logavspolu
s hlavním heslem.
Sušice (také na www.cssd-susice.eu) byly
naše priority. Některé z nich jsou rozvedeny
na následujících řádcích.

Naše město se právem
pyšní přívlastkem brána
Šumavy, neboť máme každý
rok možnost na vlastní oči
pozorovat vzrůstající oblíbenost
tohoto malebného koutu naší
vlasti u turistů všech generací.
Záleží nám jistě všem na tom,
abychom tento trend udrželi
a ještě zvýraznili,
myslí si Miroslav Vrhel.

PRO SUŠICI
CHCEM

Mezi trvalé priority ČSSD patří
Připomeňme si, že ještě v roce
kraj o dotaci městu Sušice
zachování sušické nemocnice.
2015 v nemocnici fungovalo dět(5,1 mil.) na tuto službu.
Letos tomu je 20 let, co naše
ské, gynekologické a chirurgické
Řešení vidí Milena Stárková
město rozhodlo o založení
oddělení s ARO a provádělo se
v tom, že nemocnici bude proobecně prospěšné společnosti
tu ročně více než 1000 operací!
vozovat Plzeňský kraj a dojde
Nemocnice Sušice o.p.s. Snad
Dnes jsou operační sály využík těsné spolupráci nemocnic
každý během života budovu
vány především pro zahraniční
Klatovy, Sušice a Horažďovice.
navštíví. Ukazuje se, že její proplatící klientelu. Kde je tedy
nájem soukromníkovi nebylo
slibovaný rozsah péče? K čemu
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šťastné řešení.
jsou smlouvy, když se neplní?
Že osud nemocnice není lidem
O pronájmu budov
lhostejný, se ukázalo na bouřli10. 9. 2015
nemocnice na 25 let rozhodli:
vých jednáních zastupitelstva,
„Kdyby Nemos po
dmínky smlouvy
Bc. Mottl Petr – starosta – ODS
která se natrvalo přesunula
porušoval, jsou v
ní
podle starosty
Ing. Marešová Věra –
z radnice do větších prostor
pojistky a možnost,
že
firma nemocmístostarostka – Sušičtí
kina. Ve vztahu k soukromému
nici vrátí. Třeba kd
yby omezila počet
lékařských oborů. N
Jelínek František – ANO 2011
provozovateli zůstává situace
avíc se společnost
zavázala, že bude ne
PhDr. Lhoták Jan – ODS
nadále patová. PENTA si evim
Za dobu pronájmu do ocnici rozvíjet.
Mgr. Naglmüllerová Milena –
dentně dělá v nemocnici, co
ní
vat minimálně 50 m musí investoSušičtí
chce, a vedení města tomu jen
ilionů korun bez
DPH a každý rok
Ing. Staňková Andrea – TOP 09
přihlíží. Z důvodu zachování
bude městu platit
nájem 2,5 milionu
korun.“
Ing. Zelený Tomáš Ph.D. – ODS
alespoň nonstop chirurgické
ambulance rozhodl Plzeňský
Městská hromadná doprava (MHD) nám zamrzla v minulém
století, kdy jejím cílem bylo dopravit velké množství cestujících
z centra města k vlaku a zpět. S rostoucí přepravou vlastními
vozidly je nutné posoudit smysl MHD. Jaké služby má plnit, koho
a kam dopravovat? Zavedením školní linky přispějeme k bezpečné a pohodlné přepravě dětí z obou nejvzdálenějších konců Sušice
(od nádraží a od Volšov) k základním školám. V Hrádecké ulici,
kde vyrostly supermarkety, zastávka také chybí. Možnost dojet si
na nákup určitě ocení matky s dětmi a starší spoluobčané. A zastávka u nemocnice? Pokud si nezvolíte změnu ve vedení města,
nebude nutné ji řešit. Takový názor má Štefan Vilcsek.

Rozhodujícím kritériem kvality života je bydlení. V Sušici
zůstalo ve vlastnictví města okolo 1500 bytů v panelových či
cihlových domech, jejich stáří je několik desítek let. Chceme-li
zachovat občanům moderní bydlení, nestačí paneláky zateplit a vyměnit okna. K revitalizaci musí dojít i uvnitř tak, aby se
nájemníci dočkali nové koupelny, podlah, rozvodů vody, odpadů a elektřiny či bezpečného výtahu. Městu chybí koncepce
bytového hospodářství a to bychom chtěli napravit
říká Petra Klímová.

(názory kandidátů,
kteří Vás chtějí zastupovat)

E ZMĚNU

Aby Sušice byla atraktivním
městem, musí být bezpečná
a čistá. Chceme, aby lépe
spolupracovala městská
policie, SULES a Pošumavská
odpadová. Jsou to všechno
,městské‘ organizace a je
v jejich silách koordinovat
činnost ve prospěch všech,
říká Miroslav Vrhel.
V otázce transparentnosti
radnice hodně zaspala. Pro archivování zvukovo-obrazového
záznamu na webu města (navrhla ČSSD) bylo pouhých 5 zastupitelů. Prý si každý může přijít
na zasedání zastupitelstva
v 16 hodin do kina. To chceme
změnit a věříme, že po volbách
k tomu najdeme dostatek
rozumných zastupitelů, je
přesvědčena Milena Stárková.

Slovo domov má mnoho
podob a významů. Pod
tímto slůvkem si představíme rodinu, zázemí, lásku,
bezpečí, ale také místo, kam
se rádi vracíme. Pro nás
Sušičany je domovem naše
krásné město na řece Otavě.
Měli bychom navázat na to
pěkné, co se podařilo, a snažit se řešit problémy, které
leží na stole. Jednou ze
špatných vlastností člověka
je ignorance a nezájem. Jen
na nás záleží, kam zařadíme sami sebe a jaké lidi si
na radnici zvolíme,
říká Vladimír Endl.

Dalším bolavým místem
je nedostatek cenově
dostupných stavebních
parcel k výstavbě rodinných
domů.
Mladí lidé ze Sušice odcházejí,
stěhují se raději do okolních
vesnic, kde pozemek pořídí
řádově o statisíce levněji.
Naším cílem by ale mělo být
mladé lidi s rodinami udržet v Sušici. Také absolventi
vysokých škol často zůstávají
ve městech, kde studovali,

a do svého rodného města se
málokdy vracejí.
Souvisí to samozřejmě i s neatraktivní pracovní nabídkou
v okrajových částech republiky. Je to dáno dobou, ve které
žijeme, a těžko s tím něco
uděláme, ale trend lze minimalizovat.
Motivací pro tyto skupiny
obyvatel usadit se na malém
městě by mohla být možnost
pořídit si vlastní bydlení za rozumné peníze. Chceme, aby

si lidé mohli svůj kus půdy,
kde si postaví dům pro život,
pořídit přímo od města. Nikoli
od developerů prostřednictvím realitních kanceláří, kde
je konečná cena vždy extrémně vysoká.
Například jednou z možných variant je využití části
bývalého areálu SOLA (po
odkoupení od současného
vlastníka) a příprava k budoucí výstavbě,
domnívá se Lukáš Kohout.

Řešení doplňovačky z minulého vydání: Tajenka: SUŠICE (ČSSD, HOURA, VIŠKOVSKÝ, SEITZ, DVACETJEDNA, SEDM)

JAN LÁTKA,
Váš kandidát do Senátu
Členem ČSSD od roku
1997
1976–1998
Projektant elektro
1998–2006
Starosta města Domažlice
2006–2012
Poslanec
2012–2018
Senátor

Vždy jsem byl
a budu tady pro Vás!
Každý jednotlivý hlas je velmi
důležitý a možná právě ten Váš
může rozhodnout.

Vážení spoluobčané,
dlouholetá praxe ve funkci
starosty okresního města
a častá komunikace s mnohými
z Vás, jakož i řešení mnoha
problémů, mě naučila tomu,
že politika musí být službou
lidem. O to jsem svou prací
beze zbytku usiloval jako
starosta, poslanec a poté také
jako senátor.
Svých politických zkušeností
a kontaktů jsem vždy využíval
ve prospěch občanů regionu.
Jan Látka se za posledních
šest let setkal se všemi 147
starosty senátního volebního
obvodu, navštívil stovky
akcí, dlouhodobě podporuje
dobrovolné hasiče, sportovce
i další spolky. Převzal záštitu
nad celou řadou sportovních,
kulturních a společenských
událostí.

Má rád lidi,
práci s lidmi
a pro lidi!
Je mu 64 let, narodil se
ve znamení Berana.
Je rozvedený a má dvě
dospělé děti.

Osobně jsem hovořil se všemi
147 starosty našeho senátního
obvodu o jejich obcích. Vím, co
se kde v obcích podařilo a co je
ještě potřeba udělat. Znám potřeby měst a obcí obou našich
příhraničních okresů Domažlice
a Klatovy.
Práce senátora je smysluplná,
protože jsem byl při ní podstatně blíže vám, občanům našeho regionu. Rozhodl jsem se
proto přijmout nominaci ČSSD
a také vyhovět výzvám mno-

hých z vás a znovu se ucházet
o Váš hlas v nadcházejících volbách do Senátu. Rád bych Vás
požádal o podporu v říjnových
volbách, jejichž první kolo se
koná 5.–6. října letošního roku.
Jsem jedním z vás, jsem často
mezi vámi, jsem Vaším senátorem!
Každý jednotlivý hlas je velmi
důležitý a možná právě ten Váš
může rozhodnout.
Děkuji Vám
S úctou Jan Látka,
Váš kandidát na senátora

Moje priority
n Zaměřím se na posílení bezpečnosti našich občanů, a to jak
vnitřní – malá či větší kriminalita, tak i vnější – problémy
s migrací. Je nutné podpořit lidi, kteří chrání naše zdraví a životy.
n Chci podporovat a prosazovat rozvoj dopravní infrastruktury,
včetně urychlení výstavby obchvatů měst a obcí, jakož
i potřebné zkvalitnění veřejné dopravy.
n Budu se podílet na vytváření podmínek pro spokojený život
seniorů, zdravotně postižených občanů a mladých rodin
s dětmi.
n Chci dále podporovat dobrovolné hasiče, kteří jsou kromě své
práce hasiče ještě hlavními organizátory všech akcí na venkově.
n V rámci rozvoje zdraví budu i nadále podporovat veškeré
sportovní aktivity zaměřené především na sportování mládeže.
n Zaměřím se na dostupnost a sjednocení kvality zdravotní
péče pro nemocnice v Domažlicích, v Klatovech i v Sušici.
n Budu usilovat o vstřícný a spravedlivý přístup k přírodním
klenotům našeho regionu – Šumava a Český les.

