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VOLEBNÍ PROGRAM

SNĚTE S NÁMI, MUDRUJTE! NEZÁVISLE HLASUJTE!

Mgr. Bc. Jitka KROUPOVÁ, právnička, 29 let

Martin LORENC, M.A., personalista, 31 let
Ing. Roman BRUZL, předseda

CHCETE NÁS VÍCE POZNAT?
ZEPTAT SE NA NAŠE NÁZORY?
NÁPADY?
PŘIPOMÍNKY?

družstva, 56 let

Bc. Sarah HUIKARI, sociální pracovnice, 29 let
Mgr. Ing.arch. Karel JANDA, architekt, 49 let
Ing. Václav TOMAN, lesník, 60 let

Jaroslava KOLÁŘOVÁ, daň. poradce, 52 let
MUDr. David TOUFAR, oční lékař, 47 let

Martin SULÁN, podnikatel, 34 let
RÁDI VÁM OSOBNĚ ODPOVÍME A UVÍTÁME VAŠE NÁZORY.

Renata SVOBODOVÁ, finanční účetní, 50 let

PŘIJĎTE SI NEZÁVISLE POPOVÍDAT.

Ing. Vladimír ŘÍHA, lesník, 64 let

PIVOVAR U ŠVELCHŮ
TŘETÍ A ČTVRTOU STŘEDU V ZÁŘÍ A PRVNÍ STŘEDU V ŘÍJNU 2018

(19.9., 26.9. a 3.10.)
VŽDY OD 19 HODIN

NzS

Martin NOVÝ, student, 21 let
Bc. Ivana HOLÁ, admin.

pracovnice, 32 let

Karel PODLEŠÁK, řezník a uzenář, 58 let
František VÍTEK, obkladač, 59 let
MUDr. Ivona ŽÁČKOVÁ, lékařka, 31 let

Ladislav BLAŽEK, elektrikář, 52 let
Tomáš KUBÁT, řidič sanitky, 32 let
Ladislava MRÁZOVÁ, admin. pracovnice, 24 let
Michal VONDRA, důchodce, 65 let
Ing. Ondřej

LERCH, technolog, 30 let

www.nezavislizesusice.cz
facebook: nezavislizesusice
e-mail: nezavislizesusice@seznam.cz
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Vážení a milí,
tímto druhým letákem Vám představujeme volební program
našeho sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí ze Sušice.

Tvořili jsme ho a diskutovali mezi sebou, s příznivci a
podporovateli. Nechceme v něm planě slibovat. Formulujeme
v něm záměry, cíle, vize i úkoly a přidáváme doplňující formu
sdělení – verše. Snad pro někoho zábavnější čtení.
Program jsme sepsali podle našeho nejlepšího vědomí a
svědomí. Uvědomujeme si, že není stručný. Může být obtížněji
čitelný, zdánlivě komplikovaný a mnohotvarý. Zřejmě je to proto,
že jsme nové uskupení skutečně nezávislých jednotlivců. Každý
z nás má nějaké priority a svůj individuální názor, ale každý z nás
umí druhému naslouchat a přijímat argumenty. Každý také dostal
šanci se vyjádřit. Proto jsme se rozhodli to vzít „z gruntu“ a sepsat
vše, co považujeme za důležité. Program lze pokládat za
dlouhodobý, koncepční a maximalistický a tušíme, že jeho
naplnění může trvat mnoho let. Je však dobré takový program
mít.
A jak tento dokument číst? Máme celkem osm základních
bodů (uvnitř uprostřed), které jsou heslovitě podpořeny tamtéž,
trochu více rozvinuty vlevo v souvislém textu a zveršovány
napravo.

Nesmíme se bát vyšších cílů. Musíme umět komunikovat s občanskou společností,
s ostatními obcemi, se státem, s národními parky, se zaměstnavateli a s vlastníky.
Preferujeme spravovat a tvořit veřejné statky příkladně, bez zbytečných kompromisů,
velkoryse, protože vnímáme, že udělat něco jen pro to, aby to bylo, není dlouhodobě
přínosné. A stejně pro všechny. Pro ženy, muže, děti, seniory, sportovce i muzikanty.
Sušicko bude zelené, zdravé a bezpečné místo k životu, s bohatou zelení, s logicky
uspořádanou a dostatečně usměrněnou dopravou (především parkování v Sušici a
chybějící rezervní most přes Otavu začínají být aktuální). Důraz dáme kvalitě veřejného
prostoru. Nezapomeneme ani na spolehlivé a dostatečné inženýrské sítě, jakož i na
hospodárnější zacházení s dešťovými a splaškovými vodami. Milujeme naši řeku a naše
potoky, a proto je musíme chránit před negativními vlivy. Musíme být dobře připraveni
na problematiku budoucnosti panelových domů a sídlišť, což souvisí nejen se
strategickým plánem, ale také s dostatečným bytovým fondem a se zásadním zlepšením
obrazu území. Umožníme neagresivní developerskou výstavbu výjimečného bydlení
(např. konverzemi průmyslových staveb) a zároveň zajistíme vlastní, kvalitní, zajímavou
výstavbu bytů pro mladé, pro rodiny a pro seniory s dostatečnými plochami pro hry,
zeleň a parkování. S odpady naložíme moderně, efektivně a šetrně.
Chybí strategický plán. Připravuje se změna územního plánu. Zformulujeme s přizvanými
odborníky jasné a reálné vize do budoucna. Vize i pro venkov, které budou prospěšné,
dlouhodobě funkční, s vysokou přidanou hodnotou a bez zjevných ztrát. Musíme se
intenzivně podílet na kvalitní aktualizaci územního plánu. Každý, kdo by měl k tomu co
říci a přihlásí se o slovo, dostane ho. Nebudeme problémy tajit.
Vytrváme v informování o nemocnici pravdivě a v celých souvislostech. Provedeme
revize smluv na pronájem nemocnice z roku 2015. Na základě detailních analýz
navrhneme způsob zajištění dostatečné a kvalitní zdravotní a sociální péče a bude-li
třeba, pak zprofesionalizujeme řídící orgány. Analýzy a návrhy budeme formulovat
společně se státem, krajem a pojišťovnami v návaznosti na demografické předpoklady.
Pakliže se má samospráva přímo podílet na zabezpečení sociální a zdravotní péče, pak je
nutno stabilizovat a nadstandardně ohodnotit kvalitní personál a cílenými pobídkami
přilákat nový.
Nejen na podkladu jednání s vlastníky a s konkrétními zájemci nutno vymezit a vybavit
plochy dosud nevyužívaných území (např. areál bývalého s.p. Solo Sušice), a to pro
rozvoj řemesel, moderní výroby a živnostenské podnikání v nejširším slova smyslu. Větší
počet drobných firem zaměstnávajících obyvatele z širokého okolí či živnostníků bude
větším přínosem nežli jedna velká výrobní hala s potřebou zajistit zaměstnance přes
různé agentury. Město i úřad povedeme s vědomím, že je třeba zajistit „rovné podmínky
pro všechny“ a také „nepřekážet“.
Pociťujeme nutnost podnítit otevřenou diskusi o modernizaci přístupu k základnímu a
střednímu školství, které má odpovídat současným trendům. Nechceme dělat ze školáků
většinově vyděšenou a nezainteresovanou skupinu. Brzké vstávání dle nás nezvyšuje
vzdělávací potenciál. Přivábíme na Sušicko nové směry a osobnosti. Ještě silnější
podporu si zaslouží všechny volnočasové aktivity, především pro děti a mládež, ale i
seniory. Také podpora všech možných pohybových a sportovních aktivit bude
významnou součástí „zdravé a zelené Sušice“. Kulturní zařízení, nejen městská, si
zaslouží zvýšenou pozornost. Regionální muzeum by potřebovalo z podnětu místní
samosprávy zásadní modernizaci svého programu, aby zachytilo současné programové a
personální trendy. Městská zařízení by si zasloužila větší velkorysost, atraktivitu a
dostupnost. Velmi kvalitních kulturních akcí nemusí být mnoho, musejí mít však ambici
získat minimálně nadregionální či dokonce celostátní význam. Kdyby tak sušická pouť
byla kulturnější, bez babylonského hemžení a hluku, bez zbytečných pozlátek, třeba i na
lepším místě.
Každý jeden zastupitel se nesmí bát zeptat se, oponovat, kriticky myslet a diskutovat se
známými i s oponenty. Musí umět naslouchat odborným názorům a také se jimi řídit.
Musí v dostatečném předstihu veřejně sdělovat, co se chystá a obhájit své konání. Mlčící
zastupitel není přínosem pro rozvoj Sušicka. Je nutné zrychlit internet a tím zvýšit
technologické standardy místních infrastruktur v duchu rozvoje měst pro 21.století. To
platí i o chodu úřadu. Musí být efektivní a přívětivý, usměvavý a profesionální.
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POSÍLENÍ POZICE SUŠICKA
velmi aktivní a nápadité zastupitelstvo
velkorysé plány po jasné dohodě se sousedy
posílení významu a postavení Sušicka v regionu
a co na kole ze Sušice až do Passova? a ukázkové sirkařství?

ŽIVOT VE MĚSTĚ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BYDLENÍ
inspirativní a příjemný veřejný prostor, krásná řeka a lávky
ochrana stávající zeleně a výsadba nových stromů a alejí
panelová sídliště - včera, dnes a zítra i pro děti
a co pro Sušici druhý most? a lávky?
a moderní odpadové hospodářství?

DOKUMENTY PRO ROZVOJ SUŠICKA
strategické a územní plány jsou nezbytné
rovnoměrný rozvoj všech částí města a okolních vsí
ověření motivu odkupu zbývajících částí bývalého areálu Solo
a co konečně plánovat se zaměstnavateli, producenty a živnostníky?

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
kdo slíbil služby, musí plnit smlouvy
stabilizace personálu a jeho odpovídající ohodnocení
motivační podmínky pro zaměstnance v pomocných profesích
a co formulovat cíle s pojišťovnami, státem, krajem i okolními obcemi?

ŘEMESLA, VÝROBA, SLUŽBY
stejné podmínky pro všechny, bez protekce
kdo z místních tvoří, slouží a podniká, zaslouží podporu
a jak pomoci živnostníkům, aby předali svůj um a zkušenosti?
a co takhle konečně to Solo vyřešit?

VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS
pro naše děti i seniory jen to nej
pojďme otevřít diskusi o modernizaci vzdělávání
využijeme potenciál kulturního dědictví a přírodních hodnot?

NEJEN MĚSTO, ALE I VESNICE
naše vesnice mají silný potenciál
chraňme si své lidi, važme si jejich talentu a hodnot
a co místa, kde chybí kanalizace, čištění splašků, chodník?

MODERNÍ TRANSPARENTNÍ MĚSTO
transparentně zveřejníme informace
vytvoříme podmínky pro průhledné rozhodování
aktivní občany zapojíme do dění ve městě i na venkově
máme otevřeně a včasně informovat veřejnost, co se děje?

Při Otavě leží Perla, podobnou dnes najdeš ledva.
Mohla by však zářit více, a to v celé republice,
by našinec i turista, pěšák, řidič, cyklista,
jásal s mapou u hlavy: toť pravá brána Šumavy.
Vždyť kdo by nechtěl jednou třeba
na kole jet až k Dunaji zleva.
Život jednadvacátého století?
Láska, zdraví, bezpečnost, prostě žádná prokletí.
K rozumu přistoupí odbornost, odpadne tím mnohá zlost.
Zelené čisté ulice, malebné vísky, voda čistá,
vůně luk a žádný hluk.
Bydlení zde pro každého, kdo tu vážně touží žít.
Trosky, ruiny, ohavnosti nenecháme tlít.
Z opuštěné fabriky vytvoříme město:
lofty, dílny, sály, skleníky, žádné prázdné gesto.
Sil do toho dáme, trpělivost máme.
Budoucnost i smělé plány,
dostávaly mnohé šrámy.
Půjdem na to s analýzou, s novou mízou.
Strategicky, územně,
od základu, od země.
Zřeli jsme teď chvíle sporné, stonat zde již není vhodné.
Potřebujem nemocnici, její služby,
ne však firmu, co plní si své tužby.
A v sociální sféře připravovat třeba
potřebným i seniorům denní příděl chleba,
v neposlední řadě důstojné podmínky těm,
kteří druhým slouží, pomáhají,
by se po nich neslehla zem.
Vše souvisí se vším - pravda toto jistá.
Město má si ovlivnit, co kde jak se chystá.
Všemu půjdem naproti, na strategickém podkladu,
vlastní péčí, vtipem, doberem se pokladu,
leč velká centra nebrat! To záludná je cesta,
ze Sušice nesmí být prodejná nevěsta.
Do školy i do školky choditi se bude, nesmíme však ratolesti pobízeti k nudě.
A ty brzké začátky středoškolských lavic! Pak i v centru po páté život už je na nic.
Vzdělání je velmi drahé, nevzdělanost však mnohem víc.
Nastavme té realitě svou odvážnou líc.
Vše je možné zlepšovat, i jídelní stravu, před tím není vhodné do písku strkat hlavu.
Každému pak pravdivě, v přepočtu, ať cinknou zlaťáky v rozpočtu.
Chceme také lepší flek pro halu sportovní, a budem navíc rozvíjet, co bude kolem ní.
I když dnešní muzeum není zrovna „in“, nemusí hned město zahalovat splín,
že ve staré lékárně bude vlastní, hrdé?! Vidíme i problémy, může to být tvrdé…
Nechť vzkvétá věhlas kultury pod naším svatým borem,
a nepodlehnem trendům zlým, by stal se tažným volem.
Není jenom město, ten náš místní ráj.
Na venkově spíme, žijem,
stavíme si máj.
Spousta umu, síly, schováno je tady.
Měli bychom podpořit všechny místní vnady.
Ten, kdo nechce, ale může, strachy před lidmi se nevysvlékne z kůže,
ten Sušicku nepomůže…
Proto kontaktovat zástupce je nutné, by nemusely vznikat spolky smutné,
otevřít společné debaty a veřejně tvořit plány,
oslovit všechny přítomné, děti, muže, dámy,
aby výsledek stál za to, aby Otava byla nad zlato!

