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SUŠICKO DNES A ZÍTRA, CO BUDE ZA 10, 20, 30 LET?
Proč nemá Sušice svůj strategický rozvojový plán? Co je prio-

ritou města? Víme to, nebo se pouze tápe a investice města jsou 
jen nahodilé? Chceme s vaší pomocí vytvořit strategický rozvojový 
plán města. Musí být jasné, kde si v budoucnu budete moci postavit 
dům, zda město vybuduje obchvat či zásadně vylepší průtah měs-
tem nebo jaké jsou investiční priority pro další roky v celku i v díl-
čích oborech (vybavenost a životní prostředí, bydlení, zdravotní 
a sociální péče, cestovní ruch). Plán se netvoří na jedno volební 
období, ale jako dlouhodobý! Chceme také aplikovat „participační 
demokracii“, tedy více zapojovat obyvatele do vlastního dění a roz-
hodování. Na významné stavby vyhlásíme architektonické soutěže. 
Na významná území (např. Solo) zajistíme nezávislé, ryze odborné 
studie. Při jednání s majiteli a developery budeme prosazovat po-
třeby obyvatel. Vytvoříme veřejné poradenství. Sušicko má výraz-
ný potenciál, nesmíme ho promarnit!

NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŠETRNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ, 
ENERGETIKA

Proč v 21. století tečou odpadní vody do řeky? Jak je to možné? 
Chceme čistý vzduch, čistou vodu a čistý veřejný prostor. To je náš 
společný cíl. Nelze podceňovat zajištění kvalitních vodních zdrojů 
pro všechny. Není možné jakoukoli činností znečišťovat řeku, poto-
ky, plochy. Nelze také stále přehlížet skutečné problémy v dopravě, 
např. kulturu a množství parkovacích míst, železniční přejezd, bez-
pečné a bezbariérové pěší a cyklistické trasy (např. chceme propojit 
Sušici s Petrovicemi), klidný a bezpečný průtah městem, druhý most 
a lávky. Zasadíme se o čistý veřejný prostor. Je třeba řešit i reklamní-
ho smog. Nemůžeme akceptovat znečišťování veřejných ploch nebo 
jejich nedostatečnou či nevhodnou údržbu. Zeleň ve veřejném pro-
storu se již nesmí ztrácet (nesouhlasíme se zrušením parku za soko-
lovnou!), zeleně musí přibývat. Také chceme doplnit umělecká díla 
do veřejného prostoru. Rozvojové záměry budou řešeny s ohledem 
na udržitelnost a ekologickou šetrnost i ekonomickou efektivitu. Za-
bývat se myšlenkou úspor energií a potřebou dělat si energie vlastní 
je na místě. Vyplatí se nám „energetik města“.

ÚČELNÉ, KVALITNÍ I ÚSPORNÉ BYDLENÍ
Proč jsou městské byty zastaralé holobyty? Město vybírá ná-

jem, ale proč se pak více neinvestuje do chytré rekonstrukce by-
tového domu? Chceme také zcela novou bytovou výstavbu, nové 
moderní byty různých velikostí i standardů. Zároveň nastartujeme 
efektivní opravy těch stávajících, protože pouhé zateplení objektů 
opravdu nestačí. Zabývat se myšlenkou úspor energií nejen v rámci 
bydlení bude pro budoucnost velmi důležité. Nájemníkům či lidem 
v nesnázích je třeba pomáhat.

MODERNÍ A CHYTROU TECHNOLOGIÍ K PROSPERITĚ
Byť nejsme ideálně napojeni na vyšší dopravní infrastrukturu, 

můžeme hledat a nacházet obory, které jednak aplikují nové a chyt-
ré technologie a zároveň využijí místní suroviny – dřevní hmotu, 
vodu, recyklovatelné hmoty. Začneme za pomoci odborníků i nad-
šenců „výzkumným projektem“ ve formě tzv. StartUpu, který nás 
nasměruje na správné cesty pro zajištění silné místní spoluúčasti. 
Zároveň podpoříme rozšiřování optické sítě zejména při budování 

chodníků a rekonstrukci komunikací. Podílejme se sami více na své 
budoucnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS, DOPRAVNÍ DOSTUPNOST, CES-
TOVNÍ RUCH A KOMUNITNÍ ŽIVOT

Proč nejezdí více autobusů z okolních osad? Proč musí být rodič 
taxikář? Bydlíte v okolí (např. Albrechtice, Velká a Malá Chmelná, 
Zaluží, Rok atd.) a vaše děti se nemohou dostat z kroužku ze Sušice 
domů? Je třeba více zainvestovat do našich dětí i do těch, kdo se 
o ně starají. Mateřské školy potřebují posílit, aby třídy nebyly trva-
le přeplněné. Prosazujeme dětské skupiny, ve školách pak kritické 
myšlení i širokou praktickou výuku, především pak jazyků. Sušice 
má v budoucnu na to, aby zde vznikla další střední škola se speci-
álním zaměřením ve vazbě na moderní a chytrou technologii. Sou-
časné střední školy potřebují zdravou konkurenci pro lepší budouc-
nost našich dětí. Co si neuděláme, to nebudeme mít. Do dopravní 
dostupnosti (nejen místní!), do vzdělávání a do volného času včetně 
prostorů, kde ho můžeme všichni trávit (místní, návštěvníci), chce-
me výrazněji investovat. Také bychom rádi tvořili nová či staronová 
atraktivní místa, kde se budeme moci společně s turisty déle zdržo-
vat. Tyto všechny služby bude pak nutné udržovat na velmi vysoké 
úrovni. Kvalitní (veřejný) prostor, sport, kultura a další volnočasové 
aktivity pozitivně působí na každého z nás. A také nás spojují!

ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PÉČE
Proč se dnes nemocnice nachází v takovém stavu? Proč se ne-

řídíme referendem o nemocnici? Proč se neřídíme analýzou, kterou 
zadalo město a která byla zpracována s výsledkem, že nemocnice 
může být životaschopná i pod křídly města? Městská nemocnice je 
naše bohatství a měli bychom se k ní tak chovat. Totéž platí o so-
ciálních službách, které však bude vzhledem k stárnutí obyvatel 
potřeba rozšířit také jinými formami. Chybějící logopedii, chirurgii, 
stomatologii a další je nutno koordinovaně řešit, abychom nemuseli 
více a více jezdit jinam.

ÚŘAD, MĚSTSKÉ ORGANIZACE A SERVIS OBČANŮM
Obyvatelé si zaslouží více informací a také rychlejší způsob 

jejich sdělování. Nemělo by se jen vyvěšovat na úřední desku, ale 
i lidsky veřejnost či zájmové skupiny včasně o podstatných věcech 
informovat. Veřejná správa, ať města či prodloužené ruky státu, 
a městské organizace by měly především poskytovat kvalitní a úpl-
né služby a nenechávat věci „vyhnívat“. Chceme rozvíjet on-line 
služby tak, abyste nemuseli chodit na úřad.

FINANCE, SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY A MĚSTSKÁ (I ŠKOLNÍ) 
PARTICIPACE

Proč v Klatovech platí méně za popelnici než my? Proč má 
zrovna nyní město stavět halu za 200 miliónů? Proč už nemáme 
fotovoltaiku alespoň na jedné z městských budov? Městské hospo-
daření a rozpočtování zaslouží svěží či novější pohledy. Sledování, 
analyzování a posuzování efektivity vynaložených veřejných pro-
středků je již standardem v mnohých městech ČR. Vyplatilo by se 
mít svého „ekonoma města“. Rozvoj Sušicka můžeme zároveň pod-
pořit participativním (podílejícím se na rozhodování) rozpočtová-
ním. Příklady táhnou.

Dost věcí funguje dobře. Spoustu věcí je třeba zlepšit a mnoho úplně nově nastartovat. Chceme spolupracovat s každým, kdo bude mít 
zájem. Nechceme čistky, zbytečné předsudky a naschvály.

Detailnější plán pro rozvoj Sušicka, ze kterého je sestaven tento program, můžeme začít naplňovat ihned.
PODPOŘTE NÁS VE VOLBÁCH VLASTNÍM HLASOVÁNÍM, NEJLÉPE VHOZENÍM CELÉ NAŠÍ KANDIDÁTKY DO VOLEBNÍ URNY.
Předem děkujeme za přízeň a prosíme, buďte nezávislí. Sledujte naše média (web, FB, SOS).

NEZÁVISLÍ

ZE SUŠICE

PROČ?

PROTOŽE JSME TVŮRČÍ, ODVÁŽNÍ
A NEJSME SLEPÍ A UNAVENÍ.

Protože místní referendum či petice není pro nás cárem papíru, protože nás 
zajímá váš názor, protože… chceme na radnici pracovat a nejen sedět.

Byli jsme první, kdo poukázal na špatně pronajatou nemocnici, kdo upozornil 
na nutnost tvorby strategie rozvoje města a kdo první formuloval potřebu 

řešit areál Solo komplexně a především ve prospěch celého Sušicka. Nápady 
a zkušenosti máme, řešení problémů vždy hledáme. Nabízíme je však zatím 

marně, naše konstruktivní návrhy a názory jsou pro současné vedení prý „cizí“.

PROČ neřešit otázku, jaká bude Sušice a její osady za 20, 30 let?

PROČ nemít nemocnici jako bohatství města?

PROČ má zrovna nyní město stavět sportovní halu za 200 miliónů?

PROČ jsou městské byty zastaralé holobyty? A proč je dostupného bydlení tak málo?

PROČ nejezdí více autobusů z okolních osad? A proč musí být rodič taxikář?

PROČ nejezdí aspoň 2x týdně přímý vlak ze Sušice do Prahy a zpět?

PROČ neinvestovat více do našich dětí?

PROČ platí v Klatovech za popelnici 450,- Kč a my 800,- Kč?

PROČ hned měnit to, co alespoň dobře funguje?

PROČ nebýt hrdý na to, že žiji, bydlím v Sušici?

KANDIDÁTI A JEJICH PROGRAM
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 23. – 24. ZÁŘÍ 2022



Mgr. Bc. Jitka KROUPOVÁ
Podniková právnička
Sama vám nemohu nic slíbit. V za-
stupitelstvu města je 21 lidí a ti se 
musí vždy dohodnout. Jeden nic 
nezmůže. Základem je tedy ochota 
naslouchat názorům ostatních, vzá-
jemný respekt a konstruktivní kriti-
ka. Konec předsudků a nálepkování, 
jen tak se ze zastupitelstva stane 
akceschopný orgán, jen tak se Sušice 
může vydat vpřed.

Ing. Karel RENDL
Pekař a cestovatel
Někdy stačí jen krok za krokem jít, 
chovat se slušně a lidsky, a zlepšení 
je na světě.

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

Ing. Miloslava SCHEINOSTOVÁ
Projektová manažerka
Bohatství města je i v okolních 
obcích.,

Bc. Ivana HOLÁ
Tvůrčí podnikatelka
Pojďme podpořit vše dobré, co tu 
máme, a změnit věci, které se nám 
nelíbí.

Ing. arch. Irena JANDOVÁ
Architektka
Zajímá mě městský veřejný prostor. 
Chtěla bych přispět svými nápady 
a zkušenostmi z pohledu své 
profese. Chtěla bych, aby se naše 
děti chtěly po studiích vracet a žít 
ve městě, které půjde s dobou.

Ing. Roman BRUZL
Předseda družstva
Politici, správci věcí veřejných, musí 
lidi spojovat a ne rozdělovat.

František ŠVELCH
Restauratér a vodák
Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, 
hledá důvod.

Karel PODLEŠÁK
Řezník-uzenář
Dostupné a slušné bydlení.

Ing. Ondřej UHER, PhD
Ředitel pro výzkum a vývoj
Inovace i do Sušice.

Ladislava MRÁZOVÁ, DiS.
Administrativní pracovnice
Chtěla bych podpořit rozvoj Sušice 
ve všech směrech. Jeden z nich je 
zajistit více pracovních příležitostí 
pro mladé lidi a nabídnout dostupné 
a kvalitní bydlení pro všechny ob-
čany.

Ing. Václav TOMAN
Lesník
Nedovedu, neumím a ani nechci 
slibovat všechno všem.

Jaroslava KOLÁŘOVÁ
Daňová poradkyně
Zdraví člověka je důležitější než 
cokoli jiného.
Zdravotnictví a provoz nemocnice 
musí být přínosem pro občany 
Sušicka.

Michal VONDRA
Důchodce
Miluji Otavu. Řeka je tu pro všechny, 
a tak to má být i s bohatstvím města.

MUDr. Ivona ŽÁČKOVÁ
Lékařka
Mateřské skupiny, nepřetížené škol-
ky a moderní způsoby vzdělávání 
pro naše děti.

Martin LORENC, M.A.
Personalista
Kvalitní a férové zaměstnání pro 
všechny a zastavení odlivu mladých 
lidí.

Ivona DUNGANOVÁ, B.A.
Soukromá učitelka AJ
Škola má chválit žáka za to, co dove-
de, a nikoli trestat za to, co neumí.

Martin NOVÝ
Student a podnikatel
Bioekonomika je cesta.

Mgr. Ing. arch. Karel JANDA
Architekt
Vysvětlit se dá vše, bohužel ne všem. 
Nebuďme lhostejní k ničemu, co nás 
trápí, a pracujme pro společné dílo.

Mgr. Jakub WALDMANN
Středoškolský učitel
Vzdělání stojí hodně peněz, nevzdě-
lanost mnohem víc.

Jan PELECH
Učitel, sbormistr
Pluralita názorů je přirozeným proje-
vem demokracie. Naslouchejme hla-
su všech občanů, nedělejme rozdíly. 
Diskuze a podložené argumenty jsou 
cestou ke společné práci, ke společ-
nému soužití.


