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Takto jsme se před čtyřmi lety poprvé zúčastnili místních komunálních voleb

věříme, že jsme vás nezklamali. Chceme i nadále ve své práci pro Sušicko pokračovat.

úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
blížíme se ke konci našeho prvého volebního období, 

kdy jsme pootevřeli vrátka do komunální politiky na Su-
šicku. Mnohé se nám podařilo, mnohé nepovedlo.

Snažili jsme se být konstruktivní, byť jsme byli označe-
ni jen a vždy za opozici. Vedení města s námi spolupra-
covat zjevně nechtělo, ať bychom řekli a udělali vlastně 
cokoli. Odmítali dialog.

Měli jsme stále na mysli také náš volební program. Pra-
videlně jsme Vás informovali na Facebooku i webových 
stránkách. Vydáváním občasníku SOS jsme naše poznání 
a návrhy předkládali v širší formě. Informovali jsme Vás 
o tom, co jsme podpořili a co ne, a sdělovali jsme Vám náš 
pohled na všeobecné dění. 

Letošní rok je z pohledu komunální politiky význam-
ný, neboť si občané opět zvolí své zastupitele, kteří obce 
(města) povedou v nadcházejícím období. Naše sdružení 
nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ se chce také 
ucházet o Vaši přízeň. Jsme vázáni pouze našimi názo-
ry, a to nám dává šanci se na minulost, současnost a bu-
doucnost Sušicka dívat očima běžného občana, který má 
své město rád a chce v něm žít. Právě o tento život jde, 

neboť chceme, aby Sušicko bylo místem bezpečného, 
přirozeného, přívětivého a moderního živobytí v podhůří 
Šumavy.

Toto vydání SOS má za cíl Vás nejenom informovat 
o našich aktivit, ale vlastně Vám i oznámit, že do toho 
opět jdeme a zase budeme chtít bojovat za lepší Sušic-
ko. Proto bychom Vás chtěli požádat o podpis petičního 
archu, což by nám umožnilo se opět do voleb přihlásit. 
Pokusíme se Vás nejen v našem volebním programu pře-
svědčit, že můžeme být pro naše město i nadále příno-
sem. Slibem sice nezarmoutíš, ale my chceme hlavně dle 
těch slibů jednat.

Naše kandidátka bude trochu jiná než před čtyřmi lety. 
Někteří odešli, někteří zůstali a jiní členové se sami při-
hlásili. Věříme, že řada jmen Vás pozitivně osloví. Bude 
záležet pouze na Vás, koho zvolíte a komu dáte svoji dů-
věru. Přejme si všichni, aby to byla volba šťastná. Nyní 
ale stojíme opět na startu a začínáme sbírat podpisy. 
Chceme si je zajistit také osobními setkáváními nebo 
na podpisových místech.

Přejeme Vám krásné jaro, pohodu a pozitivní energii. 
A buďte nezávislí!

za Nezávislé ze Sušice
Roman Bruzl

Co SE dALo ZA ČTYŘI RokY 
STIHnoUT, Co ZJISTIT A Co dÁL

Na 23. a 24. září 2022 jsou v naší republice vypsány ko-
munální volby. Již podruhé se naše sdružení nezávislých 
kandidátů Nezávislí ze Sušice těchto voleb zúčastní. Před 
čtyřmi roky jsme nejprve sháněli podpisy od 10 % oprávně-
ných voličů Sušicka, abychom mohli kandidátku postavit 

a přihlásit. To se nakonec podařilo a s volebním číslem 10 
jsme do toho skočili rovnýma nohama. SNěTE S NÁMI, MU-
DRUJTE! NEZÁVISLE HLASUJTE! (NzS)

I letos potřebujeme začít sběrem podpisů. Někdo by řekl, 
že je to zbytečné, že je lepší jít pod nějakou partaj a mít to 
„v kapse“. Nesouhlasím, zvláště v našem měřítku bývalého 
okresního městečka, kde se mnozí osobně znají a kde ote-
vřeně hovořit a debatovat má skutečný význam, protože se 
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mnohé můžeme naopak dozvědět (a nemusí to být vždy jen 
příjemné „hlášky“). Snad se i lidem můžeme klidněji dívat 
do očí, protože jsme se toto volební období opravdu sna-
žili. Tvoříme, nabízíme různá a dle nás lepší řešení, i když 
ona současná zastupitelská většina kolikrát hlasovala spíše 
podle vzorce „bližší košile než kabát“!

Za necelé čtyři roky se mi bohužel potvrdily domněnky, 
které jsem si vytvořil v době, kdy jsem byl nazýván křiklou-
nem a kdy jsem se občansky společně s dalšími osobnostmi 
našeho města aktivizoval, když město pronajalo nemocnici 
Pentě a starosta hlásal, že nyní již budeme jen inkasovat, 
kdy šlo město na ruku všem možným developerským sna-
hám, pro které nemuselo navenek hnout ani prstem, a kdy 
kvůli nové sportovní hale ohnulo vlastní významný zákon, 
kterým územní plán bezesporu je. Bohužel jsme již delší 
dobu na vedlejší koleji, když by mělo platit Masarykovo „de-
mokracie nepanuje, ale opravuje“.

Za ty necelé čtyři roky jsem si také uvědomil, jak dokonale 
a mazaně může být vyprofilovaný klientelismus, jak zdán-
livá loajalita může být vlastně jen skrytým vděkem za dob-
rou trafiku, jak okázalá horlivost pro věc může být vlastně 
prostým konkurenčním bojem a jak snaha pro zajištění kva-
litnější práce pro obec může být přenálepkována na osobní 
zášť či nenávist. K tomu všemu ve světě i u nás „Populismus 
postavil vkus průměru nad podstatu“ (Jiří Pehe).

Sám sobě si stále kladu otázky, co bylo možno za necelé 
čtyři roky reálně v zastupitelstvu města zvládnout, zda našich 
celkem cca třicet písemně zpracovaných návrhů a podkladů 
pro jednání zastupitelstva města našlo takříkajíc úrodnou 
půdu. Zda naše argumentace přinesla nějaké plody. Myslím, 
že to nakonec smysl opravdu mělo. Na zastupitelstvech se 
konečně začalo otevřeně diskutovat a argumentovat (pozn.: 
nikoli tlachat – to jsme ani jednou neprovozovali). Začaly se 
klást otázky. Začaly se též vymáhat odpovědi, i když to není 
dosud lehké. Mnohé informace se bohužel zastírají, možná 
nevědomky. Mnohé se vysvětluje dle potřeby, manipuluje 
se, bohužel se i lže. Také to občas vypadá, že nějaký člen do-
zorčí rady městské obchodní společnosti či opakovaně velmi 
neúspěšný manažer má větší práva nežli zvolený zastupitel. 
K tomu ještě ta jejich přirozená maskovací harpagonská takti-
ka, která není podložena vůbec žádnou kvalitou. 

Za ty čtyři roky v zastupitelstvu města jsme podávali al-
ternativní návrhy a vysvětlovali jiné pohledy. Pomohli jsme 
rozběhnout městskou nemocnici po ukončení tzv. spoluprá-
ce s Pentou, která opravdu stála mnoho lidí mnoho nervů 
a město nemalý peníz. Ubránili jsme územní plán a jeho re-
gulativ vůči nepřiměřené výstavbě dalšího obchodního ko-
losu ve městě, když z toho plynoucí závěr Nejvyššího správ-
ního soudu se dává mnohým městům za příklad. Pomohli 
jsme také zpochybnit výstavbu megahaly s neurčitým vy-
užitím a s rozměry pro Sušici naprosto nevídanými (400 m 
délka, 100 m šířka a 15 m výška, což je 5 podlaží panelového 
domu!). Započali a rozvířili jsme debatu na téma architekt 
města, dokonce v první linii spolupracujeme se zpracovateli 
územního plánu, resp. jeho změny, která se nyní dopraco-
vává. Navíc jsme město zkontaktovali s Fakultou architek-
tury při ČVUT, která v tomto letním semestru přinese městu 
poměrně velkou škálu postřehů a podnětů pro řešení bola-
vých míst (mezi nimi i bývalý areál Solo Sušice, o kterém 
se vedení města opakovaně odmítlo veřejně bavit a vyzvat 
majitele k jednání, případně pak ke spolupráci). 

Pomohli jsme třeba vzniku Kruhu přátel hudby, který při-
náší na Sušicko velmi kvalitní reprodukci klasické hudby. 
A daří se nám komunikovat s kulturním střediskem a spo-
lu s ním připravovat mnohé akce, i když jsme měli kolikrát 
sami problémy s jakousi cenzurou či neochotou před dveř-
mi Sušických novin. Přesně jak říkal Jan Werich: „Kdo chce, 
hledá způsoby. kdo nechce, hledá důvody.“

Přesto všechno zkouším jít dál. Přál bych si, aby se v za-
stupitelstvu od října 2022 sešla velmi moudrá, tvořivá 
a pracovitá většina, která bude ochotná věnovat více svého 
času obci, bude ochotná učit se novým věcem, bude trans-
parentně vystupovat i rozhodovat, nebude hledět na to, ja-
kou čepičku kdo má, a která si za své vezme hlavně zdraví 
a prosperitu Sušicka 21. století, když inspiraci můžeme hle-
dat třeba v citátu Václava Havla: „V demokracii je to složité. 
je třeba, aby se v ní angažovali všichni.“ 

Přeji všem krásné léto, mnoho zdraví, zdaru, štěstí a míru! 
Kéž se ledy pohnou nejen na Sušicku.

Karel Janda, zastupitel za Nezávislé ze Sušice

PRvní RokY v ZASTUPITELSTvU
Losos se narodí na horním toku řeky hluboko ve vnitro-

zemí kontinentů, povyroste a vydá se do moře, aby se zase 
v době, kdy bude dospělý, vrátil do svého rodiště a zde vy-
vedl další generaci. V zásadě jsem prožila podobný příběh. 

V Sušici jsem se narodila, studovala gymnázium, odešla 
jsem na vysokou školu do Prahy, kde jsem následně praco-
vala na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Zpět jsem se vrátila 
v roce 2015 uhnízdit a založit rodinu. Občas se mě někdo 
ptá, zda bych se ještě vrátila do Prahy, odpověď mám jas-
nou, NE. V Sušici se totiž žije dobře a pro rodinu je to to 
nejlepší! Celé to byl tedy celkem fofr, protože v  roce 2016 
přišel na svět první potomek a v roce 2018 druhý.

Kandidaturu do zastupitelstva města v roce 2018 jsem 
neplánovala, nějak se to prostě sešlo. Jako první náhradník 
jsem se pak na začátku roku 2019 stala zastupitelkou. Před 
mým prvním zasedáním jsem měla takový ten divný pocit, 
který mívá člověk, když nastupuje do nového zaměstná-
ní - jste na změnu připraven, ale je to pro vás nové. A tak 
to začalo. Týden před každým zastupitelstvem dostáváme 
podklady, následně asi týden po zasedání pak obdržíme zá-
pis. Dále pak všichni zastupitelé dostávají program a zápis 
z jednání Rady města (ta se koná většinou dvakrát do mě-
síce) a další materiály – pravidelně informace z nemocnice 
a nepravidelně pak to, co je zrovna aktuální, např. informace 
ke změně územního plánu. 

Často se mi tedy doma stává, že večer, když uspím děti 
a je ten pravý klid, otvírám počítač a čtu a čtu. Rozhodně 
ale platí, že mnoho mých kolegů zastupitelů je členy ještě 
v různých komisích nebo v kontrolním/finančním výboru, 
a pokud ke svému členství v odborném orgánu přistupují 
svědomitě, chodí na jednání a věnují se přípravě, musí ze 
svého volného času ukrojit více. 

Uplynulé zastupitelské roky se tematicky hodně točily oko-
lo nemocnice. Osobně jsem moc ráda, že nemocnice tady je. 
Ono když vaše dítě má záchvat laryngitidy, máte pocit, že se 
dusí, je velký rozdíl, jestli byste měli jet na dětskou pohoto-
vost do Klatov, nebo do Sušice. Tyhle noční výjezdy, spaní 
s otevřeným oknem a inhalace se synem dobře známe. Jasně, 
provoz nemocnice není jen dětská pohotovost, ale i ostatní 
oddělení. Mnoho z nás zde během covidu např. podstoupilo 
testování nebo očkování. Ostatní oddělení jsou neméně důle-
žitá. Když se na problém nemocnice podívám z nadhledu, tak 
vlastně moc nechápu, co se tady stalo. Od fungující městské 
organizace z dob před rokem 2015 jsme se dostali do bodu, 
kdy vedení města považuje převedení a fungování nemoc-
nice pod Plzeňský kraj jako její jedinou možnou budoucnost. 
No a mezi těmito dvěma mezníky se napáchalo mnoho křivd, 
urážek a naprosto zbytečných osočení ze všech možných 
stran. Osobně jsem velmi zklamaná z nekulturnosti, s jakou 
se toto téma řeší nebo spíš neřeší. A co je horší, téma rozdělilo 
Sušičáky na dva tábory a atmosféra ve městě byla jeden čas 
naprosto zbytečně vypjatá. Snad se v daném směru po vol-



bách mnoho změní a budou se hledat řešení, která budou ak-
ceptovatelná pro valnou většinu zastupitelů i veřejnosti, pro-
tože toto téma si společný konsensus napříč všemi stranami 
i voliči prostě zaslouží. 

Spoustu věcí se stále učím, například otázky týkající se 
územního plánování a tvorby územně plánovací dokumenta-
ce i veškeré procesy s tím spojené, to pro mě byla nová kapi-
tola, kde dozajista stále mám rezervy, byť územní plán města 
považuji za jeden z nejdůležitějších městských dokumentů.

Bylo, je a určitě bude se prostě co učit. Mám to tak v živo-
tě, v práci a stejně tak i v zastupitelstvu, jde jen o to mít chuť, 
udělat si čas a vnímat potřeby jak své, tak ale i těch druhých.

Jitka Kroupová, zastupitelka za Nezávislé ze Sušice 

MěSTo koLEM Mě
Poslední dobou si všímám míst okolo sebe více nežli dří-

ve. Možná je to tím, že chodím více pěšky a svět okolo se 
stává pomalejší. Člověk tak má čas vnímat prostor o něco 
hlouběji. Sušice je skvělé město k životu, přesto je nutné 
nezastavovat a jít ve vizích a plánech dále. Někdy stačí zajet 
jen za hranice, aby člověk načerpal inspiraci, udělat si výlet 
do jiných měst, někdy jen zajít na přednášku, kde si člověk 
rozšíří obzory. Krásným příkladem byla akce PechaKucha 
Night v říjnu 2021 ve staré sušické lékárně, kam byla pozvá-
na řada odborníků na samosprávu, architekturu a veřejný 
prostor. Byl to vskutku obohacující večer. Veřejný prostor, 
donedávna zcela opomíjené téma, je dnes naštěstí aktuální 
již nejen ve velkých městech. Vzhledem ke zvětšujícímu se 
zájmu obyvatel o bydlení a pobývání je nyní i řada na Sušici, 
aby tuto agendu začala reflektovat a zabývat se více tím, 
kde žijeme, a především jak žijeme. 

Veřejný prostor se týká i nás. Kultivuje naše obzory a ne-
jen to. Je všude tam, kde se pohybujeme.  Ulice. Lavičky. 
Automobily a soužití s pěšími a s cyklisty. Regulace ne-
vzhledných reklam, podpora a spolupráce města s podni-
kateli, cílené pěstění funkce a designu. Ovlivňování toho, 
jak vypadají např. nákupní centra, parkoviště. Regulace či 
debata není hanlivé slovo. Je to legitimní nástroj k lepšímu 
žití pro všechny zúčastněné strany.

Během procházek na čerstvém vzduchu si člověk tříbí 
mysl a všímá si drobností. Tak kupříkladu mizí tady stromy. 
Příkladem může být rekonstruovaná ulice T. G. Masaryka, 
kde zůstává poslední strom, a je to bolestivý pohled. Nebo: 
stezka z Fuferen na Santos je krásná promenáda, ale s při-
bývajícím časem velmi exponované místo, kde by paralelní 
cesta jen pro cyklisty a bruslaře byla nasnadě. Anebo: cesta 
okolo bazénu pro handicapované a matky s kočárky po ne-
zpevněné cestě by potřebovala vylepšit – nyní je to spíše 
smutek. Stačí sledovat, dívat se kolem sebe. 

Veřejný prostor je ustálený termín, ale spíše by bylo dob-
ré bavit se o veřejném životě. Dříve zde nebyl, lidé neměli 
tendenci se sdružovat. Poslední roky se i toto obrací k lep-
šímu spolu s kultivací prostoru. Vidíme to v kavárnách, 
parcích, u nás je hezkým příkladem Santos. Zajímavým, 
bohužel ale opomíjeným prostorem je náměstí. Náměstí 
nebylo historicky koncipováno na takový počet vozů. Bo-
hužel do teď neexistuje alternativa parkovacího domu, a tak 
sušické náměstí hyzdí bílé šrafování a stojící vozy. Bereme 
to již automaticky, jako standard. Ale ten to není. V součas-
né době jsem zaslechl debatu nad zrušením dětského hřiště 
u gymnázia a jeho nahrazení parkovací plochou či domem. 
Doufejme, že takový nápad již dnes není možný. Zajímavým 
prostorem k celkové revitalizaci a případnému parkovacímu 
domu se nabízí v prostoru mezi letištěm a kruhovým objez-

Nejsme politická strana, které stačí se do voleb 
prostě přihlásit. My si k tomu potřebujeme zajistit 
přes 900 podpisů místních voličů prostřednictvím 

„Petice podporující naši kandidaturu do komunálních 
voleb 2022“.

Podepište nám prosím tuto petici. Umožněte nám 
znovu kandidovat.

My se vás pokusíme nejen naším volebním 
programem přesvědčit, že patříme na komunální 

scénu, která si vše poctivě odpracuje.

Další podrobnosti a informace naleznete v tomto 
vydání SOS. Děkujeme.



dem. Parkovací dvůr by mohl tzv. viset u rušné křižovatky 
a do budoucna uzavírat ulici Americké armády, a doplnit tak 
původní hradební linii. 

Kvalitní veřejný prostor je pro mě prostor, ve kterém se cí-
tím příjemně, bezpečně, rovnocenně. Ne vždy tomu tak bo-
hužel je. Chybí kvalitnější prostor pro pěší, cyklisty. Kloster-
mannova ulice je doteď plná stojících vozů. Není to škoda? 
Otevřené zahrádky by byly praktičtější, ohleduplnější a hez-
čí. Ulice Americké armády by mohla být výstavní skříní a je 
nutné ze strany města mluvit, debatovat a nabízet řešení. 
Aktuálně je to hybrid, který jaksi funguje, ale zcela jistě to 
není vábné místo pro posezení, zklidnění, potkávání se. Vý-
stavná a klidnější zóna by Sušici velmi slušela. 

Není od věci se projít městem i okolo něho, otevřít oči 
a dívat se kolem sebe. Třeba i zvednout oči o něco výše. Ne-
jen že člověk vidí spoustu zajímavých lokalit, domů, střech, 
památných desek či detailů, kterých si dříve nevšiml. Vidí 
i stav, který je možné vylepšovat, tvořit tak veřejný prostor, 
tedy prostor k životu. Je všude kolem nás. Tak si ho nekaž-
me a pojďme ho zlepšit. Musí se jen chtít. 

Martin Lorenc 

vZkAZ PAPEžE FRAnTIškA
nemusíte být věřícími, abyste to pochopili!
S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomujeme, že:
•  Hodinky za 3000 € ukazují stejný čas jako hodinky za 30 

€.
•  Do peněženky za 300 EUR se vejde stejná částka jako 

do peněženky za 30 EUR.
•  Osamělost doma v 70 m2  je stejná jako ve 300 m2.

Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že vaše vnitřní štěstí 
nepochází z materiálních věcí světa. Zda cestujete první tří-
dou nebo ekonomickou, na tom nezáleží, když letadlo spad-
ne. Doufám, že si uvědomíte, že když máte přátele, bratry 
a sestry, se kterými se můžete bavit, smát se a zpívat, že to 
je to pravé štěstí.

5 nesporných skutečností štěstí:
1.   Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdělávejte je, 

aby byly šťastné, aby viděly hodnotu věcí, ne jejich cenu.
2.  Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete muset brát
     léky, jako by to bylo jídlo.
3.   Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí, i když existuje 

100 důvodů, proč odejít, najde si důvod, proč zůstat.
4.   Jsou velké rozdíly mezi lidmi. Je špatné, že to chápe jen 

málo lidí.
5.   Byl jsi milován, když ses narodil, a budeš milován 

po smrti. Co je mezi tím, je na každém z nás.

Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, 
cvičení, strava, sebevědomí a... přátelé. Udržujte je ve všech 
fázích života a užívejte si zdravý život.

Pro člověka je to těžké - nežádá o narození, nemůže žít věč-
ně a nechce zemřít! Nejlepším dárkem, který můžete něko-
mu dát, je váš čas, snažte se, aby byl dán vaší rodině nebo 
přátelům.

udělejte si čas a předejte tuto zprávu alespoň jednomu 
členovi rodiny, příteli nebo kamarádovi!
možná můžeme něco změnit. 

PaPež František

Petiční archy lze nalézt (odevzdávat) na šesti kontaktních místech, která jsou označena naším logem a jsou vybavena schránkou. Jsou to: Pekařství Karel Rendl v ul. 
TGM i v ulici Americké armády, COOP náměstí Svobody a COOP Zlatá Otava, Pivovar U Švelchů a Tabák Švelch náměstí. Informace a petiční archy lze stáhnout i na  
Facebooku „nezavislizesusice“ nebo na www. nezavislizesusice.cz.

Za sdružení: Jitka KROUPOVÁ, Karel JANDA, Roman BRUZL, Václav TOMAN, Martin LORENC.
PODPIS TÉTO PETICE VÁS K NIČEMU NEZAVAZUJE, POUZE NÁM UMOŽNÍTE KANDIDOVAT.  DĚKUJEME. 

PROSÍME O VYPLNĚNÍ A PODPIS POUZE OD OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ VOLEBNÍHO OBVODU SUŠICE, DĚKUJEME.

PETICE PodPoRUJíCí kAndIdATURU voLEBní STRAnY
ve volbách 2022 do zastupitelstva města Sušice

SdRUžEní nEZÁvISLÝCH kAndIdÁTŮ 
číslo petičního listu

NEZÁVISLÍ

ZE SUŠICE

OPRAVDOVOST • PRACOVITOST • ODBORNOST • TRANSPARENTNOST • ODPOVĚDNOST

SUšICE: BoHATÉ, CHYTRÉ, PŘívěTIvÉ A oHLEdUPLnÉ MěSTo

POŘ. 
ČÍSLO

JmÉno a PříJmení
OPRÁVNěNÉHO VOLIČE

datum narození 
OPRÁVNěNÉHO VOLIČE

adreSa trvalÉHo Pobytu
OPRÁVNěNÉHO VOLIČE

PodPiS
OPRÁVNěNÉHO VOLIČE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


