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Plánované příjmy a výdaje na rok 2023 jako každý rok zpraco-

vali pracovníci příslušných odborů městského úřadu ve spoluprá-

ci s vedením města. Tento rozpočet byl schválen 14. prosince na 

posledním zasedání zastupitelstva v roce 2022. Zároveň byl pro-

jednán a schválen tzv. střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2024 a 2025. 
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Město pomůže občanům, ale nezanedbává ani investice
Rozpočet se zabývá fi nančním zajištěním chodu města, měst-

ských a příspěvkových organizací a rozděluje fi nance na opravy 

a investice do rozvoje města. Podporuje také vzdělávací, spole-

čenské, kulturní a sportovní akce. V přiložené tabulce jsou uve-

deny hlavní investice na příští rok. Kompletní znění najdete na 

internetových stránkách města. -red-

Bližší informace k rozpočtu podává starosta Sušice Bc. Petr Mottl:

„Přestože je doba složitá a energie mnohonásobně zdražily, ne-

omezujeme plánovaný rozvoj města. Naopak, přijali jsme konkrétní 

opatření, abychom našim občanům pomohli tuto obtížnou situaci 

zvládnout, a aby dopady krize pocítili co nejméně. 

Rada města schválila opatření, díky němuž nájemníci v městských bytech 

nebudou muset platit nájem za měsíc leden – nájemné jim bude odpuštěno 

(podrobnosti na str. 2). Další významnou pomoc rada schválila pro všechny ob-

čany města: Tou je zrušení poplatku za odpady na celý rok 2023. Také bych chtěl 

zmínit velmi příznivou cenu nájmu v městských bytech do velikosti 2 + 1. Zde 

cena nájmu zůstává stále 48 Kč/m2. Jen pro představu: Ceny v okolí se běžně 

pohybují kolem 200 Kč/m2. Cenu vody jsme sice na letošek museli zvýšit, ale 

stále zůstává ve srovnání s jinými obcemi a městy na nízké úrovni (viz tabulka).

Naše záměry se daří naplňovat díky dlouhodobému dobrému hos-

podaření města. Celkové příjmy města by měly v tomto roce dosáhnout 

375, 065 mil. Kč a celkové výdaje jsou plánovány ve výši 548,448 mil. Kč. 

Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je fi nancován z úspor minulých let a z úče-

lových fondů města. Na velké opravy a investice bylo určeno cca 200 mil.

Rozpočet opět fi nancuje všechny sféry činnosti města. Je pamatová-

no zejména na zdravotnictví, sociální služby, školství i rozvoj cestovní-

ho ruchu. Budou pokračovat investice do modernizace infrastruktury 

(vodovod, kanalizace, teplovody, veřejné osvětlení) a bytového fondu, 

podpora nového bydlení i oprav historických objektů. 

Z důležitých investic města bych chtěl vyzdvihnout především Lokalitu 

Pod Kalichem. Tato rozsáhlá akce by měla být letos dokončena. Už ve fi nální 

fázi je výstavba nového lesoparku a pokračují práce na dokončení technické 

infrastruktury pro nové bytové domy. Předpokládám, že v druhé polovině 

roku by se mohlo začít s prodejem stavebních parcel. O nabídce budeme 

včas informovat prostřednictvím vývěsek i Sušických novin. 

Na zajištění provozu nemocnice město letos vyhradilo 30 mil. Kč. Zároveň 

stále probíhají jednání s Plzeňským krajem o převzetí provozu nemocnice. 

Hned 16. ledna se s oběma místostarosty zúčastním zasedání Výboru pro 

zdravotnictví zastupitelstva Plzeňského 

kraje v Klatovech, kde se budeme tou-

to problematikou zabývat. 

Na závěr bych chtěl s celým vedením 

města občanům popřát klidný a úspěš-

ný rok 2023.“
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ZNÁMÁ JMÉNA 

A JEJICH NOSITELÉ

Daniel má svátek 17. prosince, 

v ČR se jedná o 25. nejčastější po-

užívané mužské jméno.

Etymologie: Mužské křestní 

jméno Daniel i jeho zkrácená ver-

ze Dan pocházejí z hebrejštiny. 

Jména vznikla (stejně jako žen-

ské jméno Daniela) z hebrejské-

ho „Dáníél“, které se dá přeložit 

jako „Bůh je můj soudce“. Bylo 

odvozeno ze slov „dán“ („sou-

dit, soudce“) a „él“ ve významu 

Bůh. Jméno Daniel zmiňuje i Sta-

rý zákon, jmenoval se tak veli-

ce nadaný židovský mladík. Jako 

moudrý muž se ostatně jméno 

vyskytuje i v mnohé předžidov-

ské literatuře.

Významní nositelé jména: 

Mezi populární nositele jména pa-

tří například český zpěvák Daniel 

Landa. Ze světové literatury bych 

určitě vytyčil autora Robinsona 

Crusoe Daniela Defoe. Jméno na-

jdeme i mezi herci. Například ve-

lice známý Daniel Radcliff e, který 

ztvárnil postavu Harryho Pottera. 

V dějinách vědy rozhodně nelze 

přehlédnou německého fyzika Da-

niela Gabriela Fahrenheita.

Medailon: Dan Havel (1. 4. 

2000) je sportovec, atlet, hráč 

počítačových her a student apli-

kované fyzioterapie na fakultě 

biomedicínského inženýrství na 

ČVUT. Pochází ze Sušice, usilov-

ně se věnuje studiu a ve volném 

čase sportu. Přivydělává si jako 

plavčík v sušickém bazénu nebo 

jako rozhodčí 3. stupně v atletice. 

Dan rád čte knížky, jezdí na vý-

lety po přírodě a běhá. V rámci 

šetření peněz na koleji je jeho 

nejoblíbenějším jídlem obyčej-

ný toust.

Otázky pro Dana Havla: Jak 

jsi ke svému jménu přišel?

Nevím, nikdy jsem se na to ro-

dičů nezeptal. Zřejmě se jim jmé-

no jednoduše líbilo.

Proč sis vybral zrovna obor 

fyzioterapie?

Velkou roli hrál můj blízký 

vztah ke sportům. Dalším z dů-

vodů byla také moje maminka, 

která je na invalidním vozíku. Po 

roce studia mi už bylo jasné, že 

tento obor je pro mě jako dělaný.

Co tě na studiu baví nejvíce?

Každý den se seznamuji s no-

vými informacemi o lidském těle, 

což už je samo o sobě velmi zají-

mavé. Na praxích se také dosta-

nu k různým kuriózním případům 

a problémům, které máme vyřešit.

Byl jsi také spolupořadatelem 

závodu Extreme Challenge, a ne-

dávno ses stal i účastníkem zá-

vodu. Jaké to pro tebe bylo a je?

Určitě to pro mě byla skvělá 

zkušenost, pořádat tyto závody 

a seznámit se se super lidmi. V zá-

vodě plánuji určitě pokračovat 

a tento rok chci podat výkon své-

ho života.

Jaký je tvůj nejlepší zážitek 

ve sportovní kariéře?

Za vrcholový moment určitě 

považuji svou účast na mistrov-

ství republiky v atletice, kde jsem 

závodil v desetiboji.

Co bys doporučil lidem kteří 

chtějí začít s jakýmkoliv sportem?

Nevrhnout se do toho moc 

rychle, vzít to pomalu. Vždy 

upřednostňovat zdraví před vý-

kony, což bohužel u vrcholových 

sportovců není zvykem. 

Děkuji za rozhovor,

Antonín Lejsek VII. A

Také v  letošním roce jsme 

v rámci projektu spolupráce se 

školou VHS v Chamu umožnili 

praxe našim žákům v Ba-

vorsku. I přes koronavi-

rová omezení absolvova-

lo 14denní praxi 16 žáků, 

kteří z rukou vedoucích 

představitelů obou škol 

obdrželi certifikáty na 

slavnostním hodnotícím 

workshopu. Na praxe 

vyjeli žáci oborů cestov-

ní ruch, sociální činnost, 

automechanik, opravář 

zemědělských strojů, 

elektrikář. Dalších 75 žáků 

se účastnilo společných 

dvoudenních workshopů 

Praxe žáků SOŠ a SOU Sušice v Bavorsku

a tematických pobytů střídavě 

v Sušici a v Chamu.

M. Hlaváčová, SOŠ a SOU Sušice

Dráty, drátky, drátečky a bolavé prstíčky

Po dvouleté coronavirové pau-

ze jsme opět přijali pozvání paní 

vychovatelky Mirky Pokorné, ŠD 

Lechova, vyzkoušet si vlastní ru-

kou přeměnit drátek ve výrobek.

Setkání bylo věnováno výrobě drá-

těných vánočních zvonečků s korálky. 

Práce to není vůbec jednodu-

chá, ale při pohledu na ty naše 

výtvory, musím paní vychovatel-

ce poděkovat, že s obětavostí jí 

vlastní s námi strávila pozdní od-

poledne a přiměla naše ruce, aby 

vytvořily něco originálního. Každý 

zvoneček byl úplně jiný, krásný. 

Myslím, že všechny zúčastně-

né děti, maminky, i tatínek se již 

teď, i přes ty bolavé prsty, těší na 

další odpolední posezení u drátů.

Maminky zúčastněných dětí

Když devátého prosince psalo se 

v Lerchohrádku spalo se.

Každý, kdo tajné heslo znal

ten si s námi celý večer hrál.

Kostýmy byly takové:

Andělky a vánoční skřítkové!

Když byla tma veliká,

rozsvítili jsme světýlka.

Posvítili na cestičku

na sušickém náměstíčku.

Zazpívali si písničku,

navštívili kavárničku.

Do noci jsme si četli,

dobroty od maminek jedli.

Poděkování patří lidičkám, 

bez kterých by to nešlo: Ven-

dulce Sládkové, Štěpánce Bal-

vínové Žákové a Barče Rábové 

za pedagogický doprovod, Pá-

jovi a Lence Horejšovým za ky-

tarový koncert, Janině a Tomovi 

Todorovů za skvělé občerstvení 

v kavárničce Madam Čokoláda 

.Dále pak FOTO FIŠER-Michale 

díky za tvou trpělivost!!! Rodi-

čům za úžasné kostýmy pro děti 

Kouzelná vánoční noc na Lerchohradu
a chutné dobroty na posilnění. 

Úžasnou kouzelnou noc prožilo 

30 dětí naší školní družiny Pam-

peliška při ZŠ Lerchova a mu-

Sv. Mikuláš, anděl a čert – tradič-

ní trojice, symbolizující dobro a zlo, 

nabádající k adventnímu sebeuse-

brání a připomínku dobrosrdeč-

nosti a milosrdenství sv. Mikuláše, 

který již stovky let obdarovává děti 

v předvečer svého svátku 5. prosin-

ce, dorazil letos v doprovodu dvou 

andělů a čertů na ZŠ T. G. M. – Ko-

menského, díky studentům sušic-

kého gymnázia. 

Žáci plni očekávání posloucha-

li každé zašramocení z chodby, až 

na dveře kdosi zaťukal a vzápětí 

vešel do třídy vysoký, v rudém 

plášti s berlou, sám sv. Mikuláš, 

za ním čertice, andělé a čert. Děti 

recitovaly básničky, čerti pokárali 

zlobivce, ať se polepší a všem bylo 

naděleno perníčků.

Druhé poděkování patří taktéž 

gymnazistům a jejich tradičnímu 

divadlu pro děti, zahranému v krás-

ném prostředí Smetanova sálu. Po-

hádkami provázel čert Uriáš a anděl 

Petronel, které děti dobře znají z fi l-

mu Anděl Páně. Jako první uvedli 

krásnou Čertovu nevěstu na motivy 

klasické pohádky Boženy Němco-

vé. Následoval neskutečně hladový 

Otesánek a kouzelný Mrazík s pro-

radnou ježibabou. Kulisy, dekorace 

i herecké výkony byly úžasné.

Děkujeme tak studentům i pe-

dagogům Gymnázia Sušice za 

ochotu, skvělé nápady a krásné 

představení. Těšíme se opět za rok 

a ten rok 2023 ať jim plyne v poho-

dě, zdraví a dobré náladě.

Žáci a pedagogové

Tradiční mikulášská obchůzka a pohádky na gymnáziu

Vánoční dětský domov
Žáci ze ZŠ TGM Komenské-

ho pozvali své učitelky na vá-

noční besídku do dětského do-

mova v Kašperských Horách. 

Byly jsme zvědavé a tak jsme 

tedy jely. Uděláme dětem ra-

dost, řekly jsme si, ale děti udě-

laly radost nám. A jakou! Od za-

čátku do konce se střídalo jedno 

skvělé vystoupení za druhým. 

Takovou úroveň tanečních, hu-

debních, pěveckých a hereckých 

kousků jsme vůbec nečekaly. 

Klobouk dolů milé děti, trpělivé 

tety a strejdové. Už je nám jasné, 

co děláte ve volném čase – tan-

číte, zpíváte a hrajete si. Děláte 

to skvěle! To ale nebyl všem pře-

kvapení konec. Paní ředitelka Di-

višová nás už v přivítacím slově 

na začátku pozvala na pohoš-

tění do jídelny dětského domo-

va. Páni, za takovou hostinu by 

se nemusel stydět ani státnický 

raut. Za to zase patří velká po-

klona paním kuchařkám. Byly to 

malé dobrůtky, bohaté druhem 

a krásně naaranžované. Plesalo 

oko i jazyk. Odjížděly jsme domů 

plné dojmů. Přejeme vám, milé 

děti, i vašim andělům strážným, 

hodně úspěchů, radosti a zdraví 

v roce 2023.

D. Hraničková a K. Petrová

2x čertí cvičení
Mikuláš s andělem a čerty ob-

cházeli děti již v pondělí, jedna čer-

tice tu na zemi, a to přímo přímo 

zde v Sušici, však zůstala a přišla 

si zacvičit v úterý s dětmi do haly 

vedle gymnázia na „Rodiče a děti“ 

a ve středu přišla na Sportoviště za-

cvičit si společně s „Předškoláčky 

v pohybu“. Letos bylo o něco méně 

dětí... obzvláště na úterním cvičení 

byli jen tři čertíci a jinak samé an-

dělky.... zda si nějaké lumpíky odne-

sl čert v pondělí se ukáže, zda děti 

dorazí na příští cvičení... Na „Před-

školáčcích“ měla čertice kromě an-

dílků, čertíků i hlavního Mikuláše. 

A tak mohla zábava začít. Užili si to 

jak rodiče, tak jejich děti. Nejprve 

se snažili rodiče „dospěláci“ uloupit 

ocásky jejích čírťatům... pak se pro-

měnili v pekelníky dospěláci a děti 

se je snažily o jejich ocásky připra-

vit. Za doprovodu hádanek, různých 

čertích říkanek, prolézáním a pod-

lézáním pod dlouhým čertím oho-

sím říci, že to zvládly na jedničku 

s hvězdičkou. 

A my vychovatelky Venda 

a Hanka přejeme všem krás-

ný nový rok a těšíme se až 

osmého prosince 2023 bude 

se psát…

foto Michal Fišer

nem, po divokém tanci a následné 

čertí honičce, byly už děti tak unave-

né, že rodiče své ratolesti ukolébali 

na klíně při čertovské ukolébavce. 

Hlavní čertice děti podarovala me-

dailí a sladkou odměnou a mohly jít 

odpočívat domů do svých pelíšků. 

Hanka Habartová
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Zasedání rady města

Zasedání zastupitelstva města se bude konat 

ve středu 18. 1. 2023 od 16.00 hodin v sušickém kině.

Rada města na zasedání rady dne 28.11.2022 svým usnese-

ním č. 662 schválila vzdání se nároku na nájemném (netýká se 

plnění spojených s užíváním bytu) za měsíc leden 2023 a to vý-

hradně a pouze u bytů pronajímaných městem Sušice jako je-

diným pronajímatelem, u bezbariérových bytů pronajímaných 

společně družstvem a městem Sušice a dále u bytů v Domě 

s pečovatelskou službou pronajímaných městem Sušice. 

Prominuté nájemné za měsíc leden 2023 (bez záloh na 

teplo, vodu a služby spojené s užíváním bytu) se promítne 

v únorovém SIPO.

Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1 

Byt č. 8, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), 

ul. K. Čapka 876, Sušice.

Byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová 

okna a dům je zateplený. Dům čp. 876 je panelový, bez výtahu. Roz-

měry jednotlivých místností: kuchyň 8,30 m2, 1. pokoj 16,30 m2, 2. po-

koj 16,30 m2, 3. pokoj 12,10 m2, předsíň 5,90 m2, koupelna 2,24 m2, WC 

1,08 m2, spíž 1,10 m2, komora 1,12 m2. Celková rozloha bytu 66,24 m2.

Datum prohlídky bytu: 24. 1. 2023 od 9.00 do 9.10 hod.

Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie),

 ul. Volšovská 903, Sušice.

Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plas-

tová okna a dům je zateplený. Dům čp. 903 je panelový, bez vý-

tahu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,52 m2, 1. pokoj 

12,14 m2, 2. pokoj 16,55 m2, 3. pokoj 16,30 m2, předsíň 5,87 m2, kou-

pelna 2,35 m2, WC 1,08 m2, sklep 1,12 m2, komora 1,10 m2. Celková 

rozloha bytu 66,73 m2.

Datum prohlídky bytu: 24. 1. 2023 od 9.15 do 9.25 hod.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:

• musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům

• nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být 

proti němu vedeno exekuční řízení

• nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení

• během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, 

který mu byl městem nabídnut k nájmu

• uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vy-

řazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem 

bytu vyřazena)

• musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti

• musí uvést přesnou výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc 

(minimální výše nájemného: 48,05 Kč/m2/měsíc)

Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely 

s žadatelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 1. 2023 v zalepe-

né obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ 

+ označení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

• Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především 

k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného ná-

jemného za m2/měsíc. 

• Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.

• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky 

na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to 

i bez udání důvodů.

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům 

na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, 

č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.   -mp- 

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 12. prosince 2022

• Rada města schválila pro dodávku elektrické energie v roce 2023 

v hladině VN dodavatele ČEZ ESCO, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 

Plzeň a schválila provedené akceptace ze strany ředitelů jednotlivých 

organizací s odběrem v hladině VN.

• Rada města a schválila pro dodávku elektrické energie v roce 

2023 v hladině NN dodavatele ČEZ ESCO, a.s., Guldenerova 2577/19, 

326 00 Plzeň, schválila smlouvu na dodávku elektrické energie s tímto 

dodavatelem, pověřila starostu města podpisem smlouvy a doporučila 

ředitelům městských organizací uzavřít smlouvy na dodávku elektrické 

energie s vybraným uchazečem.

• Rada města vzala na vědomí informace k situaci v Tradičním klou-

bu v přízemí budovy Sokolovny Sušice, T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice. 

• Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Roz-

vojové území Pod Kalichem, Sušice“ se společností Silnice Klatovy, a.s., 

Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, kterým se mění cena díla na 44 261 674,58 

Kč bez DPH, tj. 53 556 626,24 Kč včetně DPH a pověřila starostu města 

podpisem tohoto dodatku.

• Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003611-

00 se zhotovitelem díla „Lesopark Pod Kalichem – vegetační úpravy“, 

fi rmou STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská 

Hora“, kterým se mění cena díla na 2 297 273,80 Kč bez DPH a pověřila 

starostu města jeho podpisem.

• Rada města pověřila Ing. Karla Požárka v rámci výkonu funkce 

místostarosty řešením problematiky Sušické nemocnice s.r.o.

• Rada města souhlasila se zahájením jednání o možnosti koupi 

areálu bývalého Sola do vlastnictví města Sušice, případně jeho dal-

šího využití, a pověřila jednáním Ing. Karla Požárka, v rámci výkonu 

funkce místostarosty.

Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

OZNÁMENÍ
o stanovení místa konání voleb prezidenta České republiky

Pro volby prezidenta České republiky konané dne 13. 1. a 14. 1. 2023 

/ případné druhé kolo 27. 1. a 28. 1.2023 oznamuje starosta města Suši-

ce podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., 

o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, místa 

konání voleb na území města Sušice:

číslo voleb. okrsku volební místnost, adresa vymezení okrsku:

1. klubovna SDH Albrechtice, Albrechtice 7 – osady Albrechtice, 

Záluží, Milčice, Humpolec

2. Hasičské zbrojnice Volšovy – osady Červené Dvorce, Volšovy, 

Dolní Staňkov, Nuzerov, Páteček, Stráž

3. Klubovna hasičské zbrojnice Chmelná, Chmelná 27 

– osada Chmelná 

4. Klubovna hasičské zbrojnice Sušice, Na Hrázi 1, Sušice – B. Něm-

cové, K. Čapka, Kaškova, Na Hrázi, Na Tržišti, Na Výsluní, Na Štěbet-

ce, Pátera Ferdy, Pod Vodojemem, Sadová, Tichá, Tylova, U Papírny, 

Volšovská 856 – 861, Pod Faustýnkou

5. Velká zasedací síň MěÚ Sušice, nám. Svobody 138, Sušice – Ame-

rické armády, Bašta, Havlíčkova, Kostelní, Vodní, Klostermannova, 

Mostní, Náměstí Svobody, Poštovní, T. G. Masaryka, V Brance, Lercho-

va, Na Fufernách, Na Valše, Nerudova, Ostrovní, Příkopy, Zahradní

6. Budova gymnázia, Fr. Procházky 324, Sušice – Chelčického, Gab-

rielova, Husovo nám., Jeronýmova, Studentská, Villaniho, Pravdova, 

V Rybníčkách, Žižkova, Fr. Procházky, Sirkařská 981–986

7. Jídelna SOŠ a SOU, U Kapličky 761, Sušice – J. Jáši, J. Palacha, 

5. května, Na Svahu, Pod Antonínem, Pod Svatoborem, U Kapličky, 

Smetanova, Pod Rozhlednou

8. ZŠ T.G. Masaryka, Dr. Ed. Beneše 129, Sušice – Alšova, Bezručo-

va, Chmelenská, Hluboká, Dlouhoveská, Krátká, Hájkova, Dr. Ed. Be-

neše, K Vyhlídce, Mariánská, Mánesova, Na Burince, Na Kateřince, Na 

Stráni, Nad Lípou, Nuželická, nábř. Jana Seitze, Palackého, Pod Kali-

chem, Pod Kalovy, Pod Nebozízkem, Pod Skálou, Pod Nemocnicí, Pod 

Stráží, Trocnovská, Táborská, U Rocha, osady Vrabcov, Divišov, Rok

9. Mateřská škola Smetanova 1095, Sušice – Družstevní, Mírová, 

Luční, Na Palouku, Osvobození, Pod Viničkami, Stupkova, ČSLA, 

V Lukách, Scheinostova, Sirkařská 971 – 980, Okrouhlá, Rozacínova

10. Domov mládeže SOŠ a SOU, Volšovská 1139, Sušice – Křič-

kova, Na Vojtěšce, U Rybníka, U Vodárny, U Koupaliště, Kaštanová, 

Volšovská mimo 856–861, Pod Lesem, Břetislava Pojara 

11. Úřad práce, Nádražní 1226, Sušice – Hrádecká, Otavská, Ná-

dražní, Nová, Pražská, V Drahelinkách, V Hrůbatech, Šumavská

V Sušici dne 29. listopadu 2022 Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Zastupitelstvo není bojiště
Už jsme si zvykli, že předvolební sliby se často míjejí s realitou, i pro-

to chodí k volbám málo lidí. Dění ve městě, fungování institucí a věci 

přímo se nás dotýkající ale přece jenom trochu táhnou, přirozený je 

i zájem o chod nemocnice. „Fungující nemocnice je životně důležitý 

orgán našeho města,“..... „akutní péče je tady absolutně nezbytná,“.... 

„podpoříme pořízení CT přístroje,“..... dozvěděli jsme se z předvolebních 

slibů a na ustavujícím zastupitelstvu. Vznikla staronová koalice, k ODS 

a hnutí ANO se přidalo uskupení Karla Požárka – Sušická veřejnost. A ti 

slibovali ZMĚNU a vzali si nemocnici na starost.

Bylo tedy celkem překvapující, že v programu prosincového zastupi-

telstva jsme nenašli bod NEMOCNICE, vždyť o nové třaskavé informace 

nouze není. Asi zapomněli….. Inu, iniciativy se chopili jiní a Pavel Hais 

(Piráti) na začátku jednání zastupitelstva navrhl změnu programu: dva 

body předřadit dopředu (volbu členů výborů a zprávu z rady města) 

a nově zařadit INFORMACE O NEMOCNICI. Bohužel, pro tento návrh ne-

zvedl ruku ŽÁDNÝ ze zastupitelů vládnoucích městu (ODS, hnutí ANO 

a Sušická veřejnost), podpořili ho Piráti, Nezávislí, KDU-ČSL a ČSSD. Chy-

běl jeden hlas, jedna zvednutá ruka. Jednání koaličních zastupitelů, tedy 

NEZAŘADIT BOD O NEMOCNICI, pro nás opozičních deset zastupitelů 

bylo tak šokující, že jsme na protest opustili sál. Pan starosta se do novin 

vyjádřil, že tohle za 16 let nezažil. Pánové z uskupení Sušická veřejnost 

situaci popsali jako „dětinské jednání” či „utekli z boje”. Pro vyjasnění si-

tuace je třeba dodat, že pokud měl někdo problém s předřazením dvou 

bodů, ale bod o nemocnici by podpořil, měl dostatek času si svůj názor 

promyslet a přihlásit se k diskusi. Než pan tajemník návrh Pavla Haise 

připravil, uběhlo několik minut. Ve vedení města jsou zkušení matadoři, 

čekala bych, že nováčkům s procedurou zastupitelstva pomohou. Když 

je rozhodnuto, je pozdě „nad rozbitým krajáčem“ řečnit.

Opozice bude nadále trvat na zařazování bodu INFORMACE O NE-

MOCNICI na každý program jednání zastupitelstva, a to na začátek. Proč? 

Protože v sále je jednatel, který může podat informace. Protože v sále 

sedí i starší občané, z nichž někteří nevydrží sedět několik hodin, aby se 

zprávy o nemocnici dozvěděli až „v diskusi“ na samém konci jednání. 

Jde snad o snahu téma „nemocnice“ před občany zamlžovat? Při čtení 

programu nemůže nikdo tušit, že radní plánují o nemocnici vůbec mlu-

vit. Proto náš požadavek považujeme za oprávněný.

Uvidíme, zda budeme příště vyslyšeni. Protože, pokud je jednání za-

stupitelů chápáno jako „bojiště“, je výsledek jasný už na 4 roky dopředu: 

11:10.   Milena Stárková, zastupitelka (ČSSD)

Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. prosince 2022

• Zastupitelstvo města schválilo výpočet ceny vodného a stočné-

ho pro rok 2023 podle revidované kalkulace a výpočet pevné složky pro 

dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2023 podle přílohy. 

• Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2023 v součtu za 

organizace podle aktualizovaného návrhu schváleného radou města 

dne 12. 12. 2022.

• Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro 

roky 2024–2025 podle aktualizovaného návrhu schváleného radou dne 

12. 12. 2022.

• Zastupitelstvo města schválilo rozpočty na rok 2023 a středně-

dobé výhledy na roky 2024 a 2025 příspěvkových organizací města: 

Sušické kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby měs-

ta Sušice, ZUŠ F. Stupky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T. G. 

Masaryka, ZŠ Lerchova podle předloženého návrhu.

• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 57, kterým 

se organizace 279 – Komunální odpady (výdajová část) navýší o 2 mil. Kč 

a o tutéž částku se povýší org. 98 KZ minulých let.

• Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních pa-

mátek připravovaných v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2023.

• Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na obnovu ob-

jektů v městské památkové zóně Sušice pro rok 2022 ve výši 1 700 000 Kč 

z rozpočtové kapitoly 91 a 95 (organizace 350 – Příspěvky památkové 

péče) jednotlivým žadatelům uvedeným pod body 1) – 8) podle předlo-

ženého návrhu. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na obnovu objektů umístě-

ných v městské památkové zóně Sušice s jednotlivými žadateli.

• Zastupitelstvo města schválilo poskytnout účelovou dotaci orga-

nizaci FOKUS Písek, z.ú. na zajištění sociální služby Sociální rehabilitace 

(ID 4804651) v ORP Sušice ve výši 100 000 Kč a pověřilo starostu města 

podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 191.

• Zastupitelstvo města schválilo Memorandum o podpoře nemoc-

nice v Sušici na roky 2022 a 2023 podle textu zaslaného panem náměst-

kem hejtmana pro zdravotnictví ze dne 15. 3. 2022 a pověřilo starostu 

města podpisem.

• Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v sou-

ladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku 

města Sušice, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně 

závazné vyhlášky města Sušice č. 2/2022.

• Zastupitelstvo města projednalo návrh revize ceny vodného a stoč-

ného podle bodu VI.7, písm. f) koncesní smlouvy se společností ČEVAK 

a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice a schválilo revidovanou vý-

chozí kalkulaci podle přílohy.

• Zastupitelstvo města Sušice pověřilo k přijímání prohlášení o uza-

vření manželství ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících záko-

nů, ve znění pozdějších předpisů tyto členy zastupitelstva města: Mgr. 

Dagmar Karlíková, Mgr. Jonáš Bartoš, Bohumil Dach.

Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva města na www.mestosusice.cz
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15. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Dámská šatna | Arnošt Goldfl am – SDS Klatovy

předplatné skupiny S

18. února od 20 hod. – KD Sokolovna

Hasičský bál – viz str. 6

25. února od 20 hod. – KD Sokolovna

4. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Sportovní ples

29. března od 19 hod. – KD Sokolovna

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 

Ředitel       724 047 325

Kinopokladna 376 521 680 | předprodej 376 523 360

Otevírací doba:

pondělí, středa 7.30 – 11.30  12.30 – 15.30

úterý, čtvrtek  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30

pátek   7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

VENKOVNÍ PROSTORY KINA – výstava

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice

pondělí–pátek     17.00–20.00

sobota     16.00–20.00

neděle     13.00–20.00

GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice 

Otevírací doba:

pondělí, středa 8.00–11.30  12.30–15.30

úterý, čtvrtek  8.00–11.30  12.30–16.30

pátek   8.00–11.30  12.30–13.30

do 15. ledna – výstava

Václav Malina | Krajiny duše | Obrazy

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice

Akce, kurzy, výlety, předprodej   376 528 686

Redakce SN 376 555 070 | správce budov 376 521 682

 !ZMĚNA! Otevírací doba:

úterý   7.30–11.30 12.30–16.30

čtvrtek  7.30–11.30 12.30–16.30

28. ledna od 15 hod. – KD Sokolovna

31. ledna od 18 hod. – Kino Sušice

4. února od 10 hod. – Kinokavárna SIRKUS

4. února od 14 a 20 hod. – KD Sokolovna

Dětský karneval – 14.00–17.00 • 120 Kč / 50 Kč

Farní ples – 20.00 • 200 Kč

9. února – Americké armády 76

JAZZ U Vavřince – šansonový koncert

9. února od 19 hod. – KD Sokolovna

7 PÁDŮ HONZY DĚDKA – televizní talk show

10. února od 19 hod. – Kino Sušice

Komponovaný hudební večer – viz str. 1

11. února od 20 hod. – KD Sokolovna

12. ledna od 18 hod. – Galerie SIRKUS

Komentová prohlídka výstavy Krajiny duše 

s autorským čtením básní a projekcí dokumen-

tu Oslava pošetilosti – fi lmového portrétu malíře 

Václava Maliny

13. ledna od 17 hod. – Husův sál

Jak švec čerta ošidil

loutkové představení

13. a 20. ledna od 20 hod. – Kino Sušice

17. ledna od 19.30 hod. – KD Sokolovna 

19. ledna od 17.30 hod. – Kinokavárna SIRKUS

20. ledna od 17 hod. – Husův sál

Honza doktorem v pekle

loutkové představení

23. ledna od 18 hod. – sál Káčka 

Žákovský koncert – vystoupí žáci ZUŠ Fr. Stupky

27. ledna od 17 hod. – Husův sál

Za dračí korunu – PREMIÉRA

loutkové představení

Sušice

Region

Žihobce
Muzeum Lamberská stezka | www.zihobce.eu

(Ne)obyčejný život pana učitele Adolfa Pintíře ve 

víru událostí 20. století

Stromy a my | Miroslav Zámečník

Toulky Šumavou od jeseně do vesny

GALERIE NETOPÝR

Cesta vody  | Petr Kutek – skulptury a grafi ky 

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy

24. února od 18 hod. – Infocentrum Žihobce

Hudební usebrání se sklenkou moravského vína 

s Janem Škrdlíkem – vystoupení violoncellisty

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 

Klostermannova 1330, Sušice

Otevírací doba:

Oddělení pro dospělé

pondělí, středa 8.00–12.00 13.00–17.00

pátek    8.00–13.30  –

úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 

Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa   –  13.00–17.00

pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Poštovní 10, 341 01 Sušice

Otevírací doba říjen–duben:

pondělí–pátek  9.00–16.00

polední pauza  12.30–13.00

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE

náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice

Otevírací doba listopad–duben

úterý–neděle  9.00–12.00 13.00–16.00

Spouštění betlému: 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 15.30 hod.

do 31. ledna

Výstava šumavských lidových betlémů

PODKROVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY V RADNICI

po, st – 8.00–16.30 | út, čt – 8.00–14.30 | pá – 8.00–13.30
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Vánoční koncert Hradišťanu 14. prosince 

v sokolovně byl opět kulturním vrcholem roku. 

Stejně jako když tu hrál před devíti lety. Stejné 

obsazení, stejné názory a témata, Hradišťan je 

i v dnešní turbulentní době pevný a udržuje 

stálý směr. Nové byly ale písně, protože dvor-

ní skladatel a kapelník Hradišťanu Jiří Pavlica 

nepolevuje a od té doby jim vyšlo několik alb. 

Koncert začal lidovou a příslovečnou Lásko, 

milá lásko v jedinečné úpravě i podání. Dále se 

střídaly skladby nové a starší s důrazem na při-

cházející Vánoce. Okořeněná problémy s cenzu-

rou v době totality byla např. pí-

seň Další rok přibyl na víčka, kde 

se zpívá: Kdyby lidi věřili aspoň 

na to zlaté prase, kdyby lidi nežili 

dneska ze lží zítra zase… Ovšem 

v textu Velkomoravského chorá-

lu, kde Pavlica zhudebnil staro-

slověnskou modlitbu z Kyjev-

ských listů (tam se ocitly z Velké 

Moravy), se Hradišťan dostává 

k myšlenkám ještě podstatně 

starším. Zde je, jak zmínil Jiří Pa-

vlica, i zajímavá souvislost s na-

ším krajem, neboť autorství 

textu se připisuje sv. Gorazdo-

vi, jenž podle pověsti založil 

Horažďovice. A to není z hlediska hloubi dějin 

zdaleka vše: Hradišťan představil i zhudebně-

nou Šalamounovu Píseň písní, tedy text ještě 

dvakrát tak starší. 

Dalším velkým tématem koncertu byl Jan 

Skácel. V roce 2022 uplynulo přesně sto let od 

jeho narození, a jak Jiří Pavlica připomněl, tento 

pronásledovaný a zakazovaný básník, zemřel 

pouhých deset dní před pádem totality. Jeho 

básně Hradišťanem zhudebněné patří k pilí-

řům repertoáru a zazněly i v Sušici – Modlitba 

za vodu, Krátký popis léta, Účtování na vesmír-

ných kontech. Po přídavcích se Hradišťan roz-

loučil krátkou lahůdkou a cappella Vinšujem 

vám … všecko dobré. 

Před koncertem poskytl Jiří Pavlica pro čte-

náře Sušických novin následující rozhovor: 

Mnozí mají ještě v živé pa-

měti váš minulý koncert 

v Sušici, přitom tomu je už 

9 let. Vzpomínáte si vy ješ-

tě na to vystoupení?

„Jistě, jen jsem opravdu 

překvapen, že už je to tolik let. 

Vzpomínám si, že jsme tu zpíva-

li s místním sborem a dětským 

sborem. Vždy, když vystoupí-

me s takovými hosty, vytvoří se 

skvělá atmosféra. Také si vzpo-

mínám, že jsem měl problém 

se skloňováním jména Sušice. 

Hráli jsme tu totiž poprvé a na 

Moravě máme ty Sušice…“ 

Copak se za tu dobu u vás po hudební 

stránce událo? 

„Předně jsme vydali několik alb: Hned v roce 

2014 vyšlo CD Vteřiny křehké, na kterém jsou 

podstatné písničky, které dneska hrajeme. 

V roce 2017 vyšlo CD Světlo budiž pozdrave-

no představující výběr vánočních a zimních 

skladeb, co jsme kdy hráli, a do toho jsou tam 

přidané úplně nové věci. Šlo nám především 

o vánoční atmosféru. K tomu jsme využili růz-

né výrazové prostředky – znějí tam různé žán-

ry, od folku až po vážnou hudbu. Album končí 

úryvkem z vánoční mše – Missa brevis, kterou 

jsem napsal pro velký sbor, sólisty a orchestr. 

V roce 2019 nám vyšlo dvojalbum z koncertu 

se Spirituál Kvintetem a Dagmar Peckovou. Ne-

dávno jsme obnovili, nebo spíše rozvinuli dlou-

holetou spolupráci s Hankou a Petrem Ulrycho-

vými a Javory Beatem a i z těchto koncertů jsme 

udělali záznam na dvojCD, které vyšlo letos. Já 

osobně jsem se tím tak trochu vrátil na začátek 

svého muzikantského působení, protože s Ja-

vory jsem ještě jako student začínal.“

Ty poslední koncertní dvojalba dělí jen 

necelé tři roky, ale doba se mezitím hodně 

změnila. Jak to vnímáte vy?

„Opravdu, mnohé se změnilo. Jednak Spi-

rituál kvintet už dnes není. Nedlouho po spo-

lečných koncertech odešel Dušan Vančura, pak 

Jiří Cerha. Mám ale i pozitivní zprávu. Do Sušice 

(se zastávkou ve Kdyni) přijíždíme z Prahy, kde 

jsme ve Smetanově síni Obecního domu hráli 

společně se Spirituál kvartetem. Bývalí členové 

kvintetu Jiří Holoubek a Veronika Součková 

spolu s dalšími dvěma muzikanty, a po dohodě 

a jisté shodě s Jiřím Tichotou jako zakladate-

lem, se domluvili, že budou pokračovat v tra-

dici kvintetu a tak i tento koncert byl vlastně 

pokračováním naší spolupráce. Těší mě, že 

mezi hosty v hledišti byli i Tichotovi. 

A potom i publikum je jiné. Stále máme 

plné sály, ale po covidu se publikum změnilo. 

Dnes přijdou lidé, kteří nás opravdu chtějí sly-

šet, jsou vnímavější a pozor-

nější. My zpíváme o těch zá-

kladních věcech života, které 

člověka provázejí od naroze-

ní až po poslední okamžiky 

a během covidu si mnozí lidé 

uvědomili, že ten náš blaho-

byt není samozřejmostí, že je 

třeba být skromnější, pokor-

nější, ohleduplnější, vlídnější. 

Vidím tedy pozitivní změnu 

u obecenstva.“ 

Navíc začala válka na 

Ukrajině…

„Ano, trvá už skoro rok 

a je opravdu blízko. V dnešní době takové 

vzdálenosti nejsou nic, rakety dopadají do 

Lvova, téměř k hranicím Slovenska a to už si 

člověk uvědomí leccos. Mám i osobní zkuše-

nost. Pár dní po začátku války se u nás objevili 

první uprchlíci. Měli jsme možnost, tak jsme 

tři Ukrajinky ubytovali. Přišly z oblasti fronty 

ze Záporoží a vím, jak to prožívají, jak je to pro 

ně těžké. Tady se ale snaží adaptovat, začlenit 

se a daří se jim. Žijeme ve výjimečné době. 

Bude to ještě těžké i u nás, obzvláště pro na-

stupující generaci a především v oblasti kul-

tury. Nejsem ale pesimista, člověk potřebuje 

protiváhu materiálního života, a proto zde 

kultura bude mít místo.“

Pohlazení, poznání a poselství předal Hradišťan sušickému publiku

Multifunkční koutek sušické kinokavárny se 30. prosince proměnil na 

koncertní pódium a k zaplněným kavárenským stolkům promluvila Bossa-

noha. A řeč to byla hodná jejího jména – jazzem a funkem blažila uši poslu-

chačů a ani oči nezůstaly zkrátka. Zejména frontman zpěvák a trombonista 

Jaroslav Panuška doplňoval hudbu pohybovými výrazovými prostředky. 

Kapela svůj koncert ohlásila pár dní předem jako hudební jam. Přidal se 

kytarista Tomáš Baierl, jeho hra rozšířila nástrojovou pestrost a do zvuku 

tělesa dobře zapadla. Bossanoha je kromě zmíněného frontmana slože-

na z těchto článků: bicí prst – Miroslav Šíša Šisler, baskytarový prst – Lukáš 

Hamák, klávesový prst – Jonáš Baierl, cornetový prstík – Joseph Cottier 

a saxofonový prst Štěpán Potužák. Známé původní i převzaté hity kapely 

lahodily uším (rozhovor trubky se saxofonem ve Strasborg St. Denis) a na-

váděly k tanci. Návštěvníci se významně pohupovali, ale do tance se pus-

tily jen přítomné děti.  text a foto ED, více foto na www.kulturasusice.cz

V kavárně tleskali Bossanoze

Náš sbor Svatobor také nedávno uve-

dl část vaší mše Missa Brevis. Zajímalo by 

mě, zda raději skládáte nebo koncertujete? 

„Miluji obě tyto činnosti. Při kompono-

vání potřebuji být sám, uzavřít se do svého 

vesmíru a soustředit se. Chci ze sebe vydat 

to nejlepší: Hudbu, o které budu přesvědčen, 

že druhým přinese něco pozitivního. A pak je 

ta interpretační oblast, což je vlastně setká-

vání se s druhými lidmi. Až v době covidu, 

kdy to nešlo, jsem si uvědomil, jak je to pro 

mě důležité. Moc mi chyběl ten osobní kon-

takt z očí do očí. Potřebuji zpětnou vazbu, že 

lidé berou to, co přináším. Největším štěstím 

je, že můžete dělat šťastnými ty druhé. To je 

vám pak takový uzavřený energetický kruh, 

který nemá konce. A když toto funguje, jsem 

šťastný. Navíc mám štěstí, že se obě zmíněné 

činnosti vzájemně doplňují. 

Máte při komponování, aranžování, či 

úpravách lidových písní nějaký společný 

jmenovatel, který sledujete? 

„Dnes už se úpravami lidových písní neza-

bývám, spíše se ve své tvorbě inspiruji prin-

cipy naší hudební kultury. Nedávám si žádná 

omezení, ze skladeb by ale mělo být patrné, 

že sem patří. Sleduji při tom takové tři základ-

ní sdělné hodnoty: 1. Emoce – aby to pro lidi 

bylo takové pohlazení, 2. Poznání – aby se lidé 

i poučili. Budeme teď třeba zpívat chorál na 

staroslověnský text z 9. století a naopak jindy 

mohu využít nové progresivní hudební smě-

ry 3. Poselství – směrem k hodnotám z oblasti 

duchovní, které bych shrnul biblickým: Kdybys 

všechno měl, ale lásku ne, nic nejsi.“

Hrál jste s hudebníky po celém světě. Vy-

zdvihl byste nějaký takový zážitek?

„Ano, hráli jsme s lidmi mnoha národů 

i s muzikanty mnoha žánrů, ale v nejzáklad-

nějších uzlových momentech našeho života je 

to vždy stejné. Jak říkali už naši moudří před-

kové: Třikrát je člověk. Poprvé, když se narodí. 

Podruhé, když z něj se narodí člověk. Potřetí, 

když z něj život odejde. V těchto třech bodech 

se všichni setkáváme. 

Přál bych každému zahrát si s Afričany v je-

jich prostředí. Třeba si s nimi zazpívat pohřeb-

ní píseň. Oni přitom zároveň tančí, tečou jim 

slzy a rakev se spouští do hrobu... To jsou silné 

momenty. Inspirovalo mě to k napsání Písně 

pohřební, která vyšla na CD Mys dobré naděje. 

Protože ekvivalentem takové hudby v našich 

končinách jsou varhany nebo housle, zvolil 

jsem smyčce a skladbu s námi nahrálo Wiha-

novo kvarteto. Dal jsem tak dohromady proje-

vy odlišných kultur, které se různým způsobem 

vyjadřují k totožnému aktu – tedy rozloučení 

se s tím, kdo nás opustil. O to zřetelněji si mů-

žeme uvědomit, že to potká každou bytost na 

této planetě: Afričana, Rusa, Ukrajince i nás. Tak 

nevím, co si my lidé o sobě myslíme, za čím 

a proč se honíme? Přitom je to tak prosté. Zá-

kladní princip života, je pro nás všechny stejný.“ 

Co vás v nejbližší době čeká a na co se 

těšíte?

„Po šňůře vánočních koncertů se zavřu 

doma a budu psát. Předně chci složit skladbu 

pro housle a orchestr pro mého syna, který 

nedávno vyhrál akademii Václava Hudečka 

a mezinárodní houslovou soutěž v Itálii. Inspi-

roval mě ředitel Západočeské fi lharmonie, se 

kterou syn bude opět sólově vystupovat. Když 

jsme spolu plánovali, tak nám řekl: Vidím plakát 

s nápisem – Pavlica hraje Pavlicu. No a taková 

nabídka se neodmítá, to je první, do čeho se 

pustím. Také bych chtěl 

pokračovat v  Morav-

ských tancích pro or-

chestr. V době covidu 

jsem napsal dva smyč-

cové kvartety a tři Mo-

ravské tance a rád bych 

se dopracoval k osmi. 

V plánu mám také ora-

torium na téma uhersko-

hradišťské věznice, kde 

bylo za gestapa a  po 

té v padesátých letech 

umučeno mnoho nevin-

ných lidí. Chci se vyjádřit 

k tomu, co rezonuje tím-

to krajem. Každá totalita, 

ať je jakákoliv, je špatně, 

protože je proti člověku.“ 

Děkuji za rozhovor

Eduard Lískovec

Hned po dru-

hém vánočním svát-

ku 27. 12. 2022 se od-

poledne v  Červené 

u Kašperských Hor ko-

nalo příjemné setkání 

a posezení s Radkem 

Nakládalem a Kar-

lem Tittlem. Tradič-

ně jej pořádal Spolek 

osadníků Červené na 

Šumavě. Nechybělo 

svařené víno, čaj, káva 

a cukroví, které místní donesli k ochutnání. Velmi příjemné povídání nejen 

o betlémech zahájil Karel Tittl přidáním nových fi gurek do místního bet-

lému. Pak se slova ujal Radek Nakládal a celá beseda probíhala v přátel-

ském popovídání o novinkách, ale i o betlémářství, o betlému v muzeu 

v Sušici, ve Velharticích, ale i o betlému, který byl darován papeži do Va-

tikánu. Povídalo se o dřevě, jak jinak, jak řezbář k dlátu přišel, i o knihách. 

O tom, jak a proč vznikla kniha O Sušickém betlému trochu jinak, proč vlast-

ně jinak, o nové knize o životě Karla Tittla, která teprve vyjde a přítomní 

měli možnost slyšet pár příběhů, které v knize budou. Zahřívali se při tom 

popíjením horkých nápojů a kladli mnohé otázky panu Tittlovi. Příjemné 

setkání s příjemnými lidmi a na příjemném místě, tak, jak by to mělo být 

nejen o Vánocích. Do roku 2023 si všichni ještě venku před kaplí, kde se 

besedovalo, popřáli hlavně zdraví.

Totéž všem čtenářům Sušických novin přeje Marie Bubeníková

Setkání na Červené

Stejně jako každoročně, také le-

tos proběhlo kladení tzv. kamenů 

zmizelých, symbolických památní-

ků v dlažbě připomínajících oběti 

šoa. Tento rok se osadila pětice kamenů do ulice T. G. Masaryka: dva se 

umístily před dům čp. 171/I, kde bydleli před transportem manželé Hy-

nek a Irma Laschovi, další tři před dům čp. 15/I, kde žila rodina Schim-

merlových. Vřele děkuji za realizaci všem zúčastněným: městu Sušici 

za dlouhodobou podporu záměru, SULESu za instalaci, paní Bc. Petře 

Ježkové z odboru školství a památkové péče za organizaci, panu Vladi-

míru Černému za fotodokumentaci a Mgr. Michalu Chmelenskému ze 

Západočeského muzea v Plzni za slova duchovního rozměru, která při 

předání kamenů veřejnosti v pátek 16. prosince zazněla. Jan Lhoták

Kameny zmizelých 2022
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Pojeďte s námi... Vzpomínky
22. dubna 2023

3. června 2023

Plavba po jezerech Solné komory a lázně Bad Ischl
Rakouská Solná komora (Salzkammergut) je známa svou úžasnou kombinací strmých skalních 

štítů a čistých ledovcových jezer. Nezapomenutelným zážitkem jsou pohledy na tuto krajinu z pa-

luby lodi. Vypravíme se do štýrské části Solné komory k jezeru Grundlsee, po jehož hladině nás 

přepraví místní lodní společnost. Na druhém břehu jezera se vydáme kousek pěšky do nitra hor, 

kde narazíme na další ledovcové jezero obklopené vysokými skalními stěnami, tajemné Toplitz-

see. Přes toto jezero přejedeme dřevěnými motorovými loďkami, abychom se na protějším břehu 

mohli dostat k malému jezeru Kammersee, kde pramení hlavní řeka celé této oblasti – Traun.

24. června 2023

Orlí hnízdo a návštěva berchtesgadenských solných dolů
Jedna z nejkrásnějších a turisticky nejatraktivnějších oblastí Alp – Berchtesgaden-

ský výběžek láká každoročně tisíce návštěvníků. Do historie se zapsal nejen díky vý-

znamné těžbě soli, ale i v době nacistické éry jako druhé sídlo německého kancléře 

Adolfa Hitlera. Naši návštěvu začneme v palírně rodiny Grassl, která již po staletí 

zpracovává kořeny hořce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. 

Po prohlídce a bezplatné ochutnávce lze zakoupit výrobky v obchodě přímo vedle 

palírny. Poté nás již čeká výjezd pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitle-

rova čajovna, nazývaná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Při hezkém počasí 

se tu nabízí neopakovatelné výhledy do alpské krajiny. Závěr programu bude pat-

řit prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu, kde se již od středověku 

těžila sůl – hlavní zdroj bohatství místních vládců, berchtesgadenských proboštů.

21. července 2023

Ženy Jindřicha VIII., aneb Chudák král(em) 

– Otáčivé hlediště Český Krumlov
Česká komedie o záletném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu 

dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci. V hlavní dvojroli Petr Rychlý. Představení 

je opatřeno titulky v češtině, angličtině a němčině (vhodné i pro sluchově postižené).

Začátek představení je v 21.30 hodin. Odjezd z nábřeží v Sušici je v 16.30 hodin.

23. září 2023

Regensburg (Řezno) a plavba k památníku Walhalla
Návštěva jednoho z nejstarších německých měst, které se pyšní jedinečným ka-

menným mostem z 12. stol. a nejkrásnější gotickou katedrálou v jižním Německu. 

Historické centrum, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, skrývá celou 

řadu historických domů a zajímavých zákoutí.

Odpoledne plavba křišťálovou lodí po Dunaji k památníku Walhalla, který nechal po-

stavit ve stylu antického chrámu vysoko nad řekou bavorský král Ludvík I. a koncipoval 

ho jako místo úcty významných osobností z německy mluvícího prostoru. Bysty těchto 

osobností, které jsou doplňovány i v současné době, si mohou návštěvníci prohléd-

nout uvnitř. Od památníku se nabízí krásný pohled do údolí Dunaje a okolní krajiny.

16. prosince 2023

Adventní Salzburg
Salzburg patří v době adventu k nejnavštěvovanějším cílům v Rakousku. Význam této ob-

lasti ještě umocňuje skutečnost, že právě nedaleko Salzburgu, v Oberndorfu, vznikla v roce 

1818 Tichá noc, dnes jedna z nejznámějších vánočních písní na celém světě. Během naší 

cesty se nejprve zastavíme v Oberndorfu, kde se seznámíme se zajímavým příběhem vzniku 

Tiché noci. Poté zamíříme do Salzburgu a prohlédneme si nejzajímavější památky města 

(zámek Mirabell, Mozartův rodný dům, arcibiskupskou rezidenci nebo zdejší katedrálu). 

Po prohlídce města vyjedeme lanovkou na pevnost Hohensalzburg, jeden z nejzachovalej-

ších středověkých hradů v celé Evropě. Z této nedobytné pevnosti se nabízí krásný výhled 

na město, velmi zajímavá je i prohlídka interiéru. Poté bude možno v rámci individuální-

ho volna vychutnat adventní atmosféru města, jehož ulice ožívají řadou vánočních trhů.

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického 

kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686Jaroslav Hejplík r. 1939, Antonín Švec r. 1945, Jiřina Pokorná r. 1941.

Opustili nás...

Poděkování

Dne 8. ledna uplynulo již devět let, co nás navždy 

opustil pan 

Antonín Švec

z Červených Dvorců.

S láskou vzpomíná dcera Milada.

Odešla maminka zlatého srdce, 

pohasly oči starostlivé, 

předobré srdce zůstalo stát... 

Dne 1. ledna jsme vzpomněli dvacátého výročí úmrtí 

naší drahé maminky a babičky, paní 

Anežky Nachtigallové 

ze Sušice. 

S láskou vzpomínají dcery Hanka, Venda, Jiřka a Lenka s rodinami.

Blahopřání
Dne 18. ledna oslaví krásných 92 let naše milovaná 

maminka, babička a prababička, paní

Julie Donovalová 

ze Sušice.

Mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let přejí 

dcera a syn s rodinami.

Dne 2. ledna tomu byly tři roky, co nás opustil manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Bohuš Frolo. 

S láskou vzpomíná manželka Marie, dcera Olga 

s rodinou, dcera Bohunka s rodinou a dcera Petra 

s rodinou. 

Život je prázdný bez Tebe, slzy se lesknou v očích, 

jen milé vzpomínky na Tebe zůstanou v našich srdcích. 

Dne 5. ledna uplynul desátý rok, kdy nás opustil pan 

Josef Souček 

ze Žíkov. 

S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Dne 21. ledna tomu bude rok co nás opustil manžel, 

tatínek a dědeček, pan 

Martin Mataše. 

S láskou stále vzpomíná manželka Mirka, syn Martin 

s přítelkyní Olinkou a milovaná vnučka Natálka. 

Tatínku, kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,

kdo Tě miloval, nikdy nezapomene.

Dne 29. prosince uplynul již druhý smutný rok, 

kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, 

tchán a kamarád, pan 

Václav Polata 

malířský mistr z Nezdic na Šumavě. S láskou vzpomíná manželka 

Božena a dcery s rodinami.

Děkujeme všem, kteří si vzpomněli s námi.

Vážíme si toho, že po dvouleté odmlce jsme mohli přivítat naše kama-

rády a přátele, kteří za námi pravidelně docházejí a zpříjemňují chvilky 

nejen o Vánocích. Letošní advent zahájilo MLÁDÍ vystoupením základní 

školy TGM, dále se přidala základní škola Lerchova, mateřská škola 

z Hrádku a mladí hasiči. Mezigenerační setkávání má svoji jiskru i dojetí.

Ze vzdálenějších koutů k nám zavítal s muzikou pan Justich a se za-

jímavým povídáním pan Špecián. Nově nás navštívil harmonikář pan 

Holý, dvojice paní Kratochvílová s paní Divišovou si s námi přišly zazpívat 

a divadýlkem nás potěšila paní Svobodová. Každoročně na Štědrý den 

přichází pan Baierl s houslemi a svojí „bandou“ zahrát a zazpívat koledy. 

Jejich tóny se rozeznějí celým domovem a pohladí na duši. S vánoční vý-

zdobou nám pomáhá Sules, moc děkujeme za voňavé jedlové větve! Za 

dary a dobrůtky děkujeme Pekařství Bandur a ZKD Lahůdkářství Sušice. 

Díky patří také Švelchům za čerstvé kapry.

Moc děkujeme vám všem za čas, chuť a radost, kterou rozdáváte…

Nakonec přidáváme recept pro rok 2023: 1 kg lásky | 80 dkg štěstí 

| 20 dkg domácí pohody | špetka zlobení a hodně zdraví

vše promíchat a upéci.

Přejeme dobrou chuť a šťastný nový rok!

za Domov důchodců H. Březinová a J. Vošalíková

Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve na divadelní představení

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH
Jakub Zindulka

Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník, která se 

dočkala přes 200 repríz, nedaly spát ani Fanny agentuře, ani autorovi. 

Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad tím, co z našeho běžného života 

se do prvního dílu nevešlo.

Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak 

se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budeme řešit na horské 

chatě před Vánocemi.

Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, Vladimír Kratina, Martin Sitta 

| Režie: Jakub Zindulka | Fanny agentura

Úterý 17. 1. 2023 v 19.30, předplatné skupiny S, KD Sokolovna Sušice

Předprodej vstupenek v kancelářích Sušického kulturního centra 

SIRKUS, p. o. tel. 376 523 360 nebo na: www.kulturasusice.cz

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,

krutý osud nám Tě vzal, smutný domov

a cestu na hřbitov zanechal....

Dne 14. ledna uplynou dva smutné roky, co nás 

navždy opustil pan

Antonín Kouba

z Chmelné. Stále vzpomíná manželka a sestra s rodinami.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUŠICE-MĚSTO
dovoluje si vás pozvat na

HASIČSKÝ BÁL
který pořádá v sobotu 18. 2. 2023 ve 20 hodin v sále sokolovny v Sušici

K tanci a poslechu hraje hudební skupina „CROSS“

Vstupné 50 Kč    Účast ve společenském oděvu

Dne 20. ledna uplyne již čtrnáctý smutný rok ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 

a dědeček, pan

Jiří Fornous.

S láskou vzpomíná manželka Věra a synové Michal, 

Jiří a Pavel s rodinami.

Rodiče, je těžké bez Vás být...

Dne 4. prosince 2022 zemřel pan

Jan Kubala
ve věku 91 let. 

Rozloučili jsme se s ním v úzkém kruhu rodiny. 

Syn Jan a dcera Vladislava a vnoučata Jana, Jiřina, Anna a Tereza 
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KNIHOVNA
Do knihovny za zábavou a s knihovnou do ZOO

Dětská knihovnice ročně připravuje pro návštěvníky dětského oddělení 

několik soutěží. Těmi nejoblíbenějšími jsou Poznávejte přírodu a Velká 

podzimní literární soutěž. Tu první soutěž vyhlašuje naše knihovna ve 

spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Princip je 

jednoduchý – v období od března do listopadu navštivte knihovnu ale-

spoň 12krát a pokaždé si půjčte knihu o přírodě. Odměnou vám je volná 

vstupenka k návštěvě ZOO a Botanické zahrady v Plzni. Loňský rok se této 

soutěže zúčastnilo 26 dětí, avšak jen 8 ji dokončilo. Ty si mohou se získa-

nou odměnou naplánovat výlet do Plzně. Další oblíbenou soutěží je Velká 

podzimní literární soutěž, která trvá od září do prosince. Děti ve třech vě-

kových kategoriích plní celkem pět úkolů ve čtrnáctidenních intervalech. 

Úkoly jsou zaměřeny na hru se slovy, literární žánry i tvůrčí psaní. V roce 

2022 se přihlásilo 45 dětí, z nichž 39 soutěž dokončilo. Pro ty jsme 15. pro-

since uspořádali Velký vánoční večírek, na kterém bylo připraveno občer-

stvení, hrála hudba, zpívalo se i tančilo, hrály se společenské hry a také si 

děti vyráběly placky, magnetky a klíčenky. Navíc si každý úspěšný soutěžící 

odnesl tašku plnou drobných odměn. V knihovně bylo opravdu veselo. 

Tuto parádu bychom si nemohli dovolit bez našich sponzorů. Mnohokrát 

děkujeme pekařství RENDL – Bandur spol. s r.o. , pekárně a cukrárně CUPE-

KO spol. s r.o., město Sušice, kinu Sušice a Oblastní charitě Sušice. Opravdu 

si moc vážíme jejich podpory, díky které můžeme dětem dopřát plnohod-

notnou odměnu za jejich píli a úsilí při soutěžení. Tento rok samozřejmě 

proběhnou nejen zmíněné soutěže, ale i jiné neméně zajímavé či zábav-

né. Těšíme se na vás, milé děti, ve „vaší“ knihovně.
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SUŠICKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Cvičení pro seniory ve vodě 
Skvělý způsob, jak si protáhnout svaly celého těla a využít při tom nadnášení a odpor vody.

VODA – je báječné prostředí pro cvičení, neboť je šetrné ke kloubům, šlachám a celému 

pohybovému aparátu. Zvládnou ho lidé všech věkových kategorií s různou fyzickou zdat-

ností, plaveckou způsobilostí či pohybovou výkonností.

Kdy Cvičení pro seniory probíhá? 

Cvičení probíhá každý čtvrtek od 12. 1. 2023 od 11.30 hod do 12.30 hod.

Jaká je cena Cvičení pro seniory? 

Jedna lekce stojí 80 Kč a obsahuje 30 minut cvičení s instruktorem Markem a následně 

dalších 30 minut plavání a relaxace v bazénu.

Pololetní příměstský tábor 
První část školního roku se nezadržitelně blíží do fi nálové rovinky a vaše děti čeká jeden 

den pololetních prázdnin.Ještě pro ně nemáte žádný plán? Vymysleli jsme ho za vás. Při-

hlaste svoje děti na jednodenní příměstský tábor plný sportu a zábavy.

Táborníci si zaplavou, zabruslí a vyřádí v tělocvičně. Za to, že se tento prázdninový den 

nebudou nudit, vám ručíme.

Příměstský tábor se koná 3. 2. 2023 a přihlašovat se můžete již na https://www.spor-

toviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-tabory/tabory-pro-deti/pololetni/

Před vánočními svátky bylo 

odehráno 21 utkání, v nich padlo 

176 branek. Bylo uděleno 60 dvou-

minutových a 1 desetiminutový 

trest.

Poslední odehraná utkání: Sta-

vební – Hrádek 5:4, Petrovice – 

Otavstroj 7:2, Otavstroj – Stavební 

3:1, Hrádek – Týnec 4:4, Otavstroj – 

Týnec 1:6, Petrovice – Stavební 8:2.

 poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Petrovice  9  7  0  2  48:  28 14
Otavstroj  9  6  0  3  38:  41 12
Týnec  8  5  1  2   41:  23 11
Hrádek  8  1  1  6  28:  46  3
Stavební  8  1  0  7  21:  38  2

Sportovně tvořivé dopoledne
Máte doma malého drobečka, který ještě nechodí do školky? Nemáte po ruce babičky, 

tety nebo jiné adepty na hlídání a přesto byste potřebovali chvilku pro sebe nebo pro své 

povinnosti? Máme pro vás řešení. Každý čtvrtek od 8.30–12.00h. jsme tady pro Vaše 

dětičky my. Tým zkušených instruktorů ze Sportoviště. 

My se vám o vaše malé poklady nejen dobře postaráme, ale my jim na každý čtvrtek naplánu-

jeme i pestrý program. Nebude chybět hodně pohybu, her, zábavy, tvořivosti, ale i chvilky strá-

vené s lektorkou anglického jazyka. Sportovně tvořivé dopoledne je určené pro děti od 2 – 5 let.

A aby toho nebylo málo, máme překvapení i pro vás. 

Chcete se naučit správně plavat? Nebo plavat již dobře umíte a chcete trénovat svoji fyzickou kondici?

Přihlásit se můžete do dopoledního kurzu plavání nebo využít dopolední lekce spinning 

nebo absolvovat intervalový silový trénink nebo s mladší ratolestí navštivte jógu s prvky 

Spiraldynamik® pro maminky (i několik let po porodu)

Bližší informace se dozvíte na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-tabory/

sportovne-tvorive-dopoledne/

Hokejový přebor jde do fi nále
Poslední zápasy základní části:

TJ Drahonice : TJ Sušice – 3 : 3

Branky: Šmrha, Holý, Sulan

TJ Sušice : Sokol Katovice – 3 : 3

Branky: Smetana, Koryťák, Korál

Sušice vyhrála základní část a do 

play-off  jde z první místa a pohá-

rem pro vítěze základní části. Play-

Sušické zastupitelstvo – občané občanům?
Zastupitelská demokracie 

u nás

Jak je všeobecně známo, zvo-

lili jsme si u nás zastupitelskou 

demokracii, tedy místo toho, aby 

se pravidelně scházeli stařešino-

vé rodů, vybírají občané svoje 

zastupitele, kteří budou jejich 

jménem přijímat politická roz-

hodnutí ve prospěch celé obce, 

u nás města Sušice. 

Připomenutí referenda

Vzhledem k  tomu, že loni 

i přes očividné maření tehdej-

ších zvolených zástupců ob-

čanů bylo vyhlášeno Krajským 

soudem v Plzni místní referen-

dum o budoucnosti nemocni-

ce, je třeba připomenout, že to 

byla drtivá většina voličů, která 

se postavila za zachování rozsa-

hu poskytované zdravotní péče 

v Sušické nemocnici. Občané hla-

sovali PRO v otázce „Chcete, aby 

město Sušice aktivně podporo-

valo zdravotní péči v rozsahu: 

lůžková interna, lůžková chirur-

gie, JIP, následná péče, ambu-

lance, komplement (RTG, SONO, 

laboratoř), včetně pořízení CT 

přístroje v Sušické nemocnici?“ 

Vzhledem k počtu občanů, kteří 

se vyjádřili pro zachování, byly 

výsledky uznány platnými a zá-

vaznými pro další jednání zastu-

pitelů města Sušice. 

Občané se ptají občanů

Na podzim proběhly komu-

nální volby do zastupitelstva, 

pan staronový starosta, lvím 

podílem podepsaný pod sou-

časnou situací nemocnice, po 

náročných jednáních obhájil 

mandát i přes to, že na četných 

zasedáních zastupitelstva nedo-

kázal vysvětlit kroky, které měs-

to činilo jako dobrý hospodář 

k ozdravění hospodářské situa-

ce nemocnice. Ptejme se i voli-

čů současné koalice, zdali mají 

pocit, že se nemocnice ubírá 

správným směrem! Možná mají 

štěstí, že si mohou dovolit jez-

dit za potřebnou zdravotní péčí 

do vzdálenějších měst. Na to, že 

se venkovu notoricky nedostává 

kvalitní zdravotní péče, se diví-

me, proč by zrovna Sušická ne-

mocnice neměla prosperovat. 

První zasedání nového 

zastupitelstva

Na prvním zasedání nového 

zastupitelstva bylo ústy nového 

místostarosty pana Požárka při-

slíbeno, že se bude o nemocnici 

jednat na následujícím zasedání 

14. prosince 2022. Ovšem tento 

bod nebyl zařazen na program. 

Návrh pana zastupitele Haise na 

dodatečné zařazení tohoto bodu 

a přesunu dvou dalších bodů byl 

zamítnut. Na to, že se dále mělo 

jednat o rozpočtu města, z ně-

hož plynou na provoz nemoc-

nice nemalé prostředky, tak se 

jednalo, podle nás, o velmi ne-

zodpovědný krok. 

Z uveřejněných zápisů z jedná-

ní Rady města mj. plyne, že byla 

zvolena nová dozorčí rada, že byl 

odložen fi nanční plán Sušické ne-

mocnice i plánovaný audit hospo-

daření. Výzva k odpovědným or-

gánům Plzeňského kraje vyvolává 

poněkud dojem, že se na ně dříve 

nikdo s podobnými požadavky 

neobracel. Druhý zápis jen potvr-

zuje pověření pana místostarosty 

Požárka zastupovat město v dal-

ších jednáních o budoucnosti Su-

šické nemocnice jinak žádné další 

podrobnosti. Navenek by situace 

v nemocnici působila takřka idy-

licky, ale ve skutečnosti? Opravdu 

všechno klape, jak by mělo? Co na 

to personál nemocnice? 

Nepříjemné překvapení 

z obou stran

Pavel Hais navrhl změnu pro-

gramu, a to přeložení některých 

bodů do popředí s tím, aby byl 

zařazen i nový bod Sušická ne-

mocnice, který byl veřejností 

s napětím očekáván. Jakým pře-

kvapením však bylo, že zástupci 

nového politického subjektu Su-

šická veřejnost hlasovali o tom-

to návrhu PROTI. Mimochodem, 

ostatní koaliční zastupitelé z ODS 

a ANO též návrh zamítli, případně 

se zdrželi, aniž by k tomu podali 

nějaké vysvětlení. Vzkazuje snad 

koalice (zastupitelé ODS, ANO 

a SV) občanům, že Sušická ne-

mocnice jim po volbách už nestojí 

za to, aby jí, jako řádní hospodáři, 

věnovali pozornost? Obzvláště, 

když plánovaná dotace na provoz 

nemocnice je jedním z největších 

výdajů z rozpočtu města?

Po tomto „shození ze stolu“ 

vyjádřili zastupitelé Pavel Hais 

(bývalý úspěšný jednatel ne-

mocnice) i Karel Janda důraz-

ný nesouhlas s tímto postupem 

a bagatelizování stavu Sušické 

nemocnice. Všichni opoziční za-

stupitelé poté opustili sál. V dal-

ším programu tak pokračovali 

pouze koaliční zastupitelé. Na-

stalá situace přímo vybízí k do-

hadům, zbytečným sporům, ni-

čím nepodloženým spekulacím. 

Jedná se snad o pouhé opominu-

tí, šlendrián či snad něčí úmysl? 

Personál nadále odchází, nejisto-

ta roste, blíží se opět konec dal-

šího roku nejistoty.

Co nového o nemocnici? 

V bodě diskuze místostarosta 

Požárek sdělil pouze povšech-

né informace, kde všude jednal. 

Ovšem prý s nejvýznamnějším 

partnerem Sušické nemocnice, 

s VZP, dosud nejednal. Nedo-

zvěděli jsme se též, kdy se dle 

místostarosty Požárka údajně 

jen „dočasně“ uzavřené interní 

oddělení znovu otevře. Zároveň 

NIKDO z přítomných zastupite-

lů nevyzval jednatele Cibulku, 

aby pohovořil o stavu nemocni-

ce. Z publika vystoupili doktoři 

z nemocnice, od kterých jsme se 

dozvěděli, že situace je nedob-

rá. Nejdůležitější informace pro 

veřejnost, a to jaké služby ne-

mocnice v tuto chvíli zajišťuje 

a jaké bude v budoucnu zajiš-

ťovat, nezazněly! 

Možné kroky k nápravě? 

Chtěli bychom se opětovně 

zeptat jako občané, voliči, na-

šich zastupitelů, též občanů na-

šeho města, jaké kroky hodlají 

konečně podniknout, aby ne-

došlo k zániku Sušické nemoc-

nice. Nebo již postupný zánik 

nemocnice nastal v  přímém 

přenosu, takže vlastně už není 

o čem jednat? 

Možná bychom se také při-

mlouvali o omezení všelikých 

kuloárových a neofi ciálních jed-

nání na úkor veřejné kultivované 

politické diskuse. Prosíme naše 

zastupitele, nechť nám více na-

slouchají, a s námi, občany Suši-

ce, jednají jako řádní hospodáři. 

Můžeme si jen přát, aby nový 

rok 2023 začal lepší komunikací 

nejen mezi zastupiteli, ale také 

směrem k občanům, voličům, 

už jen z podstaty závazku vůči 

proběhlému referendu. Veřej-

né zasedání zastupitelstva má 

zodpovědně informovat o koná-

ní zastupitelů a také se zajímat 

o názory občanů k podstatným 

záležitostem našeho města. 

S poděkováním ViS

21. 12. 2022

-off  začalo 8. ledna na zimním sta-

dionu v Sušici. TJ Sušice bojuje 

o vítězství v přeboru jihozápadních 

Čech s HC Horažďovice. Hraje se 

na dvě vítězná utkání. Pokud bude 

stav po dvou zápasech nerozhod-

ný, rozhodne třetí zápas a to opět 

na sušickém ledě. -VS-

Dobrý den všem čtenářům,

dovolte menší upřesnění, nej-

prve k onomu prosincovému za-

stupitelstvu. Sušické nemocnici 

jsme chtěli věnovat celou diskusi. 

Ta může být libovolně dlouhá a kaž-

dý zastupitel během ní může před-

kládat návrhy usnesení. Není v tom 

tedy velký rozdíl, ale se zařazením 

samostatného bodu „Sušická ne-

mocnice“ by také nikdo problém 

neměl. Co jsme nepochopili bylo 

to, že se současně s tímto bodem 

muselo hlasovat o změně pořadí 

dalších bodů, a tím přeorganizovat 

celý program. Proč bylo třeba nutné 

šoupat bod o volbě členů výborů? 

Jiný návrh (třeba jen o Sušické ne-

mocnici) opoziční kolegové nepřed-

ložili, zvedli se a odešli. Nemohl se 

tak bohužel projednat například ani 

bod o pomoci dětem a seniorům 

v energetické krizi, protože před-

kladatel návrhu nám odešel.

Pro nemocnici je každý rok připra-

veno 30 milionů korun. Jinou částku 

nikdo ze zastupitelů při přípravě roz-

počtu nenavrhnul, brali jsme to tedy 

tak, že je to v pořádku. Pokud by část-

ka nestačila, není problém hlasovat 

o zvýšení i během roku. Stejně v pro-

sinci ještě nevíme, jak celý rok dopad-

ne, můžeme jen odhadovat.

Referenda se samozřejmě drží-

me. Ale také k tomu musíme přistu-

povat trochu reálně a s rozvahou. 

Nejde mít všechno a hned. To platí ve 

všem, co v životě děláme, stejně tak 

to platí při vedení nemocnice. Vize je 

to pěkná, samozřejmě, ale také sou-

časně nesmí spotřebovat skoro celý 

HLAVNĚ TO ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU!
PŘEJEME VŠEM OBČANŮM našeho krásného města

a dalším obyvatelům spádové oblasti NAŠÍ NEMOCNICE

(odhadem 40 000 osob) HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ!
Bude ještě na Velikonoce 2023 přes den otevřena chirurgická ambu-

lance v naší nemocnici? Nevíme… A přes noc? Nevíme… A co dětská 

pohotovost? Ošetří nám i na jaře 2023 v noci dítě se záchvatem laryn-

gitidy? Nevíme… Bude nemocnice i nadále městská? Nevíme… Nebo 

bude pod krajem? Nevíme… Nebo snad v soukromých rukách? Neví-

me… Jaký je plán? Nevíme… Budeme muset jezdit jinam? Nevíme…

My, Nezávislí ze Sušice, neznáme odpovědi na výše uvedené 

otázky. Vládnoucí koalice se s námi o takových věcech prostě ne-

chce bavit. Na posledním letošním 

zastupitelstvu nám před schvalová-

ním rozpočtu na rok 2023 nechtěla 

nic o nemocnici říkat a vysvětlovat. 

Proto jsme odešli… 

Ale třeba se to s novým rokem 

změní… Doufáme... Vždyť koncep-

ce budoucího provozu nemocnice, 

o které mluvil na posledním krajském 

zastupitelstvu místostarosta Karel 

Požárek, si zaslouží pozornost CELÉ-

HO zastupitelstva, jakož i veřejnos-

ti vzhledem k platnému referendu.

Jitka Kroupová, Karel Janda a Karel 

Rendl, zastupitelé města Sušice 

za Nezávislé ze Sušice

městský rozpočet, určený na opravy 

a investice. Tak to také nejde dělat. 

Nejsme státní rozpočet, abychom si 

mohli donekonečna půjčovat.

Často se v této souvislosti zmi-

ňuje analýza od fi rmy Sefi ma z roku 

2020. Co je v ní napsané? Že žádný 

z provozovaných oborů není do bu-

doucna ztrátový a nemocnice tedy 

bude v zisku. To by bylo pěkné. Ale 

ono to zase tak úplně nefunguje. Ne-

musíme chodit daleko. Podívejme 

se na krajské nemocnice, které má 

na starosti již skoro rok pan kolega 

Hais. V minulém roce mínus 200 mi-

lionů, v letošním očekávaná ztráta 

370 milionů. 

A není to jen kvůli růstu cen ener-

gií, léků a zdravotnického materiálu. 

Tato celá ztráta jde na čtyři nemoc-

nice s akutní péčí. Tedy s takovou, 

jakou má podle referenda poskyto-

vat i Sušická nemocnice. Obě krajské 

„LDNky“ si musí vystačit s úhradami 

od pojišťoven.

Situaci se snažíme řešit, chceme 

nemocnici zachránit. Máme nového 

lékařského ředitele, pana primáře 

MUDr. Kuhna. Spolu jsme okamžitě 

začali oslovovat další lékaře. Jedná-

me o spolupráci s okolními nemoc-

nicemi, ve středu jsme jednali s VZP, 

máme novou dozorčí radu složenou 

z odborníků, hledáme nového pri-

máře interny, rýsuje se otevření jed-

nodenní chirurgie, dáváme dohro-

mady fi nanční plán hospodaření,… 

Práce nás čeká ještě mnoho, ale jak 

rád říkám: když se chce, tak jdou ne-

uvěřitelné věci.

Karel Požárek, místostarosta

Reakce na článek ...občané občanům?

Kanadské bodování:

Petrovice Michal (Holík) 19 

(13+6), Hrádek Jáchym (Ptašnik) 17 

(11+6), Petrovice Luboš (Kopačka) 

15 (8+7), Otavstroj Martin (Florián) 

12 (8+4), Otavstroj Tomáš (Andr-

lík) 11 (8+3), Otavstroj Petr (Lem-

berger) 10 (6+4), Otavstroj Jarek 

(Murcko) 10 (4+6). 
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko VU3V Sociální služby města Sušice

Základní informace o studiu:

• Výuka bude probíhat v klubovně Domu s pečovatelskou službou, 

2. patro (Pod Svatoborem 56, Sušice)

• Studijní poplatek 400 Kč za semestr (cyklus 6 videopřednášek)

 + 100 Kč příspěvek na tisk

• Výuka bude probíhat 1x za 14 dní v čase 9.00–10.30

• Znalost práce na počítači není podmínkou

• Univerzita je určena pouze pro seniory

V letním semestru otevíráme výukové kurzy:
ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ

Začínáme v úterý 31. ledna v 9.00 

– cena 400 Kč + 100 Kč příspěvek na tisk

ŽIVOT A DÍLO MICHELANGELA BUONARROTI

Začínáme v úterý 7. února v 9.00 

– cena 400 Kč + 100 Kč za materiály

Bližší informace poskytneme:

V Domě s pečovatelskou službou,

Pod Svatoborem 56, Sušice

Tel.: 723 857 194

Mobil: 602 524 705

Sportoviště města Sušice
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Trenér Hrubec hodnotí fotbalový podzim: Motivace i závazek pro jaro

rozhodoval počet dosažených bodů. Složení týmů 

tradičně určil los, přesto vzniklé sestavy osvědčily 

dobrou souhru a houževnatého týmového ducha.

Příznivci hry a hlídačky dětí zaplnili lavičkové hlediště, 

chopili se počítadla a sledovali vyrovnané bitvy až do ve-

černích hodin. Z vítězství se nakonec těsně, ale zaslouženě 

radoval jediný čtyř-

mužný tým ve slo-

žení Pavla Kolářová, 

Hanka Baborová, 

Čenda Kříž, Matěj 

Blažek, Jiří Hána 

a Dominik Slušný.

Modré z nebe 

bylo vítězům 

předáno na Bou-

chalce Pivovaru 

u Švelchů. Všichni se tam shodli na dobré úrovni tur-

naje a dalším setkání nejpozději pod májkou, či ale-

spoň pod třešní. I přes chřipkovou epidemii byla slušná 

účast. „Jsem rád, že se zapojuje i dorůstající volejbalová 

mládež,“ doplnil Čestmír Kříž. 

Text a foto Eduard Lískovec a Michal Šmrha

Na podzim odehrálo sušické 

áčko čtrnáct utkání, osm z nich 

vítězně, což znamená průběž-

nou druhou příčku v tabulce 

I.A třídy. Trenér Pavel Hrubec 

je s výkony svých svěřenců spo-

kojený. Mužstvo chce na jaře 

navázat na povedená utkání 

a poprat se o postup do kraj-

ského přeboru. Přinášíme 

hodnocení sušického kouče, 

který se ohlíží za uplynulým 

podzimem. 

„Před začátkem přípravy jsme 

do áčka přivítali nové tváře – bý-

valého odchovance Honzu Skálu 

a dva hráče Horažďovic, Jakuba 

Štěcha a Luboše Krále, kteří na-

stupovali již dřív jako dorostenci 

v barvách našeho klubu při pro-

pojení s horažďovickým klubem. 

Věřil jsem, že s těmito hráči přijde 

velmi vysoká kvalita a konkurence 

pro stávající hráče, což se potvrdi-

lo. Naplno zapojili naši další mlad-

ší kluci z dorostu. Do trenérského 

týmu se přesunul z pozice hráče 

nový asistent Štěpán „LIPO“ Tu-

ček, který se výborně zapojil a sbí-

rá trenérské zkušenosti. Naopak 

asistent Radek „Štífl “ Štefan se pře-

sunul jako hlavní kouč k dorostu 

a přenesl zkušenosti na mladé klu-

ky. Našemu dorostu se velmi daří 

nejen výsledkově, ale zároveň fun-

guje jako tým. Za předešlou práci 

Radkovi velmi děkuji. Přesto ještě 

potřebujeme posílit realizační tým, 

což se nám dlouhou dobu nedaří. 

Proto jsem rád, že když potřebuje-

me, vypomůže nám legenda sušic-

ké kopané Pavel Hubáček.

S letní přípravou jsem byl spo-

kojený, trénovali jsme třikrát v týd-

V sokolovně vánoční ping-pong dětí i dospělých
Tělocvičná jednota Sokol Sušice uspořáda-

la pro děti 20. prosince tradiční vánoční turnaj 

ve stolním tenise. O akci informuje ředitel turnaje 

a hlavní organizátor Jaroslav Melich: Stejně jako v loň-

ském roce, byla účast dětí menší než na únorovém pře-

boru v gymnastice a to je celkem překvapující zjištění. 

Stolní tenis získává na oblibě zřejmě až s přibývajícím 

věkem. Menší účast může být způsobena i nastupující 

virozou a také tím, že hoši a děvčata se s touto hrou za-

tím příliš nepotkávají a dokonce někteří na předvánoč-

ním turnaji hráli poprvé soutěžní zápas. Je dobře, že vel-

kým poradcem, trenérem a oporou byl cvičitel Vladimír 

Rumplík, který s trpělivostí dětem vysvětloval techniku 

úderů. Kategorii starší hoši vyhrál Šimon Šwajnoch (ob-

Vítěz vyšel z dvojic, trojic, čtveřic

nu a odehráli několik přípravných 

utkání, kdy jsme zkoušeli různé 

herní varianty a snažili se hráče 

vyzkoušet na několika postech. 

Z toho nám vykrystalizovala op-

timální sestava, konečně máme 

kvalitní a široký kádr připravený 

na sezonu.

K prvnímu utkání jsme tradičně 

vyjeli do Rokycan, kde jsme několi-

krát v předešlých sezonách začína-

li a vždy jsme odjížděli bez bodové-

ho zisku. Proto jsme byli nažhavení 

s tímto nepříznivým stavem něco 

udělat a konečně v prvním utkání 

chtěli zvítězit. To se nám povedlo 

i přesto, že jsme na začátku utká-

ní prohrávali. Zvedli jsme se a sou-

peře přejeli výsledkem 4:2. Hned 

v prvním zápase za sušické áčko 

se předvedl Luboš Král, který vstře-

lil hattrick, čtvrtý gól přidal ben-

jamínek v sestavě Mára „Kůman“ 

Podlipský. Výsledek i herní projev 

mužstva naznačoval, že bychom 

se mohli prát o přední místa v ta-

bulce a kluky pozitivně naladil do 

dalších bojů.

V  dalším domácím utkání 

jsme přivítali nováčka z Chlum-

čan a byl to velmi těžký soupeř, 

kterého jsme porazili těsným vý-

Ve středu 28.12. dopoledne 

proběhl tradiční volejbalový tur-

naj sušické mládeže a dětí.

Celkem se zúčastnilo 16 bu-

doucích volejbalistů ve věku od 

12 do 18 let. Hrálo se různým sys-

témem, dvojičky, trojičky a na 

závěr 4 družstva po čtyřech.

Sice volejbal je kolektivní 

sport, ale systém byl takový, že 

vlastně každý hrál sám na sebe.

K tomu, aby člověk mohl vy-

hajoval loňské vítězství), kategorii mladší děvčata Nikola 

Řánková a mezi mladšími hochy zvítězil Prokop Ševčík. 

Důležité je, že všechny děti si turnaj užily. Pro každého 

účastníka turnaje byly připraveny hodnotné ceny a pro 

první tři v každé kategorii krásné poháry. 

Sušický Sokol zorganizoval ve stolním tenise 

i turnaj pro dospělé. Na druhý vánoční svátek se 

uskutečnil již 25. ročník. Účast byla nadprůměrná, 

oproti loňsku téměř dvojnásobná. Hrálo se systé-

mem každý s každým na dvou kvalitních ping pon-

gových stolech ve sportovní klubovně sokolovny. 

Dramatické výměny jasně ukázaly, že covidová ome-

zení jsou pryč, a proto se hráči mohli tak kvalitně 

připravit. Jednotlivé zápasy byly velmi vyrovnané, 

nikdo nevyhrál všechny zápasy 

a nikdo neskončil bez bodu. O vy-

rovnanosti svědčí i to, že mezi hrá-

či na 2. až 4 místě (Josef Krejčí, 

Jaroslav Melich a Čestmír Kříž), 

kteří měli stejný bodový zisk a do-

konce i remízy a skóre ze vzájem-

ných duelů, muselo rozhodnout 

skóre ze všech odehraných zá-

pasů. Po důkladném přepočítání 

bodů a skóre vyhlásili ředitel tur-

naje Petr Čonka a vrchní organizá-

tor Vladimír Rumplík společným 

proslovem vítěze turnaje, kterým 

se stal Vladislav Havránek.
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sledkem 1:0. Do šestého kola jsme 

se drželi v čele soutěže, než k nám 

přijeli hráči Kralovic a výhrou 3:0 

nás sesadili z prvního místa a vy-

střídali nás ve vedení. Před tímto 

utkáním vypadl ze sestavy Luboš 

Král, který utrpěl velmi vážné zra-

nění kotníku a do konce soutěže 

nezasáhl do hry, což pro nás byla 

citelná ztráta. V tradičním derby 

proti Lubům jsme byli všichni při-

praveni na těžké utkání. Mužstvo 

jsme připravovali velmi pečlivě 

celý týden a chtěli jsme odčinit 

domácí ostudnou prohru s Kralo-

vicemi, bohužel se nám to nepo-

vedlo. I když jsme byli celý zápas 

lepší a soupeře přikovali na vlast-

ní polovinu, tak se nám nedařilo 

střelecky a spousta vyložených 

brankových příležitostí končila 

mimo branku nebo v náručí velmi 

dobře chytajícího gólmana Lub. 

Po hrubých chybách v bránění 

jsme odjeli s ostudnou porážkou 

domů. Tyto dva prohrané zápasy 

nás psychicky nahlodaly a po zby-

tek sezony nás trápila nepřesnost 

v zakončení a velké chyby v defen-

zivě, které nás stály ztrátu důleži-

tých bodů.

Tři kola před koncem podzimu 

hrát, tak nestačilo předvádět kva-

litní hru, ale bylo také třeba vel-

kého štěstí při losování. Celkem 

každý hráč sehrál 14 setů, ke konci 

turnaje už bylo vidět, že dochá-

zely síly.

Absolutním vítězem se stala 

Marie Fornousová, která tento 

turnaj vyhrála i v minulém roce, 

na druhém místě byla Kateřina 

Kornová a na třetím Božena Hra-

chová.   Čestmír Kříž

Vánoce jsou svátky klidu a po náležitém odpočin-

ku je vhodným doplňkem sportovní aktivita. Tradicí 

na vrtkavém počasí nezávislou je pro sušické volej-

balisty turnaj zvaný Po Vánocích opět mezi kama-

rády. Letos se 28. prosince uskutečnil už 26. ročník. 

Dějištěm setkání volejbalistů všeho věku se opět 

staly tělocvič-

ny ZŠ Lerchova. 

Již v chodbě na 

příchozí čekalo 

vánoční cukroví 

a prezenční lis-

tina. Stejně jako 

vloni se zaevido-

valo 35 hráček 

a  hráčů, i  když 

třetina jmen byla 

jiná. Stejně jako vloni převažovali muži, což je v našich 

končinách vzácnější, ale pro klasické smíšené druž-

stvo vhodnější.

Hlavní organizátor akce Čestmír Kříž tentokrát 

zvolil systém každý s každým. Šestice družstev tedy 

odehrála pět zápasů po dvou setech, kdy při remíze 

Smeč, při níž byla cukrovím teč

přijel bodově vyrovnaný soupeř 

z Plzně Košutky, šlo o zápas o první 

místo. Bohužel trenéra Hrubce ne-

pustil do utkání covid, ale na jeho 

místo na lavičce zaskočil bývalý 

úspěšný trenér Sušice a současný 

předseda oddílu Jan Staněk. Pro-

hráli jsme 1:0, ale předvedený vý-

kon byl plný nasazení s obrovskou 

spoustou neproměněných gólo-

vých příležitostí. 

Nakonec jsme si spravili chuť 

v posledním utkání doma, když 

jsme rozstříleli Kaznějov 8:0 

a předskočili jsme ho na konečné 

druhé místo v tabulce. 

Celkově po podzimní části mů-

žeme být spokojeni, i když jsem 

toho názoru, že pokud bychom se 

vyvarovali hrubých chyb v obran-

né činnosti a proměnili minimálně 

třetinu všech brankových příleži-

tostí, tak jsme s náskokem v čele 

soutěže. 

Děkuji všem členům našeho 

klubu, kteří nám připravují vy-

nikající servis, děkujeme také za 

podporu městu Sušice a obrovské 

díky patří všem našim fanouškům 

(KOTLÍK SUŠICE) za velmi silnou 

podporu v domácích utkáních.“

Jonáš Bartoš, Pavel Hrubec

Sušičtí hráčí, kteří se poslední den v roce sešli na tradiční silvestrovský fotbálek.
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám dámský šedý semišový 

kabát zateplený s šálovým lím-

cem ze světlé lišky. Přidám stej-

nou čepici a kožené rukavice. Vše 

nové, nenošené. Velmi levně. Vo-

lejte prosím na tel. 732 884 014

Prodám 2 prošívané deky + 

2 polštáře. Vše nové. Cena doho-

dou. Tel. 604 348 392

Prodám klavír zn. Hofman a Czer-

ny, cena dohodou. Tel. 720 174 486

Prodám: Jablka II. kat. (Spartan, 

Reweta a jiné) za 14 Kč/kg. Tel. 

606 633 919

Prodám: Nový nepoužitý kultivá-

tor zn. Hecht 7970 v záruce včet-

ně (2) ks kultivačních nožů, (2) ks 

vodících talířů a pluhu. Nová cena 

po slevě z původních 20.000 Kč je 

19.900 Kč. Tel. 606 633 919

Prodám: Velké sáňky včet-

ně opěrátka, nutné vidět, cena 

dohodou, rok výroby 1970. Tel. 

606 633 919

Prodám horkovzdušná kamna, 

včetně výhřevného dílu + rou-

ry silnostěnné, nutno vidět, cena 

dohodou. Dále prodám hoblova-

cí válec 30 cm. Tel. 607 999 029

Prodám králíky německé ob-

rovité králíky černé, burgund-

ské, holuby benešovské bílé, pa-

poušky rozely žlutohlavé. Tel. 

776 664 135, Sušice

Prodám andulky a korely – růz-

né varianty, rozelu pestrou pří-

rodní, rozelu pestrou gold, rozelu 

pestrou červenou, rozelu pestrou 

latino. Letošní odchovy i chovné 

kusy. Vše z venkovních voliér. Vo-

lejte 606 494 996. Odběr v Sušici.

Prodám Ford Mondeo kombi r. 

v. 2008, diesel, objem: 1997 cm3 

– duratec, najeto 301.000 km, TK 

do srpna 2023, pravidelný servis, 

základní výbava, airbagy, mlhov-

ky, radio s CD a MP3 v ceně střešní 

nosič na 3 jízdní kola a zimní pneu 

na alu kolech 16, více info – volej-

te tel. 775 62 89 87

Prodám staré zápalkové nálep-

ky, LP desky různé, krabici časo-

pisů o pletení, háčkování, vyšívá-

ní – návody, vzorníky apod. Tel. 

607 866 783

Prodám různé staré obrazy – kra-

jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 

Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70 

s nářadím a hoblovku srovnávač-

ku se spodním protahem KDR 

ROjek a kovadlinu a výheň. Tel. 

737 163 425

Koupím staré pivní láhve s litý-

mi nápisy, staré zápalkové nálep-

ky a krabičky, reklamní plecho-

vé a smaltové cedule, papírové 

dopisní zálepky, staré pohled-

nice Sušice a okolí. Přijedu! Tel. 

606 494 996 

Koupím starší známky, mince, 

bankovky, odznaky, pohledy, ob-

razy, hodiny, hodinky, porcelán, 

sklo, vojenské předměty – šavli, 

helmu, uniformu a podobně. Mů-

žete nabídnout i jiné staré před-

měty, celou sbírku nebo pozůsta-

lost. Tel: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám dlouhodobý proná-

jem jedné místnosti s příslušen-

stvím v Sušici pro občasné využití 

1–3 osobami k rekreačním úče-

lům, hlavně na letní měsíce. Alice 

Davidová, tel. 606 745 485 

Oceňování nemovitostí – pro 

prodej, darovací smlouvu, dědic-

ké řízení, úvěr, hypotéku, účet-

nictví, apod. – kvalitně a rychle. 

I. Drábková, Sušice, tel. 608 117 789

RŮZNÉ
Nabízím jazykové a stylistic-

ké úpravy textu, korektury ba-

kalářských a  magisterských 

prací, přípravu na maturitní 

a přijímací zkoušky z českého ja-

zyka, doučování. Více informa-

cí na www.hezkycesky.top. Tel. 

606 49 49 96

Nabízíme strojní čištění kober-

ců, sedacích souprav, křesel, židlí 

a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 

607 630 244 

LEDEN NA ZAHRADĚ
Uskladněné hlízy jiřinek, me-

číků, begónií apod. pravidelně 

kontrolujeme z hlediska výsky-

tu skládkových chorob (plísně, 

hniloby). 

Provádíme též pravidelnou 

kontrolu uskladněného ovoce 

a zeleniny, vyřazujeme veške-

ré poškozené plody. Ve skladě 

udržujeme teplotu v rozmezí 2 

až 5°C a vzdušnou vlhkost ko-

lem 90% a dostatečně větráme. 

Ovoce je nutné skladovat oddě-

leně od zeleniny, aby nepřijíma-

lo její pachy. 

Odstraňujeme sníh a námra-

zu na stálezelených keřích, pří-

padně koniferách, aby se ne-

rozlomily, u sloupových forem 

je dobré větve svazovat. Sníh 

může poškodit i dřeviny v ná-

dobách na terase nebo balko-

ně, také holomráz citlivé dřeviny 

silně poškozuje, proto je třeba 

vědět, které rostliny je vhodné 

na zimu umisťovat do bezmra-

zých prostor s dostatkem světla.

Za bezmrazých dnů můžeme 

začít s průklestem u okrasných 

dřevin, ale pozor, u keřů kvetou-

cích na jaře odstraňujeme pou-

ze suché a odumřelé výhony, 

pokud si nejsme jisti, je vhodné 

počkat s řezem až na předjaří.

Přihnojujeme kompostem, 

rozleželým hnojem, popřípadě 

průmyslovými hnojivy. 

V případě zájmu poradím 

i po telefonu (21 – 23 hod.) – 

725 314 829  Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 

PORADNA

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

32 – Pražská
Ulice nejvzdálenější od centra 

města nese jméno Pražská a důvod 

pojmenování je pro každého zřej-

mý, i když cesta ku hlavnímu městu 

se během staletí měnila. (Např. na 

mapě I. Vojenského mapování Čech 

z roku 1780 směřuje přes čepický 

most dále na Žichovice. )

Stejně jako u předchozích ulic 

této části města se název objevuje po 

druhé světové válce. Ovšem ozna-

čení Pražská nebylo v Sušici nové. 

Zřejmě již od založení města se tak-

to říkalo ulici, která vedla z náměstí 

k Pražské bráně (dnes část ulice T. G. 

Masaryka). Jméno fi guruje ještě na 

mapě z roku 1837. 

Ulice patří k nejdelším ve městě, 

vede z křižovatky s ulicí Nádražní až 

na kraj města k odbočce do sběrné-

ho dvora. Její délka přesahuje 1,5 

km a jako jediná se může pochlu-

bit vícekolejným železničním pře-

jezdem. A není to přejezd ledajaký, 

patří k technicky nejstarším v České 

republice a je osazen mechanickými 

závorami s archaickou a dnes už je-

dinou přejezdovou zabezpečovací 

signalizací z bývalého SSSR. Tech-

nickou památku obhlížejí železniční 

nadšenci z celé republiky. Ke zhléd-

nutí jedinečného představení při 

spouštění závor máme všichni ale 

už jen pár let, neboť Správa želez-

nic plánuje na rok 2027 rekonstrukci 

celé tratě do Horažďovic. 

 text a foto Eduard Lískovec

Zdroj: cs.wikipedia.org a M. Pták, 

J. Lhoták, R. Šimůnek, E. Semotanová: 

Historický atlas měst ČR

Tyto dvě kočičí holky byly nalezené 

odložené u kravína. Jsou to pravděpo-

dobně sestry, cca 4–5 měsíců staré. Kočič-

ky jsou v dočasné péči, takže jsou zvyklé 

na člověka. Na jaře budou moci být vykas-

trované, kastraci zařídíme. Do nového do-

mova mohou jít společně i jednotlivě. Pří-

padní zájemci volejte na tel. 608 484 414.

Sidík, je asi 8letý bernský sa-

lašnický pes. Má rád společnost 

člověka, ostatní zvířata mu neva-

dí, je vhodný k domu se zahra-

dou, kde by mohl volně pobíhat. 

Povahu má úžasnou a na svůj 

věk je stále akční pes.

Info : 604 555 924

Děkujeme za pomoc..

Nalezenci-Šumaváci

Informace o  dalších zvířa-

tech (nalezených i hledaných) 

najdete na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz 

a jejich facebooku. 

Hledáme nový domov

Recepty pro každý den
Kakaový chlebíček s borůvkovou polevou sypaný ořechy

Těsto: 3 vejce, 200 g cukru krupi-

ce, 1 hrnek oleje, ½ lžičky soli, 50 g ho-

landského kakaa, ¾ hrnku silné vlažné 

instantní kávy, 1 hrnek podmáslí, 300 

g hladké mouky, 1 lžička jedlé sody, ½ 

prášku do pečiva, ořechy na ozdobu

Vejce s cukrem šleháme 2 minu-

ty, pak vmícháme ostatní suroviny. 

Pečeme ve formě na biskupský chle-

bíček 50–60 minut na 180 stupňů. 

Formu vyložíme pečícím papírem.

Poleva: hrst mražených borůvek, 

moučkový cukr podle potřeby

Borůvky rozvaříme a přecedí-

me. Přisypeme moučkový cukr 

a umícháme polotekutou hmo-

tu, kterou nalijeme na vychladlý 

chlebíček. Na chlebíček nastrou-

háme ořechy.

Martina Denková

Fotografi i najdete na instagra-

mu @SLADKA.KUCHARKA

Nalezenci-Šumaváci moc 

děkují obchodu Svět tla-

pek a supermarketu Tesco 

za každoroční uspořádání 

sbírky pro psí i kočičí chlu-

páče, kteří momentálně 

potřebují naši péči a po-

moc. V Tescu jsme pře-

vzali dárky po vánočních 

svátcích, v obchodě Svět 

tlapek v Kostelní ulici po 

Novém roce. Také děku-

jeme všem nakupujícím, 

kteří v těchto obchodech 

krmivo, pamlsky, i hračky 

pro psy a kočičky nakoupili. 

Bez nich by to nešlo. DÍKY!!!

Do této nové rubriky můžete, milé čtenářky a čtenáři přispívat 

zajímavými recepty i vy a to přes e-mail: liskovecvkulturasusice.cz



Dobrý den, přátelé. Před Vá-

noci jsme se v naší husitské ele-

gii věnovali Bratříkům operujícím 

v Horních Uhrách, respektive nej-

známějšímu z nich – Janu Jiskro-

vi z Brandýsa. Je nabíledni, že 

se Uhrům působení husitských 

Bratříků na jejich území příliš ne-

zamlouvalo. Sedmého září 1451 

uštědřil Jan Jiskra Jánoši Hunyadi-

mu spolu s dalšími husitskými vo-

jevůdci Petrem Aksamitem a Ja-

nem Talafúsem z Ostrova další 

drtivou porážku 

v bitvě u Lučen-

ce (ve srovnání 

s  Uhry měl asi 

poloviční armá-

du – cca 5 000 

mužů). Ovládl 

pak načas prak-

ticky celé Horní 

Uhry.

V  roce 1452 

převzal Ladislav 

Pohrobek uherský trůn a uher-

ský sněm nato zbavil Jana Jiskru 

jeho dosavadního postavení: 

dekretem rušícím dary králov-

ny Alžběty přišel v Uhrách o své 

výsady i majetek. Jiskra opustil 

Uhersko a uchýlil se k císaři Fri-

drichovi III. Většina jeho vojsk 

se přidala k Bratříkům, jejichž 

velitel Petr Aksamit byl v bojích 

za obhajobu královských práv 

prince Ladislava Jiskrovým spo-

jencem. Na podzim roku 1453 

přijel s královským průvodem 

do Prahy a 28. října se zúčastnil 

korunovace Ladislava Pohrobka 

za českého krále. Zůstal nadále 

v jeho službách.

Bývalý Jiskrův kapitán Petr 

Aksamit si mezitím zřídil sídlo 

na hradě Plaveč a operoval na 

Spiši, v Šariši, Abově a na Zem-

plíně. Pokusy uherských mag-

nátů porazit jej vojensky skon-

čily neslavně. Už před r. 1453 

měli totiž Bratříci stálé polní tá-

bory na Zelené Hoře u Hrabu-

šic, v Haligovcích na Spiši a v ša-

rišském Chmeľově. Po roce 1453 

vznikly další tábory i u Medzi-

laborců, v Sabinově, v Teplici 

na Spiši, na Vyšehradě, v Turci 

a v Gajárech, později i v Petru 

u Hlohovce a ve Veľkých Kos-

toľanech. Bratříci obsadili nebo 

získali několik hradů, např. Rich-

navu, a dobudovali předhradí 

Spišského hradu, čímž z něho 

vytvořili jednu z  největších 

pevností ve střední Evropě.

Největšího rozmachu dosáh-

lo bratřické hnutí v letech 1453 

až 1458, kdy jejich počet z pů-

vodních 5.000 vzrostl na 15 až 

20 tisíc mužů v asi 36 polních 

táborech a hradech. Hnutí posí-

lili kromě domácích poddaných 

i další válečníci a dobrodruzi 

z  Polska, německých oblastí 

Svaté říše římské, Rakous, Uher 

a žoldnéři rusínského původu. 

Koncem r. 1457 bylo hnutí pev-

ně organizovanou vojenskou 

silou. V témže roce při sporech 

o vládu v zemi stáli Bratříci na 

straně Hunya-

diovců, napro-

ti tomu Jiskra 

na straně prá-

v o p l a t n é h o 

krále Ladislava 

Pohrobka.

O d  p o č á t-

ku roku 1458 se 

však karta po-

malu obracela – 

proti Bratříkům 

začala ostře vystupovat měs-

ta, zejména Levoča a Bardějov 

a úspěšnými se nakonec staly 

i vojenské výpravy organizova-

né uherským panstvem, které 

v potomcích husitů, ne neprá-

vem, spatřovalo ohrožení svého 

postavení. Někdy v této době 

začalo bratřické hnutí upadat. 

Pro některé velitele se stávalo 

nejdůležitějším přepadat ku-

pecké karavany a získávat jak-

koliv a na komkoliv co největší 

kořist. S původními husitskými 

ideály už neměla existence je-

jich jednotek nic společného. 

Připomeňme si závěrem, že 

příchod husitských jednotek do 

Horních Uher nebyl primárně 

motivován nábožensky. Přišli 

sem po Lipanech jako nájem-

ní vojáci a sloužili za žold v zá-

jmu uherských velmožů, měst, 

či dokonce koruny (Jan Jiskra). 

A zpočátku byly sympatie oby-

vatel skutečně na straně profe-

sionálních vojáků z Čech, kteří 

ještě na kalich ne tak docela za-

pomněli. V táborech panovala 

vskutku biblická atmosféra, ve-

litelé byli vybíráni z nejudatněj-

ších bojovníků, kořist se děli-

la rovným dílem pro všechny... 

Vojensky Bratříci ovládli celé 

východní a zčásti i střední Slo-

vensko. (S využitím zejména wi-

kipedia.org a husitstvi.cz)

Příště se k Janovi a Bratří-

kům naposledy vrátíme. Mějte 

se rádi a šťastný nový rok!

6. ledna 2023

Martin Mejstřík
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Bratříci Hlavňovice
Historie

Objekt zámku čp. 1 v Hlavňo-

vicích je nejvýznamnější památ-

kou obce Hlavňovice. Jde o pat-

rový pozdně renesanční zámek 

postavený v raně barokním slo-

hu v první polovině 17. století 

stojící na místě bývalé tvrze za-

ložené Zikmundem Doupovcem 

z Doupova. Tvrz nechal postavit 

ve druhé polovině 16. stol. Když 

roku 1577 koupil panství Blatná, 

prodal Hlavňovice Anně Kočové, 

rozené Bohuchvalové z Hrádku, 

manželce Dětleba Koce z Dobrše 

na Volšovech. Hlavňovice zůstaly 

v rukou potomků Dětleba Koce 

z Dobrše více než 300 let a to až 

do konce 19. stol. Poslední z rodu, 

jež držel hlavňovické panství, byl 

Ferdinand Koc z Dobrše, který je 

převedl na svoji ženu Valérii Ko-

čovou a ta v dubnu 1905 uzavře-

la smlouvu s dcerou Marií Valé-

rií, provdanou Pelikánovou, které 

hlavňovické panství předala. Od 

roku 1919 do roku 1946 držel sta-

tek její manžel Otomar Pelikán. Po 

roce 1946 mu byl majetek znárod-

něn a areál poplužního dvora se 

zámkem pak sloužil již jen k hos-

podářským a bytovým účelům. 

Po několik dalších desetiletí byl 

bez údržby. Kaple stojící při se-

verním nároží zámku byla zrušena 

v době vysvěcení kostela v Hlav-

ňovicích na přelomu 18. a 19. 

století. Poté sloužila k bytovým 

účelům. Zajímavostí jsou docho-

vané malované sluneční hodiny 

s letopočtem 1783 nacházející se 

na jednom z hospodářských sta-

vení dvora areálu zámku. Zámek 

byl pro svoji kulturně historickou 

hodnotu zapsán v roce 1964 do 

seznamu kulturních památek.

Současnost

Areál zámku Hlavňovice je vý-

znamnou kulturní památkou ba-

rokního původu, která tvoří cen-

ný soubor památkových objektů 

zámku umístěného v úzké ná-

vaznosti na hospodářský dvůr. 

Areál tak dává představu o běž-

ném provozu a životě na venkov-

ském šlechtickém sídle. Zámecký 

komplex a areál budov tvoří ne-

pravidelnou uzavřenou dispozi-

ci, zámek je situován ve svažitém 

terénu nejvýše od silnice. Severně 

od budovy zámku stojí kaple, sýp-

ka a čeledník s chlévy, jihovýchod-

ně stodoly, západně hospodářská 

budova. Západně od komplexu se 

rozprostírá zámecký park. Vznik 

zámeckého parku je datován do 

17. století. Do zámeckého areálu 

je přístup od severozápadu ale-

jí jírovců, která odděluje park od 

užitkové zahrady. Park i zahrada 

tvoří doplněk areálu a krajinotvor-

ný prvek. Kolem je kamenná zídka, 

částečně poškozená.

Od doby zakoupení zámku 

v roce 2013 prochází objekt zám-

ku a zámecký areál postupnou 

obnovou. Chceme zámku opět 

vdechnout život a zachránit jej 

od havarijního stavu a uvést co 

nejblíže stavu původnímu a za-

chovat tak kulturně historickou 

hodnotu památky. V současné 

době se realizují etapizované sta-

vební úpravy, ve kterých chceme 

i nadále pokračovat, neboť nedo-

končením obnovy by došlo k ne-

vratnému poškození historických 

a památkových hodnot budovy. 

Objekt je plynule udržován a ob-

novován prostřednictvím něko-

lika forem fi nancování. Objem 

vlastních prostředků a dotačních 

příspěvků je však nedostačující 

k provedení obnovy v takovém 

rozsahu, aby zámecké budovy 

včetně parku byly plně funkční.

Opravy zámku Hlavňovice 

byly zahájeny v roce 2016. Na 

mnoha místech byly propada-

né stropy díky střešnímu pláš-

ti, který byl v havarijním stavu 

a voda se dostávala až do obyt-

ných místností. Zde bohužel do-

šlo k nevratné devastaci podlah, 

stropů, bohužel i k devastaci vý-

maleb stropů, dokonce se do 

místnosti propadl i komín v jižní 

části zámku. 

První na řadě přišly tedy opra-

vy střechy. Byly rozděleny do ob-

dobí 2016 – 2020, kdy byla stře-

cha kompletně hotova. Mohli 

jsme začít plánovat další opravy, 

které byly uvnitř objektu a tak 

jsme začali opravovat stropy 

v místnostech. Jedna z nejhor-

ších prací byla odstranění zhruba 

20 tun materiálu, který byl promí-

chán s komunálním odpadem, 

kam dřívější bydlící zřejmě vy-

nášeli část odpadu. To se po 3 

letech podařilo a my jsme mohli 

uzavřít fázi opravy krovu a stropů 

kompletním zhotovením záklo-

pu v půdním prostoru. Současně 

s těmito opravami jsme od roku 

2017 zahájili postupnou výměnu 

oken v 2. NP, která byla komplet-

ně dokončena v roce 2022.

V 2022 byla zahájena oprava 

kaple, konkrétně věže kaple, kde 

jsme postavili novou konstrukci 

krovu, na níž bude v roce 2023 

položena krytina a dále bude na 

vlastní budově kaple zahájena 

oprava silně poškozené konstruk-

ce krovu a v následujícím roce tj. 

2024 bude položena i krytina na 

budově kaple.

Co nás čeká: opravy, které 

zde musí proběhnout půjdou 

ještě do desítek milionů korun. 

Mimo výše uvedeného záměru 

pro rok 2023 bude v témže roce 

zahájena výměna okenních vý-

plní v 1. NP. Navážeme na opra-

vu prvních omítek v 2. podlaží 

a tyto začneme realizovat i v 1.

NP. Zde je problém a zároveň 

velmi pozitivní skutečnost, že, 

přestože byl v r. 2016 proveden 

průzkum omítek, krovů, statiky 

společně s vlastním historickým 

průzkumem, musíme od dubna 

2023 provést podrobnější prů-

zkum, neboť se, zejména ve 2. 

NP, nalezly v dalších místnos-

tech výmalby a zde musí dojít 

k posouzení, které provede NPÚ 

Plzeň společně s restaurátorem. 

Musí se určit stáří, hodnota a ur-

čit co se bude restaurovat. Sa-

mozřejmě jde především o ná-

ročnost z hlediska fi nančních 

prostředků. Z dalších prací lze 

jmenovat opravy podlah, od-

vlhčení objektu, kompletní ob-

novení parku, kde se nacházejí 

více jak třistaleté stromy. Budou 

následovat opravy stodol, ale 

také, a na tom se již pracuje, po-

stavení čističky odpadních vod, 

nová elektroinstalace a vodoin-

stalace a to vše bude zakonče-

no instalací systému vytápění. 

Díky tomu, že v roce 2023 bude-

me mít severní čelní stranu zám-

ku opatřenu okny, máme záměr 

opravit omítku této strany, aby 

zámek dostal již původní fasádu 

a obci to přinese znovuobnove-

nou dominantu.

Plány do budoucna

Naším záměrem je zámek 

nejen opravit, ale využít jej pro 

veřejnost. Přestože nejsou ještě 

opravy hotovy, i tak zde byla rea-

lizována malá výstavka a dvakrát 

jsme zde měli sraz s pamětníky, 

kteří na zámku žili a pracovali. 

To bylo nezapomenutelné a my 

i materiál z těchto setkání umís-

tíme do malého muzea, které 

bude vypovídat o životě ve zdej-

ším kraji. Záměrů je ale mnohem 

více. Určitě zde budou probíhat 

přednášky na řadu témat, zejmé-

na ekologie apod.. Chceme, aby 

zde byly akce zaměřené na škol-

ní mládež.

Je podstatné zde říci, že práce 

na opravách celého areálu zám-

ku a kaple jsou vydatně fi nanč-

ně podporovány Ministerstvem 

kultury ČR, protože se zámek do-

stal do Programu záchrany ar-

chitektonického dědictví (PZAD) 

a zároveň přijímá podporu Plzeň-

ského kraje odboru památkové 

péče. To vše za perfektní sou-

činnosti MÚ Sušice odboru pa-

mátkové péče a NPÚ Plzeň, kteří 

veškeré opravy dozorují.

Za majitele Pavel Bambásek

ZÁMKY na Sušicku

TIP NA KNIHU: Viktor Viktora 

Ze západočeských rovů a hájů
Když v literárním měsíčníku PLŽ 

(Plzeňský literární život) vycházelo 

osm let na pokračování Putování 

po hrobech literátů, kněží a dal-

ších významných osobností od 

V. Viktory, říkal jsem si, že by to vy-

dalo na zajímavou knihu. Tak se 

skutečně stalo a koncem letošní-

ho roku byla tato jedinečná kniha 

literárního historika Viktora Vikto-

ry vydána.

Je to svým způsobem zcela 

ojedinělá publikace, která pře-

hledně zachycuje a popisuje hřbi-

tovy v našem kraji. Od plzeňského 

ústředního hřbitova přes dalších 

devět plzeňských, přes ty městské 

(Domažlice, Horažďovice, Klatovy, 

Nepomuk, Rokycany, Sušice ad.) 

až po celou dlouhou řadu hřbi-

tovů vesnických (Bezděkovem 

počínaje a v Žinkovech konče). 

V knize, dělané s velkou pečlivos-

tí najdeme i fotografi cké přílohy 

a jejich zdroje, nechybí samozřej-

mě rozsáhlý jmenný rejstřík všech 

uvedených osobností i bibliogra-

fi e díla nedávno zemřelého prof. 

Viktora Viktory. Ten v úvodu knihy 

napsal tato slova: „I v dnešní ne-

stálé a zapomínající době se na-

jdou duše, které se tu pozastaví 

a zalistují vzpomínkami. Zde se 

setkáváme s rostoucím počtem 

blízkých a známých, s nimiž se již 

jinde neshledáme. Zde však také 

zapomínaní docházejí svého kli-

du: jsou to ti, jimž jsme dlužni vděk 

nebo alespoň vzpomínku“.

Ivan Nikl

GALERIE SIRKUS SUŠICE
Otevírací doba
Pondělí  08.00–11.30 12.30–15.30 17.00–20.00

Úterý  08.00–11.30 12.30–16.30 17.00–20.00

Středa  08.00–11.30 12.30–15.30 17.00–20.00

Čtvrtek  08.00–11.30 12.30–16.30 17.00–20.00

Pátek  08.00–11.30 12.30–13.30 17.00–20.00

Sobota   –   –  17.00–20.00

Neděle   –   –  14.00–20.00

V podvečerních časech a o víkendu vám galerii otevře obsluha kino kavárny

Vstupné 20 Kč, snížené vstupné 10 Kč (studenti, důchodci).
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centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo re-

dakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel. 376 555 070, 

724 981 554, e-mail: liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz

Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k  otiště-

ní příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost 

textů odpovídají autoři. Za  obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 20 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č.  j. 

72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 19. ledna 2023 ve 12.00 hod.

Po dvouleté vynucené pauze se do Smetanova sálu sušického gymnázia vrátily tradiční vánoční koncerty 

Sušického dětského sboru. Během dvoudenního maratonu, kdy proběhly celkem čtyři koncerty, vystoupila 

všechna sborová oddělení. Na prvním koncertě v pátek 16. 12. 2022 vystoupily Včelky a Hlavní sbor. Nechy-

běly samozřejmě největší sborové hity – Brusič mráz a Zimní čača. Za okny vládla ladovská zima a po společ-

ných koledách odcházeli všichni přítomní domů příjemně naladěni na vánoční atmosféru. 

Na sobotních odpoledních koncertech se vedle Broučků (foto 5) a Sluníček (foto 6) představila ještě tábo-

rová operka Lotrando a Zubejda (foto 3), kterou na letním soustředění v Blatné secvičily sborové přípravky. Po 

„covidové“ pauze také znovu zazpíval sbor Rodičů s dětmi tentokrát za doprovodu anděla Petronela a čerta 

Uriáše (foto 2). V sobotu večer se na pódium vrátily Včelky (foto 1) a Hlavní sbor (foto 4). 

Ráda bych poděkovala všem, díky kterým koncerty proběhly. Především našim sbormistrům a korepeti-

torům, doprovázejícím hudebníkům, všem přátelům SDS, kteří pomohli s organizací a hlavně všem malým 

i velkým zpěvákům. Přeji vám všem do dalšího roku plno radostných chvil a dobré muziky. 

Za Spolek přátel Sušického dětského sboru Dáša Jíchová

Foto Eduard Lískovec a více foto na www.kulturasusice.cz

Střed sušického náměstí v předvánočním týd-

nu zútulněný stánky trhovců se navíc téměř kaž-

dý podvečer rozezvučel koncerty a vystoupení-

mi místních škol. Převládalo opět vánoční téma 

vyjádřené zejména nejoblíbenějšími koledami. 

Bez ohledu na žertující počasí (v neděli teplota 

nevystoupila nad – 15st. C a v pátek před Štěd-

rým dnem bylo teplo a pršelo) vládla po celý tý-

den výborná atmosféra, ve stáncích usměvaví 

prodejci nabízeli vhodné dárky pod stromeček 

i vonné tekutiny na zahřátí.

Podvečerní program odstartoval už v neděli 18. 

prosince vzpomínkou na prezidenta Václava 

Havla. Na jeho počest příchozí u jeho pomníčku 

zapalovali svíčky, vyslechli krátký proslov a ve 

vestibulu radnice si zazpívali známé spirituály 

(viz text výše). V pondělí pak na malém mobil-

ním pódiu po sobě vystoupily hned dvě školy. 

Nejprve potěšila svým pásmem ZŠ T. G. Masa-

ryka a po té zazpívali studenti sušického gym-

názia. V úterý přes den vařila Charita Sušice 

tradiční polévku pro souseda a k večeru se svým 

programem vystoupila ZŠ Lerchova. Ve čtvrtek 

přiživila dobrou náladu country kapela Štreka.

V pátek se centrum náměstí zaplnilo přízniv-

ci proslulé místní formace Paddy´s Bangers 

(viz. foto). Hoši svůj dřevní irský lidový projev 

prokládali známými texty koled, které nasadili 

na známé moderní 

melodie a zabalili 

do rockového ka-

bátu. Obecenstvo 

si vyslechlo řadu 

novinek, nasálo – 

a i z kelímků popilo 

– vánoční atmosfé-

ru a příjemně nala-

děno se rozešlo ke 

svátečním rodin-

ným krbům. 

text a foto ED

více foto na 

www.kulturasusice.cz

Vánoční akce s trhy na náměstí

O mnoha lidech dříve i dnes by se dalo říct, že nema-

jí srdce. Pojmy pravda a láska, dobro a zlo pro ně nic 

neznamenají, svět si vysvětlují jinak. U prvního prezi-

denta České republiky tomu 

bylo naopak. Srdce bylo jeho 

motorem, stalo se jeho sym-

bolem a pravda a láska vešla 

i do jeho okřídleného motta, 

ve kterém je řečeno, že musí 

zvítězit nad lží a nenávistí.

Rčení je též uvedeno na 

jeho malém pomníčku 

u Lípy svobody na sušic-

kém náměstí, kde se 18. 12. 

v den 11. výročí úmrtí Vác-

lava Havla sešli občané a za-

pálili svíčku, aby uctili jeho památku. Prezidentovu 

osobnost krátce připomněla Petra Haisová Marková 

a v souvislosti s přetrvávající válkou na Ukrajině zmí-

nila jeho nadčasová slova: Myslím, že po mnoho sto-

letí existuje takový ruský problém, že Rusko přesně neví, 

kde začíná, a kde končí. I když je to největší země světa, 

má přesto pocit, že je ta-

ková trochu malá, a že jí 

ohrožují i nepatrní souse-

dé, které kolem sebe má. 

Po té přítomní za-

zpívali českou státní 

hymnu. Podtitul akce 

již deset let zní: Máme 

otevřená srdce a právě 

jedno takové organizá-

toři vypustili jako lam-

pion štěstí. Nakonec 

se všichni přesunuli do 

vestibulu radnice, kde si společně s basistou a kyta-

risty zazpívali několik proslulých spirituálů z té doby 

od památného Spirituál kvintetu.  text a foto ED 

Máme otevřená srdce?

Zajímavosti
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