
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHCETE NÁS VÍCE POZNAT? 
 

ZEPTAT SE NA NAŠE NÁZORY? 
 

NÁPADY?  
 

PŘIPOMÍNKY? 
 
 

RÁDI VÁM OSOBNĚ ODPOVÍME A UVÍTÁME VAŠE NÁZORY. 
 

PŘIJĎTE SI NEZÁVISLE POPOVÍDAT. 
 

PIVOVAR U ŠVELCHŮ 
 

KAŽDOU STŘEDU V ZÁŘÍ A PRVNÍ STŘEDU V ŘÍJNU 2018 
 

(5.9., 12.9., 19.9., 26.9. a 3.10.) 
 

VŽDY OD 19 HODIN 
 
 

NzS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Náš volební program obdržíte v dalším týdnu 
formou stejného skládacího letáku, jako je tento.  Stále 
jsme ho pilovali. Tvořili jsme ho a diskutovali mezi 
sebou, s příznivci a podporovateli. Nechceme v něm 
planě slibovat. Formulujeme v něm cíle, konkrétní 
úkoly a přidáme i doplňující formu sdělení – verše. 

 
 

 
A jaká témata naleznete v našem volebním programu? 

 
 

POSÍLENÍ POZICE SUŠICKA 
(velmi aktivní a nápadité zastupitelstvo) 

 
ŽIVOT VE MĚSTĚ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BYDLENÍ 

(vytvářet podmínky a průhledně rozhodovat) 

 
DOKUMENTY PRO ROZVOJ SUŠICKA 

(strategické a územní plány jsou nezbytné) 

 
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
(kdo slíbil služby, musí plnit smlouvy) 

 
ŘEMESLA, VÝROBA, SLUŽBY 

(kdo z místních tvoří, slouží a podniká, zaslouží podporu) 
 

VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS 
(pro naše děti i seniory jen to nej) 

 
NEJEN MĚSTO, ALE I VESNICE 

(naše vesnice mají silný potenciál) 

 
MODERNÍ TRANSPARENTNÍ MĚSTO 

(transparentně zveřejníme informace) 

 
 
 
 

www.nezavislizesusice.cz 
facebook: nezavislizesusice 
e-mail: nezavislizesusice@seznam.cz 

 

SUŠICE - KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 
 

 
SNĚTE S NÁMI, MUDRUJTE! NEZÁVISLE HLASUJTE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané, 

tímto prvním letákem Vám představujeme členy sdružení 
nezávislých kandidátů Nezávislí ze Sušice. 

I když jsme se shodli na naší kandidatuře až v průběhu března 
2018 a někteří z kandidátů se přidali tzv. na poslední chvíli, museli 
jsme splnit dle podmínek zákona náročný úkol – nasbírat minimálně 
781 podpisů potencionálních voličů, abychom se mohli komunálních 
voleb vůbec zúčastnit. Prostřednictvím petice a přes osobní 
kontakty se nám podařilo nasbírat na 960 podpisů, a za to patří náš 
velký dík i Vám. Pustili jste nás o krok dál. 

Na naší kandidátce najdete 7 žen a 14 mužů různého věku a 
zaměření. Náš průměrný věk je 43 let. Někteří z nás mohou vyvolat i 
negativní emoce. Některé znáte velmi dobře, někteří mohou být 
překvapením, někteří jsou ve veřejném dění nováčky a někteří již na 
místní úrovni působili před více jak dvaceti lety, kdy formulovali pro 
Sušicko základní vize a cíle, k jejichž naplňování či ničení dochází 
dodnes. 

Nabízíme Vám kandidáty, kteří se odhodlali něco udělat pro 
své místo, kde bydlí a působí, kteří nabízejí nové myšlenky, energii, 
profesi a osobní zodpovědnost. A i když jsme seřazeni do pořadí od 
1. do 21.místa, jak to vyžaduje platný volební systém, jsme na jedné 
úrovni, na jedné lodi. Lídra hledejte v každém z nás. 
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Mgr. Bc. Jitka KROUPOVÁ, právnička, 29 let 

Kandiduji, protože už mě nebaví si jen stěžovat na to, co se mi 
nelíbí. Chci přinést na radnici důsledné dodržování práva, 
otevřenější komunikaci s občany a lidský pohled na věc. 
Oporou mi bude moje vzdělání i rodina. 

 

Martin LORENC, M.A., personalista, 31 let 

Patřím mezi první, kdo poukázal na problémy nemocnice. A také, kdo se 
snaží uchopit rozvoj území Sola - v této oblasti jsem absolvoval dánskou 
univerzitu. Vidím zde šumavskou Litomyšl. Nechci lacinou montovnu, kdy 
cílem je zplundrovat, vytěžit, vydojit a zmizet. Nechci semeniště 
problémů, minimální mzdu, demotivační prostředí pro místní mladé lidi. 
Chci město, které se rozvíjí nejen ve sportu. Chci větší zapojení občanů 
do rozhodování. Chci profesionální řízení na všech postech. Nechci 
pouhé dohazování známých a kamarádů.  Proto kandiduji. 

 
Ing. Roman BRUZL, předseda družstva, 56 let 

Jsem zakládajícím členem spolku My ze Sušice. Věřím, že naše 
město potřebuje dobře informované občany a aktivní 
zastupitele  Proto jsem kandidátem tohoto sdružení. 

 
 

Bc. Sarah HUIKARI, sociální pracovnice, 29 let 

Přála bych Sušici dynamický rozvoj, který bude šetrný 
k přírodě a zároveň bude skutečným přínosem pro její 
obyvatele a návštěvníky. Nestojím o velkolepá a jednoduchá 
řešení, u kterých nikdo nedomýšlí důsledky. Chci odvážné, ale 
uvážlivé vedení města, které ctí historii a má vize pro 
budoucnost. Město bez nápadu není město pro život. 

 

Mgr. Ing.arch. Karel JANDA, architekt, 49 let 

Jsem vášnivý Sušičák. Hledám inspiraci všude a snažím se mít 
stále otevřené oči i srdce. Kritické myšlení považuji za součást 
hledání smyslu života. Chci hledat způsoby, nechci hledat 
důvody, proč něco nejde... 

 
 

Ing. Václav TOMAN, lesník, 60 let 
 
Neumíš ? Naučíme Tě. 
Nerozumíš ? Pomůžeme Ti. 
Nemáš zájem ? Nechceme Tě. 
 

 

 
Jaroslava KOLÁŘOVÁ, daň. poradce, 52 let 

Sušice je velmi krásné město a její obyvatelé si zaslouží být 
informováni přímo a bez okolků těmi, které si zvolili do vedení 
města. Podporuji malé živnostenské podnikání. Jsem 
přesvědčena, že občané Sušice si zaslouží kvalitní a v místě 
dosažitelnou zdravotní péči. 

MUDr. David TOUFAR, oční lékař, 47 let 

Jelikož mám Šumavu rád, Sušici nevyjímaje, jdu do toho. 
Zajímám se především o otázky zdravotnictví  a o 
sociální problematiku. 

 
 
 

Martin SULÁN, podnikatel, 34 let 

Zvolte koho chcete, jen pěkně prosím, ať je poctivý, 
slušný, průbojný a makáč. 

 
 
 
 

Renata SVOBODOVÁ, finanční účetní, 50 let 

Sušice je moje srdeční záležitost. Vrátila jsem se do rodného 
města po 27 letech života v severní části naší republiky. 
Uvědomuji si, jak mám místo svého dětství a mládí moc ráda 
a chci pro jeho zlepšení nabídnout svou aktivitu. 

 
 
 

Ing. Vladimír ŘÍHA, lesník, 64 let 

Pro přítomnost a hlavně budoucnost Sušice se dá ještě 
leccos udělat. Chci tomu napomáhat. 

 
 
 

Martin NOVÝ, student, 21 let 

Chci být užitečný pro své rodné město. 

 
 
 
 

Bc. Ivana HOLÁ, admin. pracovnice, 32 let 

Město Sušice je pro mne kouzelným místem a byla bych ráda, aby to 
jednou pocítily i mé děti. Ráda bych v Sušici viděla více zeleně.  Sušické 
noviny, které budou zajímavé a nezávislé. Kvalitní a moderní restaurace i 
na náměstí. Méně „obchoďáků“ a více malých obchodníků nabízející 
lokální zboží. Chci mít bezpečné město. Dobře fungující nemocnici, kde 
bude spokojený personál i pacient. Vážím si své svobody říct vlastní 
názor a každý, kdo chce, by jej měl vyjádřit. Pojďme podpořit vše dobré, 
co tu máme a změnit věci, které se nám nelíbí. 

 
Karel PODLEŠÁK, řezník - uzenář, 58 let 

Město je majitelem okolo 1500 bytů. Chci, aby všichni 
nájemníci měli stejné podmínky. Ne někde tak a jinde onak, 
včetně nájemného. 

František VÍTEK, obkladač, 59 let 

Slova a sliby jsou zbytečné. Za každého mluví jeho činy a 
to co je schopen udělat pro ostatní ve svém okolí. 

 
 
 
 

MUDr. Ivona ŽÁČKOVÁ, lékařka, 31 let 

Kandiduji, protože mi není lhostejné místo, kde chci žít. Není 
mi lhostejný rozsah zdravotní a sociální péče, která by měla 
být v Sušici na maximální možné úrovni. 

 
 
 

Ladislav BLAŽEK, elektrikář, 52 let 

Bez práce nejsou koláče, kdo nechce pracovat, ať nejí. 

 
 
 
 
 

Tomáš KUBÁT, řidič sanitky, 32 let 

Jako řidič sanitky dobře vím, jak se cítí staří a nemocní 
lidé. Sušice se musí umět o ně postarat. 

 
 
 
 

Ladislava MRÁZOVÁ, admin. pracovnice, 24 let 

Chtěla bych pro občany Sušice jen to nejlepší ve všech 
směrech. Sušice je bránou Šumavy, ale také naším domovem, 
tak ať se nám zde žije co nejlépe. 

 
 
 

Michal VONDRA, důchodce, 65 let 

Ač nepocházím odsud, Sušici mám rád, a proto chci pro 
ni něco udělat. 

 
 
 
 

Ing. Ondřej LERCH, technolog, 30 let 

Jsem čerstvý třicátník žijící v Sušici už 5 let a nehodlám 
to měnit. Proto pro ni budu dělat maximum. 
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