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Aktuálně
z radnice
Valná hromada společnosti
Pošumavská odpadová s. r. o.
se uskutečnila 29. června na sušické radnici.
Pracovní jednání zastupitelů města, na kterém byli seznámeni s připravovanou změnou
územního plánu, proběhlo na
radnici 29. června. „Pokud nenastanou nějaké nečekané okolnosti, plán by měl být projednán
a schválen na zářijovém zasedání zastupitelstva,“ dodal starosta
města Petr Mottl.
Od 1. července bude restaurace v chatě na Svatoboru fungovat v plném provozu. Během července bude také
zprovozněn turniket při vstupu
na rozhlednu. Ta bude zatím
otevřena každý den od 10 do
18 hodin. Otevírací doba restaurace po–čt 11–18, pá–so
11–20, ne 11–17.
Benefiční akce Den pro
Kubíčka se na sušickém stadionu odehraje 9. července.
Výtěžek bude věnován na rehabilitaci malého handicapovaného sušického fotbalisty.
V rámci programu sehrají utkání známé sparťanské legendy
proti výběru Sušice.
Slavnostního předání speciální Tatry Sboru dobrovolných hasičů Chmelná se
16. července zúčastní i starosta
města Petr Mottl.
„Všem občanům přeji pohodové léto, aby si po tom dlouhém covidovém období užili
klidnou dovolenou a v pořádku se vrátili domů. Všem dětem
přeji radostné prázdniny. Odpočiňte si a načerpejte sílu, abyste
v září vesele zasedly do školních
lavic,“ vyzdvihl na závěr aktualit starosta Petr Mottl.
-red-
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TATRY S HASIČI OPANOVALY NÁMĚSTÍ
Den s hasiči pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Sušice se uskutečnil 25. června
na sušickém náměstí. Letošní VII. ročník akce byl kromě
tradičních dynamických ukázek zaměřen na vozidla značky Tatra, které se do Sušice sjely i z okolních obcí.
Chcete vidět Tatry? Nemusíte jezdit na Slovensko. Přijďte na
sušické náměstí! Tak zněla upoutávka na VII. ročník akce. A opravdu vozy Tatra dominovaly náměstí.
Kromě čtrnácti nákladních speciálů se objevily i tři vozy osobní. Jak
během programu vysvětlil moderátor, starosta SDH Sušice a fanda
této techniky Milan Pokorný souvislost se slovenskými velehorami není náhodná: „Název vznikl
v době, kdy tam kopřivničtí v zimě
před více jak sto lety zkoušeli nový
vůz a on k všeobecnému překvapení místních vyjel až do Tatranské
Lomnice.“ Dále Milan Pokorný pokračoval v historii značky a přítomná vozidla představil podrobněji,
zatímco druhý moderátor a velitel
SDH Sušice Bohumír Bucifal se
ve svých vstupech věnoval zejména dynamickým ukázkám (oba viz
foto níže).

prohlédnout vystavená hasičská vozidla. Navíc jsme pro ně z Výzbrojny požární ochrany v Plzni zapůjčili
hasičský skákací hrad. Již tradičně
byla pro děti připravena Tvořivá dílna Štěpánky Balvínové Žákové. Nezapomínáme ale ani na dospělé, opět
jsme provozovali stánek s domácím
občerstvením. Všechny pak potěšilo počasí, když před zahájením
akce přestalo pršet a vysvitlo slunce. Opětovný zájem návštěvníků
nás motivuje v tradici Dne s hasiči
pokračovat i v dalších letech.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem spolupracovníkům a sponzorům akce. a veřejnost pozvat na
hasičskou soutěž, který se uskuteční
2. července na hřišti ZŠ Lerchova.“
Děkuji za rozhovor.
úvod a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
Starostu SDH Sušice jsem požádal o odpovědi na následující
otázky.
Jak se vám na přehlídku podařilo sehnat tolik vzácných
vozidel?
„Na rozdíl od minulého roku,
kdy jsme na přípravu měli jen tři
týdny, nás letos už žádná covidová opatření neomezovala a moh-

li jsme si tedy troufnout požádat
o spolupráci více hasičských jednotek z okolí. Oslovili jsme i majitele
veteránských Tater.“
Mohl byste je blíže představit?
„K naší velké radosti přijela krásně nablýskaná černá Tatra
603 z roku 1970 a v barvě červené
se představila Tatra 613 vyrobená v roce 1980.
Obě vozidla
dříve vozila vysoce postavené funkcionáře
KSĆ. Dobrovolní hasiči z Budětic přijeli ve své
Tatrě 623, která
je stále výjezdovým vozidlem.
I další majitel byl ochotný
a zapůjčil nám skříňovou Tatru 805,
dříve majetek armády ČSSR.“
A jaké přijely nákladní speciály pro hasiče?
„Chtěli jsme pro diváky připravit ukázku všech možných typů
a provedení. Na náměstí přijela Tatra 138 (SDH Bezděkov), dvě Tatry
148 (SDH Volšovy a SDH Sušice),
Tatry 815 (SDH Dlouhá Ves a SDH

Rejštejn, SDH Budětice, SDH MiDen s hasiči myslí i na aktivilínov), Tatra Terrno (SDH Sušice, ty přihlížejících dětí. Co jste jim
SDH Klatovy) i Tatra Terra (SDH letos nabídli?
„Především si mohly i zevnitř
Volšovy). Hasiči z Národního parku
Šumava přijeli s jednou ze tří velkoobjemových cisteren Tatra 8157 – známe ji jako „sedmičkovou“
Tatru. Diváci viděli i nové vozidlo
Tatra 815 4x4 TA4 SDH Chmelná – jediné s hydraulickou rukou.
Nechyběla ani automobilová plošina zapůjčená od profesionálních
hasičů z Horažďovic.“
V 1. dynamické ukázce bylo
hodně kouře…
„Ano, ale byl to jen kouř divadelní. Přesto výborně splnil svůj
účel, protože diváci sledovali záchranu osob ze silně zakouřeného prostoru. Pro tuto ukázku jsme
připravili malý domek se stěnami
z průhledné fólie a obecenstvo tak
mohlo vidět, jak je v zakouřeném
prostoru obtížný pohyb, neřku-li
záchrana osob. Zato hustý kouř další ukázky už byl opravdový.“
V čem ukázka spočívala?
„Ve zmíněném domku došlo ke
vznícení mikrovlnné trouby a jeden
člověk zůstal uvnitř (foto). Zásahová jednotka JSDHO Sušice dorazila
ve svém vozidle Terrno, dva hasiči
osobu vyhledali, vynesli ven a předali zdravotníkům. Pak se vrátili
a požár zdolali. V poslední téměř
tradiční ukázce bylo názorně předvedeno, co se stane, pokud se olej
vznícený na kuchyňské pánvi hasí vodou...“
(hlavní foto)
Akci předvedli i malí
hasiči. Odkud
přijeli?
„Byli to místní děti z Kroužku
mladých hasičů
SDH Sušice. Formou soutěže dvou
družstev předvedly překonání připravených překážek a následně uhašení ve stejný čas zapálených dvou
kartonových domků (foto vpravo).
Kroužek pod vedením Moniky Löffelmannové a Zdeňka Marouška
bude v září opět přijímat nové členy.
Stejně tak i zásahová jednotka přijímá nové dospělé hasiče.“
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První rok DofE na Gymnáziu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu (DofE) je
jeden z celosvětově nejvýznamnějších programů neformálního
vzdělávání, který založil před více
než 60 lety Princ Philip, vévoda
z Edinburghu, manžel britské
královny Alžběty. Mladí lidé ve
věku 14 až 24 let jsou skrze něj motivováni k cílevědomosti, solidaritě,
zdravému životnímu stylu a zájmu
o své okolí. DofE se plní ve třech
úrovních náročnosti – bronzové,
stříbrné a zlaté – a každá z nich by
měla účastníky motivovat k posouvání vlastních hranic. Po dokončení
každé úrovně jsou studenti odměnění prestižní cenou, která je celosvětově uznávaná jak univerzitami, tak
zaměstnavateli. V České republice
má program 25letou tradici. Od září
tohoto školního roku se i Gymnázium v Sušici zapojilo do DofE, a tím
jsme se stali součástí mezinárodní rodiny, která působí ve více než
130 zemích světa. Do programu se
u nás první rok zapojilo 19 studentů od kvarty po septimu, z toho 18
dívek a pouze jediný kluk (Matěji,
jsi super!).
-KLO své zážitky s DofE se podělila
studentka kvarty Terka:
Můj rok s DofE
Na začátku by se slušelo říct,
co to vlastně DofE je. Tato zkratka
označuje Cenu vévody z Edinburghu
(The Duke of Edinburgh’s Award).
S nápadem na tento program přišel
princ Philip. DofE spojuje mladé
lidi, kteří na sobě rádi pracují a chtějí
se posouvat dál. Zároveň si můžou
s ostatními účastníky sdělovat své
zážitky, poznatky, nebo třeba vychytávky. Právě to byly hlavní důvody,
proč jsem se i já rozhodla zapojit.
Chtěla jsem začít trávit svůj volný čas jinak a tenhle projekt zněl
velmi lákavě, už když nám o něm
vyprávěla paní Lhotková. Příjemně
mě překvapilo, že jenom z naší třídy
se přihlásilo dalších pět lidí.

Na pravidelných schůzkách
jsme ale potkávali i starší spolužačky a spolužáky. Ze začátku jsem se
obávala, jak mezi ně zapadnu, ale
všichni byli moc milí a přijali nás
mezi sebe téměř okamžitě.
Kromě společných schůzek jsem
také plnila úkoly, pomocí kterých
jsem mohla dosáhnout svých cílů ve
třech oblastech: pohyb, dobrovolnictví a dovednost. Každý týden po dobu
šesti měsíců bylo třeba plnit jednu hodinu úkol z každé oblasti. Když se nad
tím člověk zamyslí, tak zjistí, že hodina není tak dlouhá doba. Je pravda,
že párkrát se mi nechtělo, nebo jsem
přemýšlela, jak to obejít, ale když jsem
si připomněla, proč to dělám, a ostatní
účastníci mě také podpořili, rozhodla
jsem se to nevzdat. A tak čtyři měsíce
uběhly jako voda a nastal čas připravovat se na expedice.
Jsou dva druhy expedice – cvičná a ostrá. Cvičná expedice je k rozvržení rolí v týmu, ověření našich
dovedností a celkově k lepšímu poznání týmu. Ostrá expedice je jakýsi
závěrečný krok, který se musí zvládnout, aby byla dokončená úroveň.
Před cvičnou expedicí jsme měli několik ukázek, přednášek a praktických cvičení, abychom zvládli vše
naplánovat, splnit a přežít. I přesto
jsem byla před cvičnou expedicí
hodně nervózní, ale jakmile jsme
vyrazili, nervozita byla pryč a já
jsem byla ráda, že jsem to nevzdala.
Bylo moc fajn chodit s partou skvělých lidí po neznámých místech, kde
jsme objevovali krásné vyhlídky,
různá zákoutí nebo tajemné cesty
lesem. I stanování a vaření probíhalo bez problémů. Už se těším na
naši ostrou expedici. Doufám, že
bude stejně tak dobrá jako rozhodnutí přidat se k DofE. (Neváhejte se
také přidat.)
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ZNÁMÁ JMÉNA
A JEJICH NOSITELÉ

KA MARTIN KATEŘINA TOMÁŠ LUCIE JAROSLAV VĚRA M

šlo i k prohlídce jejich zásahových
vozidel včetně terénní čtyřkolky.
A byla to zajímavá podívaná.
Sice jsme se nedočkali kýžené
sirény, která by hasiče okamžitě odvolala a my mohli na vlastní
oči vidět jejich bleskový odjezd na
akci, ale to nám nevadilo. Odcházeli jsme odtud se spoustou nových poznatků a zážitků. Rozhodně už víme, že hasiči jen nehasí.
vychovatelky ŠD

Den dětí na Masaryčce

ANNA PAVEL LEN

Družina z Lerchovky na exkurzi u hasičů
V průběhu měsíců května
a června se většina oddělení naší
školní družiny zúčastnila exkurze
u místních hasičů. Tu nám zajistil
jejich velitel pan Miroslav Bucifal se svými kolegy. Při ní jsme
se nejprve dozvěděli, co je vlastně
náplní hasičů. Byli jsme překvapeni, kolik toho všeho bylo. Dále došlo na ukázku výstroje a výzbroje
každého hasiče k jednotlivým druhům zásahů. A samozřejmě do-
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Zdeňka
Ve středu 1. 6. 2022 se v areálu naší školy uskutečnil Den dětí.
Deváťáci si pro spolužáky z prvního stupně připravili různé soutěže,
celkem jich bylo 18. Soutěžící poměřili síly ve sportu, zručnosti i ve
znalostech. Mezi disciplínami bylo
např. poznávání zvířat, rostlin, dopravních značek, jazykolamy, fotbalové a florbalové střílení na branku, zkoumání čichu a hmatu, hod na
cíl, rybářská zručnost a mnohé další. Soutěžilo se celé dopoledne. Žáci
dostávali za dobře splněné úkoly žetony, Masarykovy chechtáky, a za
ty si v improvizovaném krámku
nakupovali dobrůtky a drobné suvenýry. Před začátkem soutěží i po
jejich skončení se všechny děti rozpohybovaly v rytmu hudby s děvčaty a hochy z 9. ročníku, tančili
nakonec téměř všichni. Podle ohlasu žáků a vyučujících byl Den dětí
zdařilý a po dvou letech pauzy i žádaný. Jsme si vědomi toho, že během dopoledne byl hluk způsobený
reprodukovanou hudbou chvílemi
velký, a tak se tímto omlouváme
pracovníkům i klientům domova
důchodců.
Zde je pár postřehů některých

deváťáků, kteří se zhostili organizačních povinností a téměř pedagogického vedení na jednotlivých
stanovištích. Byli skvělí naši nejstarší žáci.
Karolína Š.: Děti byly hodné,
dost se snažily, i když se jim občas
něco nepovedlo. Byla to zajímavá
zkušenost a nejspíš si hodně dětí
pořídím.
Týna a Kačka: Den dětí jsme si
užily, s dětmi byla sranda a překvapilo nás, co všechno dovedou.
Lucka a Aneta: Bylo dobré
převtělit se do rolí učitelů. Děti byly
slušné a moc jsme si to užily.
Aneta a Eliška: Děti, které jsme
zkoušely z Aj, byly moc chytré, komunikativní a zdvořilé.
David H.: Děti mě velmi překvapily, byly hodné a docela snaživé.
Líbil se mi jejich zápal do hry.
Petr a Pavel: Moc jsme si to užili,
děti z 1. stupně byly vzorné, snaživé
a hodné. Nikdo nedělal problémy.
Pavel I.: Den dětí byl super. Byl
jsem u fotbalu a všechny děti byly
hodné a vychované. Užil jsem si to.
Vítek: Den dětí si užily děti z 1.
i 2. stupně. My jsme měli na starost
florbal a za mě to děti bavilo. -MP-

6. B nad vodou (+ Adam pod vodou)

23. června slaví svátek Zdeňky
a Zdenky. Na území České republiky žije s tímto jménem přesně 69
060 žen. Je to 41. nejčastější ženské jméno.
Etymologie jména – původ tohoto jména byl dlouho nejasný. Dříve bylo jméno spojováno s Sidonií.
V Polsku ještě dnes překládají jméno Zdeněk jako Sidónius. Sidonia je
jméno latinského původu – Sidoňanka pocházející z Sidonu (starověké
fénické obchodní město). Podle jiného výkladu je Zdenka domáckou
formou k složenému jménu Zdeslav,
později Zdislav. První část slova má
slovanský základ – dě od sdělať čili
„dělat“. Zdenky budou tedy ženy
velmi činorodé. Známé domácké
podoby jména jsou Zdena, Zděna,
Zděnka, Zdenička, Zdenečka, Zdenuška, Zdeninka
Významné nositelky jména –
Mezi významné nositelky jména se
řadí například velmi úspěšná slovenská herečka Zdena Studenková,
česká herečka a scénáristka Zdena
Hadrbolcová, malířka Zdenka Braunerová nebo manželka Zdeňka Pohlreicha, chovatelka koní, Zdeňka
Pohlreichová.
Medailon Zdeňka Keilová je učitelka na sušickém gymnáziu. Její vitálnost a temperament se zasloužily
o její vysokou oblíbenost u studentů.
Je vidět, že práce na gymnáziu se stala velkou součástí jejího života. Také
se ráda věnuje sportu a většinu svého
času stráví se synem Fanouškem. Jakožto učitelka hudební výchovy má
vytříbený hudební vkus. Její oblíbenou kapelou jsou Imagine Dragons
a připojí-li se k poslechu i gurmánský zážitek v podobě burgru nebo
pizzy je Zdeňka ve svém živlu.
Otázka na úvod… jak jste k svému jménu přišla?
Obě mé babičky se jmenovaly
Zdeňky.
Učitelské povolání patří k těm
velmi náročným. Proč jste si ho
vybrala? A proč právě dějepis, hudební výchovu a angličtinu?
Moje maminka i děda byli učitelé, asi to mám v genech. Když nad
tím tak přemýšlím, asi bych ani nic
jiného dělat nechtěla. Školu jsem si
vybrala dobře. Dějepis mě bavil na

gymplu díky paní učitelce Potužákové, hudební výchovu jsem si vybrala, protože jsem od 6 let chodila
do „lidušky“ na housle k paní Fišerové, a v Plzni na fakultě tenkrát
otevírali zrovna tento obor učitelství
HV-Dě. Rozšíření výuky o AJ mně
bylo nabídnuto paní ředitelkou, když
jsem nastupovala do Hartmanic, tak
jsem si podala přihlášku do Plzně na
„pajdu“ a dodělala si dálkově ještě 3.
obor, což je dnes dost výhoda, máte
možnost většího uplatnění.
Působila jste na několika školách – v Hartmanicích, na ZŠ
Lerchova i na TGM, nyní učíte
na gymnáziu. Jaké zkušenosti jste
na školách získala? Můžete to nějak srovnat, porovnat?
Každá škola byla jiná a také si
z každé nesu jiné zkušenosti. Práce
s velmi početnou třídou, práce s malotřídkou, vyzkoušela jsem si i výuku předmětů mimo svou aprobaci…
Je toho opravdu hodně. Po mateřské
jsem nastoupila na gymnázium, kde
pro mne bylo dost věcí nových, ale
jsem tu moc spokojená a učitelské
povolání bych neměnila.
K studentům máte osobitý specifický přístup ve srovnání s jinými kantory. Jak myslíte, že to
studenti vnímají. Jak vycházíte
s kolegy?
Jak to vnímají studenti…to se
asi musíte zeptat jich, já myslím, že
jsme v pohodě. I díky tomu, že jsem
učitelka „výchovy“, se ke studentům
dostanu trochu víc a blíž.
Kolegové jsou moc fajn, někteří
z nich jsou i mými bývalými profesory. Máme super kolektiv v kabinetu, tam jsme si fakt sedli.
Co ráda podnikáte ve volném
čase?
Mám pětiletého syna, takže
vlastně veškerý svůj volný čas trávím s ním. Občas se jedu projet na
kole, na bruslích, dojdu si zacvičit
nebo zajdu s kamarádkou na kafe.
Brzy budou prázdniny, kam se
chystáte? Na co se těšíte?
Chtěli jsme s Fandíkem k moři,
ale vzhledem k jeho k nedávnému
úrazu, je tenhle plán zatím „u ledu“.
Uvidíme. Těším se, že si nebudu muset dva měsíce nařizovat budíka.
sexta A

Mlázovská pouť v hebké trávě parku
Naše škola, jako jedna z mála,
má jako jeden ze svých řídicích
orgánů žákovský parlament. Zástupci tříd z druhého stupně mají
možnost v parlamentu projednat
návrhy ze stran žáků. Jedním z návrhů, jak představit naši školu budoucím žákům, bylo v době „covidové“ natočit třídní videa. Jako
cena pro vítěze byl jednohlasně
schválen výlet „na vodu“. První
hodnocení třídních videí proběhlo
mezi členy parlamentu, v druhém
kole hodnocení pak rozdaly body
jednotlivé kabinety vyučujících.
My ze 6. B jsme vyhráli! V našem
videu se každý představil, představili jsme naši třídu a třídní učitelku. Videem nás provázeli moderátoři Dominik Horejš, David
Peleška a Štěpán Lysáček. Editorem byl také David a kameramanem Štěpán.
V pondělí 30. 5. 2022 jsme vyrazili. Když jsme byli ráno u nádra-

ží kompletní, mohli jsme se vydat
směrem do kempu, kde jsme dostali
důležité instrukce: jak pádlovat, co
s vestou, kdy zastavit. Za cíl jsme
zvolili Horažďovice.
Nejvíc spokojení jsme byli na
zastávce v Žichovicích, tam nám
totiž pan školník přivezl obří hamburgery z naší školní jídelny. To už
se zřejmě nikomu nepoštěstí. Byla
to pecka! Výlet jsme zakončili horažďovickou zmrzlinou na náměstí
a pak hurá vlakem domů…
I když byla voda studená, všechno ostatní vyšlo. Dokonce jsme ani
nikoho neutopili. Doufáme, že budeme zase brzy nejlepší, protože taková odměna stojí za všechnu práci.
Děkujeme p. Luboši Švelchovi
a jeho rodině za skvělý vodácký
servis, užitečné instrukce a laskavý dohled nad naší plavbou.
Žáci 6. B ZŠ T. G. Masaryka,
M. Štěchová, J. Karausová
foto – M. Potužák

Mší v kostele sv. Jana Křtitele
začala Mlázovská pouť 26. června
2022. Odpoledne se pak návštěvníci rozprostřeli po přívětivém
zámeckém nádvoří a parku, kde
bylo možné občerstvit se dobrotami z Rašeliny (rozuměj kulturního spolku) i místními tradičními,
také zhlédnout či zakoupit řemeslné výrobky z lamí vlny i ze skla,
potěšit děti staročeskou střelnicí
a tvořivou dílnou, obřími šachy,
segwayi, nebo sledovat připravený program. O ten se v úvodu lidovými písničkami staral soubor

sušické ZUŠ pod vedením Jana
Pelecha, po té se představilo taneční oddělení školy. Úplně nejmenší
tanečnice přijeli z domažlického
DDM a pětice kytaristů ze stejného místa potěšila táborákovými evergreeny. Pro děti i dospělé
vystoupili pod korunami stromů
i modrým nebem se svým divadlem Já to jsem Eva a Jaroslav
Marčíkovi, kteří s úspěchem kráčí ve stopách svého otce Víti (zahřáli u srdce, rozesmáli, potěšili).
text a foto ED
více foto www.kulturasusice.cz
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Aktuality
Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 6. června 2022
•
Rada města schválila potřebnost zařazení pracovních úvazků do
rozvojové sítě sociálních služeb Plzeňského kraje pro soc. služby: denní
stacionář, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odlehčovací
služby vykonávané Centrem Hájek z.ú.
•
Rada města schválila přidělení příspěvků na činnost těmto organizacím: Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice 5 000,– Kč, Středisko
výchovné péče Domažlice 5 000,– Kč, Petrklíč – spolek na pomoc postiženým, org. Sušice 15 000,– Kč, Poradna pro rodinu, manželství, o.p.s.
Strakonice 10 000,– Kč, FOKUS Písek, z.ú., pobočka Sušice 10 000,– Kč,
Svaz zdravotně postižených, Sušice 15 000,– Kč, Raná péče Kuk, Plzeň 5
000,– Kč, Linka bezpečí, Praha 3 000,– Kč a současně pověřila starostu
města podpisem smluv. Částky budou hrazeny z org. 191.
Rada města Sušice v působnosti valné hromady projednala a schvá•
lila účetní závěrku společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. za rok 2021.
•
Rada města Sušice schválila rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2021 ve výši 4 894 866,92 CZK takto: Příděl do SF – 800 000,00 CZK.
Nerozdělený zisk minulých let – 4 094 866,92 CZK
•
Rada města schválila poskytnutí dotace na modernizaci zařízení
moštárny Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Sušice, IČ:
66343992 ve výši 47 000,– Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
Rada města souhlasila se zřízením přípravné třídy v ZŠ Sušice, Ler•
chova ul. 1112,342 01 Sušice pro školní rok 2022/2023.
•
Rada města schválila návrh na zahájení aktivit k pořízení nové promítací technologie kina.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová
opatření k navýšení prostředků na úhradu tepla dle návrhu.
•
Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302 schvá-

Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. června 2022
•
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 s tempem
růstu nájemného dle přílohy.
•
Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města za rok 2021
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 19, kterým
•
se příspěvkové organizaci Sušické kulturní centrum (org. 252) sníží příspěvek na provoz o 700.000 Kč, zároveň se sníží org. 98 – Konečný zůstatek o tutéž částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým
se příspěvkové organizaci Sportoviště města Sušice (org. 283) sníží příspěvek na provoz o 351.528,52 Kč, zároveň se sníží org. 98 – Konečný zůstatek o tutéž částku.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 22, kte•
rým se navýší organizace 283 – Sportoviště města Sušice na úhradu tepla
o 2.900.000,– Kč a zároveň se povýší organizace 98 – konečný zůstatek
minulých let o stejnou částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 23, kterým
se navýší organizace 216 – ZŠ Lerchova na úhradu tepla o 1.500.000,–
Kč a zároveň se povýší organizace 98 – konečný zůstatek minulých let
o stejnou částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 24, kterým se navýší organizace 213 – ZŠ TGM, Komenského na úhradu tepla
o 550.000,– Kč a zároveň se povýší organizace 98 – konečný zůstatek minulých let o stejnou částku.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 25, kterým
•
se navýší organizace 215 – Základní umělecká škola Františka Stupky na
úhradu tepla o 200.000,– Kč a zároveň se povýší organizace 98 – konečný
zůstatek minulých let o stejnou částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 26, kterým se navýší organizace 208 – Mateřská škola Tylova na úhradu tepla
o 400.000,– Kč a zároveň se povýší organizace 98– konečný zůstatek minulých let o stejnou částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 27, kterým
se navýší organizace 209 – Mateřská škola Smetanova na úhradu tepla
o 350.000,– Kč a zároveň se povýší organizace 98 – konečný zůstatek minulých let o stejnou částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 28, kterým
se navýší organizace 201 – Hospodářská správa města na úhradu tepla
o 600.000,– Kč a zároveň se povýší organizace 98– konečný zůstatek minulých let o stejnou částku.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 29, kte•
rým se navýší organizace 220 – Školní jídelna Nuželická na úhradu tepla
o 130.000,– Kč a zároveň se povýší organizace 98 – konečný zůstatek minulých let o stejnou částku.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 30, kterým
se navýší organizace 250 – Sociální služby města Sušice na úhradu tepla
o 2.600.000,– Kč a zároveň se povýší organizace 98 – konečný zůstatek
minulých let o stejnou částku.
•
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 12 mil. Kč na krytí provozní ztráty související s poskytováním zdravotní péče na území města Sušice pro společnost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ: 08176302 a za tím účelem schvaluje smlouvu č. A-003782 na poskytnutí této dotace a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
•
Zastupitelstvo města vyzývá Správu NPŠ, aby nebouralo Roklanskou chatu bez náhrady a pověřuje starostu města i výbor Destinace Sušicko z. s., aby bylo prezentováno toto usnesení navenek.
•
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o., a žádalo jednatele, aby při sjednávání smlouvy
na poskytování právních služeb a právní pomoci postupoval v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva města na www.mestosusice.cz

lila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a právní pomoci
mezi Sušickou nemocnicí, s.r.o., IČ: 08176302 a JUDr. Martinem Haladou,
LL.B.,advokátem, ev. č. ČAK: 19981, IČ: 75417197.
•
Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302 schválila čerpání účelové dotace ve výši 12 mil. Kč Sušickou nemocnicí, s.r.o.
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 20. června 2022
•
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne
6.6.2022.
•
Rada města schválila studii zastavitelnosti – obytné zóny Pod Kalichem, zpracované Alenou Vochovou a Alicí Netrvalovou, investor Přemysl
Písař MBA, Ph.D. V bývalém areálu zahradnictví řeší etapu č. I, která navrhuje 8 dvojdomků a etapu II, která řeší přestavbu vazárny a kotelna na bytové jednotky. Záměr současně zachová dětský domov a zlepší jeho komfort.
•
Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „Trailové stezky
Sušice – 2. etapa – dokumentace pro územní řízení“, s projektovou kanceláří Boula IPK s.r.o., IČ: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
ve výši 105 000,00 Kč bez DPH, tj. 127 050,00 Kč včetně DPH a pověřila
starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města schválila dodatek č. 5 Smlouvy o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů se společností Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem: Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Klatovy,
IČ: 04510984, kterým se mění části příloh č. 1 a č. 2 smlouvy. Rada města
pověřila starostu města podpisem dodatku.
Rada města vzala na vědomí informaci o stavu stavby „Sportov•
ní hala Sušice“.
Kompletní usnesení z jednání z rad města na www.mestosusice.cz
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Výzva k podání nabídek
Vyhlášená v souladu se zněním zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších úprav.
Předmět výzvy: Pronájem prostoru pro podnikání o celkové výměře
52,1 m2, dle plánku uvedený jako prostor č. 3, nacházející se v I.NP objektu čp. 10/I, Sušice I, Poštovní ul., na st.p.č. 113/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou.
Prostor tvoří: prodejna – 45,2 m2, šatna – 3,0 m2, WC – 3,9 m2. Celková plocha: 52,1 m2
Zadavatel: MĚSTO SUŠICE, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice, IČO: 00256129, tel.: 376 540 111, e-mail: podatelna@mususice.cz
Podmínky pronájmu: Minimální nabídková cena ročního nájemného činí 2 000,– Kč za m2 a rok bez DPH.
Nájem na dobu neurčitou od 1. 7. 2022 s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Užívání prostoru musí být v souladu se stavebním určením prostoru
(např. obchod, kancelář), nelze jej využít jako restauraci, hernu, ordinaci, kadeřnictví apod.
Lhůta a způsob podávání nabídek
Zájemci podají své nabídky písemně v zalepených obálkách, osobně
nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138/I, 342 01
Sušice, tak, aby byly doručeny nejpozději do 7. 7. 2022 do 13.00 hodin.
Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici zájemcům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu v Sušici,
4. NP, kancelář č. 411, e-mail : jzdenkova@mususice.cz, tel.: 376 540 145
a na webových stránkách města – www.mesto-susice.cz
-JZ-

SULES oslavil 30 let Městských lesů
pod korunami stromů na Santosu

Společnost Sušické lesy a služby s. r. o., pod níž spadá středisko Městské lesy a středisko Technické služby (viz minulé číslo SN), oslavila 30.
výročí zřízení Městských lesů a to 17. června na Santosu.
Již z dálky bylo patrné, že ostrov ovládl SULES. U kiosku prostoru vévodil mohutný stroj – traktor Valtra s vyvážečkou Agama, podium bylo po
stranách ozdobeno smrčky z prořezů a na druhé straně na všechny účastníky
s úsměvem plazil jazyk medvěd, kterého z modřínu vyřezal Sergej z Tedražic.
Program byl zahájen proslovy. Za město vystoupila zastupitelka
a předsedkyně dozorčí rady společnosti Ing. Věra Marešová. Všem zaměstnancům poděkovala za dobrou práci a společnosti popřála další
prosperitu. Dále vystoupil bývalý jednatel Ing.
Václav Toman, který byl
u zrodu Městských lesů
v roce 1992. Popsal historii lesů patřících Sušici i pionýrské začátky
novodobé společnosti
v době, kdy starostoval
Jiří Zelený. Vyzval také,
abychom si vážili lesa,
ten totiž zůstane velkým bohatstvím do budoucna, i když doba bude nejistá. Pak promluvil další zakládající člen Městských lesů, hajný Miroslav Ostádal. Po konstatování současného stavu a velikosti lesníhu území
připomněl, že bude ještě třeba zalesnit velké plochy po kůrovcové kalamitě. Souhrnné informace připravil v závěru úvodního bloku současný
jednatel společnosti Ing. Josef Zemen.
Oslavu výročí přítomní představitelé zpečetili pivním křtem dřevěného medvěda. Ve zbývající části podvečera se rozproudila živá lesácká
zábava, kterou svým vystoupením významně podpořila kapela Harmony.
text a foto Eduard Lískovec, více foto na www.kulturasusice.cz

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne 15. června
2022 podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice v oblasti
památkové péče na rok 2022.
Dotace je určena pro vlastníky nemovitých staveb na obnovu staveb
nebo jejich částí (výměna střešní krytiny, výměna oken, dveří, obnova
vnějších omítek aj. viditelných především z veřejných prostor) prohlášených i neprohlášených za kulturní památku, které se nacházejí na území
městské památkové zóny města Sušice.
Podklady pro poskytování dotací (Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Sušice, Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu a Žádost o dotaci) jsou k dispozici na webových stránkách Městského úřadu Sušice http://www.mestosusice.cz/mususice/odborskcr.asp.
Podrobnější informace na tel. č. 376 540 210
Bc. Kubíková – vedoucí odboru památkové péče a cestovního ruchu

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).
Město Sušice přijme úředníka na funkci referenta na odboru památkové péče a cestovního ruchu – památkář. Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené). Zájemce musí splňovat
předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: SŠ a vyšší vzdělání,
organizační schopnosti, jednání s lidmi, komunikace, aktivita, práce na
PC, řidičský průkaz. Výhodou je zkušenost ve veřejné správě či praxe
v památkové péči. Plat. podmínky pro 10 platovou třídu dle nař. vlády
č. 341/2017 Sb., v platném znění.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájemce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e)
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 18. 7. 2022 na adresu Město Sušice,
Nám. Svobody 138, Sušice 342 01. Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

Přehlídka dramatických kroužků „Dramaťák 2021–2022“

Venkovní pódium opět ožilo!
Středisko volného času při ZŠ Sušice, Lerchova ul. pořádalo v pátek
10. 6. 2022 od 18.00 hodin v Amfiteátru Káčka již osmý ročník této
přehlídky. Zúčastnilo se celkem 85
dětí z šesti souborů.
Písničkou Vlasty Redla:„Kdyby“,
kterou si zazpívali diváci se všemi
účinkujícími, byl letošní festiválek zahájen. Na programu byla tato
vystoupení:
Komenda (ZŠ T. G. Masaryka,
Dagmar Hraničková) Kramářská
píseň „ Mírek s knírkem“
Sebranka ( 2. stupeň ZŠ Lerchova, Marta Vavříková) „Rebelové“
Lerchoherci (1. stupeň ZŠ Ler-

chova, Martina Svatková) „Mach
a Šebestová ve 14. Století“
Želvy ( ZUŠ Sušice, Gabriela
Zoubková) „Vánoční přání“
Sebranka (2. stupeň ZŠ Lerchova, Marta Vavříková) „Pompony“
Sebranka (2. stupeň ZŠ Lerchova, Marta Vavříková) „Popelka“
FÍ…HA! ( ZUŠ Sušice, Gabriela Zoubková) „O opravdovém princi
a opravdové princezně“
Zbytečně výjimeční ( ZUŠ Sušice, Gabriela Zoubková) „Život
a smrt Jacka Rozparovače, ozdoby Chicaga“.
Celým programem nás provázela Milena Vrhelová, která se značnou měrou podílela i na organizaci

této přehlídky a patří jí za to velké
poděkování. Atmosféru festiválku
zpříjemnil stánek s občerstvením
Petra Šandary. Neutichající potlesk
byl důkazem toho, že i letošní „Dramaťák“ se všem líbil.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za jejich
herecké výkony a paním učitelkám:
Dagmar Hraničkové, Danuši Kratochvílové, Martině Svatkové, Gabriele Zoubkové a Martě Vavříkové za
jejich skvělou přípravu dětí na tento velký den.
Těšíme se za rok na viděnou
v Káčku na devátém ročníku.
Marie Ludvarová, SVČ při ZŠ
Sušice, Lerchova ul.

Příběhy našich sousedů nás obohacují

V Sušici a v Horažďovicích
proběhl již druhý ročník školního
projektu Příběhy našich sousedů,
který pořádá organizace Post Bellum. Ze žáků druhého stupně se na
šest měsíců stali dokumentaristé
a reportéři a zaznamenali vyprávění pamětníků, kteří byli poznamenáni totalitním režimem. Za Sušici
se zapojila ZŠ T.G. Masaryka, kde
dva týmy vedli učitelé Jiřina Šafá-

řová, Lukáš Mirvald a Jaromír Potužák. Dále se zapojila ZŠ Lerchova, kde tři týmy vedly učitelé Lucie
Krejčí a Alena Kočí. Žáci oslovili
pamětníky Jiřího Zeleného, Miladu Váňovou, Anežku Raškovou,
Vladimíra Černého a Antonína
Končala a zpracovali jejich životní
příběhy do krátké reportáže. V pátek 17.6.2022 byl projekt zakončen slavností závěrečnou prezentací v sušickém kině. Představilo
se zde pět týmů ze Sušice a jeden
tým z Horažďovic. Akce se zúčastnili žáci, pamětníci, učitelé, rodiče
a starostové obou měst. Všechny
přítomné pozdravil na začátku starosta Petr Mottl a uvedl, proč město
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Sušice podporuje tento pamětnický
projekt. Dále se připojil k pozdravu také starosta města Horažďovice Michael Forman. Představili
se také zástupci organizace Post
Bellum, ředitel plzeňské pobočky
Jiří Kunc a vedoucí vzdělávacích
projektů Jitka Doubravová. Průběh
celé akce sledovala odborná porota složená z pedagoga Jan Pelecha,
historika Zdeňka Polanského a no-

vináře Radka Gálise. Ta na závěr
udělila všem žákovským týmům
odbornou zpětnou vazbu, k jejich
reportážím, všechny týmy pochválila a povzbudila k další práci. Hudebně akci doprovodili žáci ZUŠ
Sušice, kteří vystoupili ve třech
krátkých vstupech. Po skončení
akce byli všichni přítomní pozváni na malý raut.
Závěrečné poděkování patří
městu Sušice, které projekt finančně podpořilo. Všechny reportáže
jsou dostupné na webu projektu
www.pribehynasichsousedu.cz
Mgr. Petra Hoblová
koordinátor projektu Příběhy
našich sousedů, Post Bellum, z.ú.

Festival Inspirace 2022 bude!

Mezi širokou a boha
hatou
nabídkou hudební produkce v letních měsících
v Sušici a okolí by neměl zapadnout festival, který svou náplní zcela vybočuje z běžné mainstreamové
zábavy. Již podruhé se uskuteční
v Parku mezi zdmi u Gymnázia
a pořadatelé budou navazovat na
úspěšný první ročník, který zaujal návštěvníky pestrou nabídkou
a inspirací, kterou má festival ve
svém názvu. Na pódiu se střídají skupiny a soubory, pro které je
hudba radostí i motivací k osobnímu rozvoji a duchovní moudrosti.
Celý den je doplněný otevřenými
dílnami, divadlem pro děti, společným bubnováním a harmonizační technikou OM Chanting.
To vše v příjemném prostředí doplňuje zdravé a chutné vegetariánské občerstvení a obchůdky s neobyčejným zbožím.
Odpolední program má svou panelovou diskusi, kterou povede Marek Jelínek.
Protože tuto diskusi povedou
vzácní hosté, požádal jsem produkční festivalu Janu Jirátovou, aby
nám jednotlivé hosty představila:
I v letošním roce se nám podařilo k panelové diskusi pozvat opravdu velmi zajímavé, veřejně známé
a svými názory ojedinělé osobnosti.
MUDr. Helenu Máslovou, která se věnuje psychosomatice. „Další generace, která přijde, bude mít
tendenci se chovat zdravěji. Projevuje se to na mnoha úrovních
a nejenom v přístupu ke zdraví, ve
stravování nebo odmítání sobeckého konzumu. Názor na to, co je
kvalita života, se mění.“
Herečka a režisérka Iveta Dušková, která je ředitelkou divadla
Kampa, v němž působí také její
manžel Jaroslav Dušek.
Duchovní Církve československé husitské Filip Štojdl, kte-

Tanec Praha s brýlemi
V rámci 34. ročníku mezinárodního tanečního festivalu Tanec Praha se 13. června v sušickém kině
uskutečnilo představení Masterwork
(Emese Cuhorka & Csaba Molnár –
Maďarsko). Tedy – nebylo to úplně
v kině – akce se odehrála v kavárně,
a nebylo to úplně živé vystoupení –
akce se odehrála ve virtuální realitě.
V brýlích každého z pětadvaceti diváků zatančila dvojice výše zmíněných umělců. V Sušici se odehrálo
vůbec první představení v celé České republice.
Diváci se v kavárně usadili na
židlích do kruhu a organizátoři jim
rozdali speciální brýle a sluchátka.
V každém brýlovém projektoru vycentrovali směr a úderem páté začalo
první vystoupení. (Opakovalo se pak
ještě v 19 hodin.) Místo uprostřed
kruhu zůstalo prázdné, ale prostorový obraz i zvuk zavedl obecenstvo přímo na jeviště, které ovládla
tanečnice a tanečník. Stejně jako
ve skutečnosti mohl každý divák
změnit natočením hlavy směr pohledu a zaměřit se na co chtěl. Kromě
účinkujících, podlahy, světel a bočních vstupů tam však už nic dalšího
vidět nebylo. Alespoň se neozptylo-

vala pozorrnost na oba aktéry. A byl
to pohled vskutku z první řady! Nevídaný zážitek zprostředkovala firma Aerowaves Sprinback Ringside.
A vlastní děj? Duet ženského
a mužského těla v různých převlecích, s různými pomůckami, ale i zcela bez nich se společným tancem stal
dialogem znázorňujícím vzájemnou
komunikaci, emočním vztahovým
vzplanutím, či prostým symbolem.
Po představení organizátorka akce
oslovila publikum otázkami k formě
i obsahu a v následné diskuzi se svými postřehy, názory i radami zapojily
většinou divačky s tancem profesně či
zájmově spojené. ED
TANEC PRAHA – Mezinárodní
festival současného tance a pohybového divadla – je jednou z největších
událostí v kulturním kalendáři ČR.
Od roku 1989, každoročně v červnu
(v době pandemie i na podzim), festival představuje pestrost a kvalitu aktuální zahraniční a tuzemské taneční
scény, dává prostor pro experiment
i přesah do jiných žánrů, podporuje
vznik nových děl coby koproducent.
V současnosti je programová nabídka festivalu uváděna ve 25 městech
a obcích, in-door i out-door.

rý svými duchovními texty mnohé zaujme. Jeho pohled mystika
na současnost je velmi osvěžující
„Myslím, že když v životě dosáhneme laskavosti, dosáhneme i pravého vzkříšení, milosti a osvícení. Už
nebudeme otroky toho, co si o nás
jiní myslí. Přestaneme být otroky
srdíček a lajků na sociálních sítích.
Poznáme pravdu, a ta nás učiní
svobodnými.“
Čtvrtým diskutujícím bude ja-

derný a kvantový fyzik Jan Rak.
„Ráj na zemi přijde, až zjistíme, že
si realitu tvoříme sami.“
Tématem diskuse je LÁSKA.
Téma a slovo u každého z nás často frekventované nebude výrazem
z hmotného světa, ale jako tvořivá síla vesmíru, která je v každém
z nás.
Festival proběhne 13. srpna
2022 a jeho začátek bude v 11.00
Jakub Waldmann

FESTIVAL INSPIRACE
Sušice alternativ 2022
Sobota 13. srpna | 11.00–23.00 | Park mezi zdmi u gymnázia
Panelová diskuze na téma „Jak to bude dál“
RNDr. Jan Rak, Ph. D. – kvantový fyzik
MUDr. Helena Máslová – lékařka, která se zabývá psychosomatikou
ThDr. Filip Štojdl, SChLJ – husitský biskup, věnující se duchovnímu doprovázení a koučování
Iveta Dušková – herečka, režisérka, ředitelka Divadla Kampa
Marek Jelínek – moderátor
HUDBA: Sayujya – hra na tradiční indické nástroje
Ziriab – arabské lidové písně o lásce | Vojta Violinist – multiinstrumentalista
Létající koberec – koncert | HisBhaktiBand – hudba o duchovní moudrosti
OTEVŘENÉ DÍLNY: Intuitivní bubnování s Petrem Havlanem | Salvi Salvatore – akrobacie na šálách
Harmonizační technika OM Chanting a Radek Boháč | Hudební krajiny – malba s Miroslavem
Šislerem | Prostor dětem s Hanou Stonovou Prančlovou | Žonglérská skupina Levoruce – žonglérský worskhop a vystoupení
Divadlo pro děti: TEArTR RAJDO – pohádka O dvou sestrách
ZDRAVÉ A CHUTNÉ OBČERSTVENÍ | TRH SE ZBOŽÍM NEOBYČEJNÝM
450 Kč předprodej | 650 Kč na místě | děti do 15ti let zdarma • Deky s sebou
Projekt se koná za finanční podpory Plzeňského kraje.
Více info na www.kulturasusice.cz

„Muzikantská naděje“ zářila a hřála!

Ve Smetanově sále Gymná- cestách. Dva měsíce intenzivní
zia Sušice se v pátek 17. června práce. Ale stálo to za to! Věřím,
uskutečnil první z řady koncertů že pro všechny zúčastněné to byl
3. ročníku projektu, který pořá- nezapomenutelný zážitek a velká
dá Plzeňská filharmonie pro žáky motivace do dalších let.
ZUŠek Plzeňského kraje a studenMilena Naglmüllerová
ty Plzeňské konzervatoře. TentoZUŠ Fr. Stupky Sušice
krát se sešlo kolem dvaceti
mladších a dvaceti starších
žáků. Spolu s filharmoniky přednesli náročný program, a když jste zavřeli
oči, tak jste prostě nepoznali, že v orchestru sedí
muzikantský „potěr“.
Vel ké poděková n í
všem, kteří se na projektu „Muzikantská naděje“ podíleli – šéfdirigentovi Chuhei Iwasakimu,
koncer t nímu mist rovi Michalu Sedláčkovi,
filharmonikům, rodičům,
žákům. A především pedagogům ZUŠek! Úspěšná
účast v takovém uskupení neznamená jen nácvik
v hodinách, ale spoustu Členka účinkujícího orchestru Eliška
a spoustu hodin a energie Matoušková, kterou v sušické ZUŠ Fr.
navíc. O víkendech. Na Stupky vede Hana Prančlová (vpravo).
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Přehled akcí
31. července od 10 hod. – Ostrov Santos

1. července od 21 hod. – PDA Sušice
Welcome summer party
2. července od 9 hod. – areál ZŠ Lerchova
33. ročník Memoriálu Václava Bucifala
pořádá SDH Sušice v rámci Pošumavské hasičské ligy
soutěže se zúčastňují družstva žen i mužů, které se
utkají v požárním útoku dle pravidel požárního sportu
2. července od 9 hod. – Mlýn Pelant
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Region

Strašín

Hory Matky Boží
5.–7. srpna – Hory Matky Boží
Oslavy 500. výročí povýšení Hor Matky Boží na
královské horní město – program:
pátek – odpoledne: koncert v kostele, gril, ohňostroj
sobota – dop.: hornická paráda, odhalení pamětní desky,
odpoledne: divadelní představení místních ochotníků,
živá hudba + A. Bulka, večer: pouťová zábava
pátek | 19.30 – Koncert komorní hudby BARLEN ensemneděle – dop.: poutní mši celebruje Jeho Eminence Do- ble – Lenka Machová – housle, Barbara Linke-Holická –
minik kardinál Duka OP, odp.: tradiční fotbalový zápas viola, Marie Součková – violoncello, Jan Souček – hoboj
sobota | 19.00 | kulturní dům – Replay, LUCIE – Revival
neděle | 11.00 – Slavnostní mše sv. – Joseph Haydn
Missa Cellensis in C – Lucie Bloudková – soprán, Adéla
2. července od 15 hod. vernisáž v Galerii Netopýr
Klimešová – alt, Karel Jakubů – tenor, Jan Ericsson – bas,
Cesta vody | Petr Kutek – skulptury a grafiky
Academia Mariae Sanctae – dirigent Jakub Waldmann
2. července od 16 hod. – Finské k. centrum Stella Polaris
6. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki
Seafood & Prosecco beachparty
– vernisáž výstavy obrazů
9. července od 18 hod. – Kino Dlouhá Ves
12. srpna od 17 hod. – Pastvina (u Sušice)
Zpívej 2
Loutkové divadlo – O rybáři a rybce pod širým nebem v podání divadelního spolku TEArTR RAJDO úterý–nedělě 9–17 hod.

Žihobce

Dlouhá Ves

Horažďovice

13. srpna od 11 hod. – Park mezi zdmi
Festival INSPIRACE – viz str. 1 a 6
13. srpna – Ostrov Santos
Retro party 80´& 90´
19. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Kabát revival Plzeň
26. srpna 18 hod. – Ostrov Santos
Metal Madness warm up
2. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Retro party 80´& 90´

27. srpna od 16 hod. – Ostrov Santos
Metal Madness festival

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Ředitel
724 047 325
Kinopokladna 376 521 680, předprodej 376 523 360
Otevírací doba:
7. července od 16 hod. – náměstí Sušice
pondělí, středa 7.30 – 11.30
12.30 – 15.30
Vystoupení folklórního souboru Dratvárik – viz str. 12
úterý, čtvrtek 7.30 – 11.30
12.30 – 16.30
pátek
7.30 – 11.30
12.30 – 13.30
8. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním filmu
Dymytry – koncert
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek
17.00–20.00
9. července od 13 hod. – fotbalové hřiště TJ Sušice
sobota
16.00–20.00
Benefiční akce – DEN PRO KUBÍČKA
neděle
13.00–20.00
Bohatý celodenní program. Těšit se můžete na zápas
3. července od 14 hod. – Ostrov Santos
Odpoledne plné her pro děti s RC Medvídkem

týmu Jana Bergera proti Áčku TJ Sušice, dražbu dresu, atrakce pro děti a atd.
9. července od 14 hod. – Rok u Sušice, kaple Panny
Marie Karmelské – vernisáž putovní výstavy
Moje Šumava aneb Šumava objektivy 53 fotografů
15. července od 17 hod. – Pastvina (u Sušice)
Loutkové divadlo – Červená Karkulka – pod širým
nebem v podání divadelního spolku TEArTR RAJDO
16. července od 8 hod. – náměstí Sušice
Sušické farmářské trhy + vinný košt – viz str. 12
16. července od 14 a 17 hod. – Pastvina (u Sušice)
Jedlé květy a byliny z Pastviny – výprava za jedlým
kvítím a bylinkami. Poutavé povídání, sběr i ochutnávky pod vedením známé autorky Jany Vlkové
16. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Latino party
22. července od 22 hod. – PDA Sušice
Rybičky 48
23. července od 10 hod. – Skatepark Sušice

Hlavňovice

MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE
27. srpna od 14 hod. – Hlavňovice
Pohled do obrazu / ak. mal. Radomil Klouza
výstava technologických kopií obrazů starých mistrů 10 let junáka v Hlavňovicích
14.00 – program pro děti (hřiště a les), 19.00 – koncert
skupiny Epydemye, skupina Memento (kulturní dům)

Kašperské Hory

do 2. září – výstavní prostory radnice
Šumava srdcem – výstava olejomaleb Evy Felixové
úterý a čtvrtek od 15 hod., neděle od 10.30 hod.
Komentované prohlídky města
Prodej vstupenek na MěKIS, tel.: 376 503 413
5. července od 19 hod. – Kostel Panny Marie Sněžné
Letní kulturní událost na Šumavě – Řeč andělů
Duo Angelorum / Katarína Ševčíková – harfa, Valentýna Mužíková – soprán
LETNÍ KINO
8. července od 21.30 hod. – Vyšehrad: Fylm
15. července od 21.30 – Ženy a život
22. července od 21.30 – Mimořádná událost
29. července od 21.30 – Po čem muži touží 2
12. srpna od 21 hod. – Srdce na dlani
19. srpna od 21 hod. – Tři tygři ve filmu: Jackpot
26. srpna od 21 hod. – Kdyby radši hořelo

6. a 7. srpna – Kašperské Hory
Kašperskohorská pouť – Duchovní program, staročeský jarmark na náměstí, hudební vystoupení, divaGALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice dlo pro děti, pouťové atrakce a doprovodný program
Otevírací doba:
pondělí, středa
8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, čtvrtek
8.00–11.30 12.30–16.30 3. července od 17 hod. – hartmanická synagoga
pátek
8.00–11.30 12.30–13.30 Koncert Miroslava Vilímce, Dominiky Weiss HošVýstava: do 20. září
kové a Jiřího Hoška – XXI. ročníku festivalu Hudba
Zpoza rohu divný svět: Výprava z Marsu na Zemi v synagogách plzeňského regionu
a ještě dál | Jakub Bachorík – viz str. 6
KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice 8. července od 17 hod. – hartmanická synagoga
Akce, kurzy, výlety, předprodej
376 528 686 Holandské hudební uskupení Tulipan – barokní hudRedakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682 ba, madrigaly, mottety, písně z tradice Taize a lidové
písně z celeho světa
Otevírací doba:
pondělí, středa
7.30–11.30 12.30–15.30
úterý
7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek
7.30–11.30 12.30–13.00 každou sobotu od 11 hod. a v po, st, pá a ne od 16.30 hod.
Prohlídky Mouřence – další prohlídky dle rozpisu
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
na: www.pratelemourence.cz
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé
5. července od 18 hod. – kostel sv. Mořice
pondělí, středa
8.00–12.00 13.00–17.00
Žihelský sbor
pátek
8.00–13.30 –
5. července od 20 hod. – nádvoří sklárny Annín
úterý, čtvrtek
8.00–13.00 –
4. Annínské bábovkobraní – soutěž o nejlepší bábov(pouze studovna, čítárna a internet)
ku, předseda poroty Ivo Šmoldas, živá hudba
Oddělení pro děti a mládež
9. července od 14 hod. – kostel sv. Mořice
pondělí, středa
–
13.00–17.00
Mše za šumavské dobrodince s P. Jendou
pátek
8.00–13.30 –
22. července od 19.30 hod. – kostel sv. Mořice
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Koncert Báry Basikové
Poštovní 10, 341 01 Sušice

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10. července – 17.30–18.40 hod.
Zážitková jóga na hradě Rabí
2., 5., 7., 8. července – 10.00–10.40 hod.
Hravá jóga pro rodiče s dětmi (3–7 let)
14. července od 18 hod. – viz str. 7
O princezně, která ráčkovala – muzikálová pohádka, hraje Divadlo Natalie Venturové
15. července od 18 hod.
O statečném kováři Mikešovi – viz str. 7
hraje Divadlo Za2
16. července od 20 hod.

Hartmanice

Mouřenec

Otevírací doba květen–červen:
pondělí–pátek
9.00–17.00
sobota
9.00–14.00
polední pauza
12.30–13.00
MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen:
úterý–neděle
9.00–12.00 13.00–17.00
Spouštění betlému v: 9, 10, 11, 14, 15 a 16 hodin
Výstavy do 30. října:
VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ SUŠICE 6. 5. 1945
malá výstava fotografií a dobových předmětů

23.–24. července – Annín
VII. sklářská anenská pouť v Anníně, neboli Annínská pouť – sobota – ukázky práce sklářů, korunovace sklářské královny, koncerty, prohlídky památek,
tanec Annínských žen, hlavní host: Petra Černocká
(18:15 h), neděle – poutní mše svatá v kapli (11.30 h)
a Flaškinet (14 h, hra na lahve)

5. srpna od 20.30 hod.
Tyjátr Horažďovice: Sen noci svatojánské
KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz
Otevírací doba: út 13.00–17.00, st–ne 10.00–17.00
26.–28. července od 21.15 hod.
Spolek Kašpar: Jonáš a tingl – tangl
29.–31. července od 21.15 hod.
Spolek Kašpar: Romeo a Julie
9.–11. srpna od 21.15 hod.
Spolek Kašpar: Macbeth
12.–14. srpna od 20.45 hod.
Spolek Kašpar: Cyrano
VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Pokladna a areál hradu otevřen: 9.30–17.00 hod.

24. července od 18 hod. – kostel sv. Mořice
Večer pro Emila Kintzla: Miroslav Paleček – kytara,
4.–6. července od 10 hod.
Jan Fischer – Zmizelá Šumava
Živá řemesla v podhradí
30. července od 14 hod. – Ostrov Santos
28. července od 20 hod. – kostel sv. Mořice
Dětský den
17. a 24. července a 21. srpna od 13 hod.
Koncert skupiny Nezmaři
Výstava šumavských řemeslníků a výtvarníků
Výuka historického tance
7. srpna od 15.30 hod – kostel sv. Mořice
Prodejní výstava keramiky, řezbářských výrobků,
30. července od 20 hod. – Ostrov Santos
17. a 24. července a 21. srpna od 15 hod.
Mašinfíra si dá Bacha
obrazů a suchých květin
Pěnová party
Bělinka a Růženka - pohádka bratří Grimmů
varhanní koncert Jany Havlíčkové
V PRŮJEZDU U FOTO FIŠER, nám. Svobody 39/I
Loutkové divadlo, hraje: Pupenteátr Klára Kaše
20.
srpna
od
18
hod.
–
kostel
sv.
Mořice
31. července od 15 hod. – Pastvina (u Sušice)
Stavby architekta a stavitele KARLA HOURY
"Od gotiky k baroku", prof. Jan Royt – přednáška 9. srpna od 15 hod.
Dětský den na Pastvině – zábavné odpoledne pro Výstava u příležitosti 120. výročí jeho narození.
o freskách, J. D. Smešný – varhany, K. Prančlová – housle Divadelní představení - Kdekrademor
rodiny s dětmi plné poznávaček, pátraček i hraček

Společenská kronika
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Vzpomínky
Dne 20. června uplynul patnáctý smutný rok od
úmrtí paní

Heleny Zelené
ze Sušice. Vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
dcera Eva s manželem, syn Bohouš s manželkou,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, maminko, chybíš nám všem.
Dne 8. července vzpomeneme dvanáctého smutného
výročí úmrtí paní

Heleny Hosnedlové.
S láskou vzpomínají a všem, kteří vzpomenou na její zlaté srdce, děkují
dcera Helena, synové František, Petr a Bohouš s rodinami, sestra Eva
s manželem, bratr Bohouš s manželkou a ostatní příbuzní.
Těžké je tatínku, bez Tebe žít, jako Ty neumí nikdo poradit,
chybí nám úsměv Tvůj a Tvé pohlazení, za Tebe tatínku, náhrada není.
Dne 26. června jsme vzpomněli šestnáctého výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka, pana

Karla Krále
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové
s rodinami a ostatní příbuzní.
Život jde dál, jak tiché řeky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 30. června uplynulo jedenáct let, co nás navždy
opustil náš milovaný syn

Jaroslav Koutenka.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr Lukáš a ostatní
příbuzní. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Čas utíká a nevrátí co vzal,
jen vzpomínka na Tebe zůstává dál.
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Pojeďte s námi...

Mám vás všechny rád.
Dne 23. července uplyne pět let, co tragicky
zahynul při motonehodě náš syn

Jakub Garreis
z Petrovic u Sušice. S úctou a láskou vzpomínají rodiče,
bratr Tomáš s Tomíškem a Johankou. Děkujeme všem
za vzpomínku.

Sobota 9. července 2022
UPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE – Otáčivé hlediště Český Krumlov
OBSAZENO!
Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři v KD Sokolovna.
24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor.
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost
ochutnávky uzených ryb z jezera.

17. prosince 2022
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro PoDne 25. července uplyne dvacet let od úmrtí pana pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Jana Nachtigalla
z Petrovic. S láskou stále vzpomínají manželka
Věra, dcery Jana a Věra, zeť Pepík, vnučky Simonka
a Andrejka s rodinami.

Čas plyne a život jde dál.
Dne 9. srpna uplyne dvacet let, kdy nás opustila paní

Božena Hrabová.
Za tichou vzpomínku všem děkuje dcera a celá rodina.

KONCERTY SKUPINY ELIAS
spirituály a písně ve vícehlasých úpravách
neděle 3. 7. v 16 hod. | kostel sv. Jana Křtitele ve Svojšicích
pátek 8.7. v 19 hod. | kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě
u Hartmanic
pátek 26. 8. ve 20 hod. | kostel sv. Mořice na Mouřenci
Při koncertu zazní především americké spirituály a další písně ve vícehlasých
úpravách, a to jak v úpravě bez nástrojů (a capella), tak i v doprovodu 6-strunné a 12-strunné kytary, baskytary, mandolíny, klarinetu nebo saxofonu.
Další informace na ww.elias-kt.cz

Harmoniky letos opět budou!

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického
kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 19. 7. | 9. 8. | 13. 9. | 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022
Horažďovice: 4. 10. 2022 Nalžovské Hory: 20. 9. 2022
Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

CIDRE PUNK FEST POPÁTÉ!

Pátému ročníku Cidre punk festu se opět po roce otvírají vrata moštárny v Újezdě u Chanovic. Můžeme se opět těšit na pořádnou dávku muziky!
Na scéně se postupně během odpoledne a večera vystřídá
šest kapel, včetně legendárního pardubického Volantu.
Hudba, tanec, dobré
jídlo a pití i možnost
vyspat se ve stanové
vesničce. Přijďte si
užít pohodový den!
-JČ-

Sbor dobrovolných hasičů v Čepicích pořádá v sobotu dne 2. července 2022 od 14:00 hodin již XI. setkání harmonikářů, které se koná
v areálu místního tábořiště. Pořadem provází Jan Míčka. V bohatém odpoledním programu vystoupí skupiny – Kůrovci, Šumaváci, Veselé he- Nenechte si ujít výstavu pro děti i dospělé
Zpoza rohu divný svět: Výprava z Marsu na Zemi a ještě dál
Stále vzpomíná manželka a synové Jiří a Radek s rodinou. ligonky, Marnotratníci, Švitorka a jednotlivci – Pavel Hlobík, Zdeněk
Krýsl a Jan Míčka. Zveme tímto všechny příznivce tohoto žánru. -JŠ- ilustrátora a grafika Jakuba Bachoríka.
Jakub Bachorík (*1994) pochází z Prostějova. Vystudoval Ateliér ilustrace a grafiky
Dne 8. července tomu bude rok, co nás opustil ve
na UMPRUM v Praze. Věnuje se knižní ilustraci, komiksu a vlastní tvorbě autorských knih.
věku nedožitých 88 let pan
Je vášnivým fanouškem science fiction, bizarních narativů a záhadných světů.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Dne 30. června před dvanácti lety nás navždy opustil pan

Jiří Šefrna.

OKÉNKO POMOCI

Jaroslav Němec.

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Děkují a vzpomínají manželka Miloslava,
děti a ostatní příbuzní.
Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak ráda měla práci, život a nás.
Jen dobro a lásku rozdávala, proto v našich srdcích žije dál.
Dne 13. července uplyne rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, sestra,
babička, paní

Anička Prinzová
ze Záluží. Nikdy na tebe nezapomeneme. Moc nám
tu chybíš, stále na tebe vzpomínáme a milujeme Tě.
Dne 13. července uplyne již patnáctý smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

Jaroslav Lerch

Fokus – Pobočka Sušice – Nuželická 60

(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)
Po 4. 7.
13.00–15.00
Povídání na téma Červenec
Čt 7. 7.
9.00–15.00
Inspirace v přírodě + návštěva restaurace
Po 11. 7.
13.00–15.00
Poslech hudby
Út 12. 7.
9.00–12.00
Joga (karimatku a oblečení s sebou)
Čt 14. 7.
12.00–15.00
Filmový klub
Pá 15. 7.
9.00–15.00
Keramika Strakonice
Po 18. 7.
13.00–15.00
Společná tvorba programu
Út 19. 7.
9.00–12.00
Vařečka
Čt 21. 7.
9.00–15.00
Relax. inspirace v přírodě + návš. restaurace
Po 25. 7.
13.00–15.00
Posezení u kávy a čaje
Út 26. 7.
9.00–12.00
Joga (karimatku a oblečení s sebou)
Čt 28. 7.
9.00–15.00
Hraní společenských her
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování,
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace,
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769, Sociálně terapeutická dílna: 775
731 769, Sociální rehabilitace: 778 519 769 E-mail: dilnasusice@fokuspisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, terensusice@fokus-pisek.cz

Svatojánci dětem

Svatojánci osvětlují dětem cestu životem na Sušicku již několik
ze Sušice. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku. Dcery Věra a Jaroslava s rodinami. let. Bohužel pandemie zasáhla i do našich aktivit a spoustu plánovaných
aktivit jsme byli nuceni ukončit či vůbec nerealizovat (lesní klub, klubík).
Dokázali jsme však na toto období vyjednat grant z MŠMT na podpoKdo žije v srdcích, neumírá.
ru neformálního vzdělávání a mohli jsme tak realizovat volnočasové kluby
v našem Svatojánském centru (Kaštanová 1180) pro děti různého věku zcela
Dne 15. července uplyne pět let, co nás navždy zdarma. Koncem června jsme uspořádali spolu s dětmi a rodiči tematické
opustil pan
rozloučení klubové činnosti v tomto školním roce v podobě stopované pro
děti, tvořivých aktivit a her zakončené opékačkou buřtů. Některé kluby byly
dětmi hojně navštěvovány a poptávka mezi rodiči zůstala, připravujeme tak
začátkem nového školního roku pokračování nabídky některých klubů.
S láskou vzpomíná manželka Jarmila.
Na léto jsme v Sušici připravili několik příměstských táborů a těší nás,
že všechny tyto tábory jsou již plně obsazené. Plánujeme rozšíření nabídky v průběhu prázdnin. Pro děti, které se na tábory nedostaly, nabízíme
hlídání (dny a potřebné hodiny si rodiče mohou vybrat sami).
Anna Štěpánová r. 1946, Walburga Zvárová r. 1940, Josef Bauer r.
Přejeme všem příjemné prázdniny a těšíme se na další rok společných
1944, František Vojta r. 1954, František Sporka r. 1940.
aktivit.
Stanislav Jílek, Svatojánci z.s.

Vilém Hrach.

Opustili nás...

Sušická výstava Zpoza rohu divný svět: Výprava z Marsu na Zemi a ještě dál je velkolepá
ilustrovaná výprava do fantaskních světů pro děti i dospělé.
Počínaje návštěvou vědeckého ostrova Mutagen, přes sérii velkoformátových dřevorytů
MARS3000, až po rozsáhlou sérii NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie zkoumající svět konspiračních teorií výprava dále nabídne odpočinkovou zastávku ala dovolená s Don Chainem
a průzkum dystopické budoucnosti s Lovci Dronů a Laser Boyem.
Od malby po grafiku — od akrylu po motorové pily! Z Prostějova přes Prahu, do budoucnosti a zpět, na samotnou Šumavu!
Těšíme se na vás Galerie Sirkus Sušice!
Aktuální otevírací doba na https www.kulturasusice.cz/galerie-sirkus/
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KNIHOVNA
Nastupovat! Seznamte se s knihovnou
Před prázdninami se přišly seznámit s knihovnou děti MŠ Smetanova. Pan Mašinka je vzal na poznávací výlet svým knihovnickým expresem. Pak děti pomohly knihovnici roztřídit zamotané pohádky, porovnat zpřeházenou pohádku a uprchlé pohádkové hrdiny vrátit zpět do
jejich knížek. Na závěr jsme si ukázali kouzelnou knihu, se kterou děti
samy čarovaly. A jako mávnutím kouzelného proutku tu máme prázdniny. Tak děti, hurá na ně! Přejeme všem školkáčkům a školákům báječné
léto a v příštím školním roce se těšíme na viděnou!

10 let skautingu v Hlavňovicích
Začátkem září tomu bude 10 let, co myšlenky skautského hnutí našly
své místo v srdcích dětí šumavských vesniček v okolí Hlavňovic. Díky
přízni pana starosty jsme získali zázemí v místní škole a z malé družinky
Sněženek a Machrů vyrostl skautský oddíl Poutníků, který má dnes 55
členů. Máme za sebou 9 táborů na Šumavě a Českém lese, řadu úspěchů
ve skautských soutěžích, spousty našlapaných kilometrů na „puťácích“ a to
nejen po českých zemích. Hlavní, co nás spojuje, je však přátelství a život
ve skautské rodině. Za tu dobu z malých světlušek a neohrabaných vlčat
vyrostli zdatní vedoucí. Proto přijďte s námi oslavit toto malé jubileum
27. 8. od 14.00 hod. na hřišti. V KD Hlavňovice v 19.00 vystoupí dvě
kapely. Tou první je několikanásobný vítěz Porty, jihočeská Epydemye a tou druhou naše „místní“ Memento.
Petr Havlíček – oddíl Poutníci Hlavňovice
Junák – český skaut – středisko Vydří stopa Sušice z.s.

Královské regééé rozezní nádvoří hradu Rabí
Loupežníci, princezny, králové a rádci zavítají na hrad Rabí! Druhý
ročník letního divadelního festivalu „Z pohádky do pohádky“ uvede další
dvě oblíbené pohádky, přepracované na divadelní prkna.
Ve čtvrtek 14. července rozezní nádvoří hradu „Královské regé“ Divadlo Natalie Venturové s pohádkou O princezně, která ráčkovala podle
filmové předlohy režiséra V. Karlíka a hudby Zdeňka Rytíře.
Druhý den v pátek 15. července s muzikálovou pohádkou O statečném kováři Mikešovi, podle filmové předlohy klasické pohádky Boženy Němcové se představí Divadlo Za2. Obě představení zajisté pobaví
jak dětského, tak i dospělého diváka. Festival „Z pohádky do pohádky“
podpořilo město Rabí a začínají přesně v 18.00 hod.
Vstupenky zakoupíte v předprodejích plzeňské vstupenky, v kulturním centru v Sušici SIRKUS, na pokladně hradu Rabí nebo online www.
plzenskavstupenka.cz.
-iu-
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Na SuVoSo dosedla
tropická pohoda
18., června odstartoval 19.
ročník SuVoSo (Sušické volejbalové soutěže), která se poprvé
odehrála před 20 lety. Na kurtech volejbalového oddílu TJ Sušice se sešlo šest nejzakořeněnějších týmů Sušicka, aby po
více než roční pauze opět poměřily své síly ve smíšeném volejbalovém klání.
Od rána panovalo letní teploučko, které ovšem k poledni
přešlo v nefalšované tropické
vedro a vysávalo pružnost i postřeh zejména z lety ošlehaných
playerů. Hrálo se systémem každý s každým (rozuměj: týmy) na
dva sety, ale protož byly důmyslně využity všechny tři jarní brigádou oživené antukové kurty,
průběh turnaje byl rychlý a brzy
odpoledne se už výsledky hodnotily v restauraci Na Fufernách.
Především bylo znát, že během covidu dozrála další volejbalová generace, a výrazně se
přihlásila o míč. Všechny týmy
omladily, snad jen Dřevaři usnuli
na motorových pilách a zatím tr-

pělivě čekají na novou generaci.
(Zde mi dovolte trochu si píchnout do vlastních řad: Kůrovec
dokáže i čtyři výkonné generace
za sezónu.) Kamarádský nadhled
umožňuje hru s prázdným umpirem a všichni si pochvalovali, že
síly změřili se všemi týmy.
Se ztrátou pouhého jediného
setu s Ďáblíky zvítězili Trilobiti.
Druhé místo vybojoval TJ Sokol
Kolinec, jenž se sklonil pouze
před vítěznými mládím oživenými fosily. Bronzovým stupínkem se může pochlubit rodinný
Kankrteam, bramborou se Dřevaři asi chlubit nebudou. Ďáblící byli nakonec pátí a bez bodu
ostal tým K2 Sušice.
2. kolo SuVoSo se na kurtech
TJ odehraje 17. září, ještě před
tím však proběhne tradiční turnaj Kulatiny byly jsou a budou
– 6. 8. a volejbalové soustředění
mládeže v týdnu od 19. července. Zájemci se mohou hlásit na
kurtech v době tréninků – úterý
a pátek od 18 hodin.
Eduard Lískovec

Fotbalová sezona: vzestup mužů i skvělé úspěchy mládeže
Fotbalisté v nižších a mládežnických soutěžích v Česku odehráli po
dvouleté pauze zaviněné covidem
konečně kompletní sezonu. Ve všech
kategoriích, od minipřípravek až po
tři dospělé týmy, ve svých soutěžích
bojovaly i sušické týmy. Celkově jde
o velmi povedený ročník, na nějž
bude v době 110. výročí založení
klubu radost navazovat. Jak vypadají výsledky jednotlivých kategorií?
Muži
V Sušici fungují tři dospělé týmy,
což je na velikost oddílu unikátní záležitost. Áčko po delší době pod vedením Pavla Hrubce stabilizovalo kádr
a začlenilo i mladé talenty, kteří věkem často patří ještě do dorosteneckého věku. V I.A třídě mužů šlo o velmi solidní sezonu . Sušice skončila na
sedmé příčce s minimální ztrátou na
lépe postavené soupeře, navíc do poslední chvíle útočila na čtvrtou pozici. V okresním přeboru hrálo velmi
dobře béčko, které skončilo čtvrté.
Céčko, kde nastupují nejzkušenější
hráči, skončilo v celkovém hodnocení druhé za Měcholupami.
Dorost
Uplynulou sezonu vedl sušický
dorost společně s Lukášem Blažkem
poprvé i asistent áčka Radek Štefan,
cílem byla hlavně stabilizace mužstva. To se povedlo z poloviny. Dorost útočil v tabulce krajské soutěže
na bronzovou příčku, ale během sezony se v určitých zápasech nevyvaroval kolapsům. Nakonec ze sezony
bylo solidní 5. místo. Jako úspěch
se může brát zabudování některých
hráčů do základní sestavy áčka. Do
nového ročníku mezi dorostence přejde z žáků několik nadějných hráčů,
všichni v klubu věří, že se je podaří
udržet u fotbalu, nadále je zlepšovat
a připravit pro dospělé zápasy.
Starší žáci
Na začátku soutěže se trenéři potýkali s nedostatkem hráčů. Tento
problém se podařilo vyřešit, když
vedení a trenéři do Sušice získali
několik jedinců z okolních vesnic.
Kvantitativně bylo vše v pořádku.
Horší už byla kvalita, ale i ta se prů-

Společná dokopná dospělých týmů na konci úspěšné sezóny 21/22
během sezony lepšila. Kluci se snažili a herně šli nahoru, v konečném
součtu z toho byla v tabulce jedenáctá pozice. Důležité je nadšení a chuť
do tréninku, což slibuje další progres
v následujícím ročníku.
Mladší žáci
Trenér Jan Chudý pracoval s jedním z nejmladších kádrů v kraji. Mužstvo tvořili převážně hráči
z ročníku 2010, kteří před sezonou
vyšli z přípravky. Kluci se s přechodem do vyšší kategorie poprali více
než statečně. Celkové 6. místo s tříbodovou ztrátou na Klatovy, které
od nové sezony přihlásily ligu, je
úspěch. Navíc vybojovali výborné 3.
místo na turnaji v Rakousku.
Přípravky
O největší úspěchy se postarala starší přípravka. Ta se stala vítězem krajského přeboru, ovládla
turnaj v Blatné a brala stříbro na
turnaji ve Strakonicích i v Rakouském Salcburku. Navíc se do týmu
povedlo přilákat další děti, což je
nedílnou součástí koncepce klubu. Mladší přípravka předváděla
během roku výborné výkony, objevovala nové fotbalisty a navíc
se stala vítězem okresního přeboru přípravek. Mini-přípravka se
zúčastnila během sezonu několika turnajů, kde každý předváděl
výborné výkony a vždy se řadila
mezi ty nejlepší. I mini-přípravka
během sezony přijala několik nových hráčů a celý oddíl věříme, že
jich bude víc a víc.

Trilobiti – Karel Starý, Bohouš Dach, Lukáš Mičánek, Petr a Matěj Blažkovi, Tereza Kvačková, Renata Černíková, Adéla Křížová

Další medaile z mistrovství
ŠK Sušice slaví bronz! ČR pro sušickou běžkyni
Je dobojováno. Sušičtí šipkaři
hrající Plzeňskou extraligu končí
na celkovém třetím místě.
V 16.kole přijelo na půdu ŠK poslední Saint Tropez Plzeň, ve kterém domácí hráči jasně dominovali. Pohodlná výhra 12:6 a tři body
do tabulky.
Předposlední 17.kolo bylo kolem,
ve kterém museli sušičtí vyhrát, aby
měli vše ve svých rukou
a mohli pomýšlet na medailové
pozice.
Bohužel nestalo se. ŠK PAST Nezvěstice se výborně na zápas připravili a Sušice musela pouze
odvracet debakl, když prohrávala už 9:1. Utkání tak skončilo výsledkem 12:6.
Před posledním kolem tak drže-
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li všechny trumfy Snipers Klatovy,
kteří ovšem senzačně prohráli
s šestým Holýšovem 7:11. A jelikož ŠK vyhrálo poslední kolo s Kameňákem kontumačně 18:0 bronz
putoval do Sušice.
Ligová sezona je tedy u konce
a nezbývá než-li poděkovat všem
hráčům (Flégl,Řehoř,Kopa,Kluch,
Pavlovič,Štorek,Čáslavský) za
odvedené výkony a všem partnerům ( Město Sušice, Bar Star Horažďovice, United Networks, ČEVAK
a.s. Ráj Dobrot, Bar-kulečník Dřevák a advokátní kancelář Mgr. Tomáš Nachtigall) za podporu.
Nová sezona 2022–2023 začne
v září.
-JFTabulka – konečné pořadí:

Na krásném stadiónu v Ostravě
– Vítkovicích se uskutečnilo o víkendu 18. – 19.6. 2022 Mistrovství
ĆR v atletice juniorských a dorosteneckých kategorií. Na tomto velkém mládežnickém mistrovství,
nazývaném též „Gigantem“, se sešlo přes 1 000 mladých atletek a atletů ze 140 oddílů celé republiky.
Mezi nimi se však vůbec neztratila
jediná zástupkyně atletického oddílu TJ Sušice, Eliška Hostková.
V běhu na 3 000 m juniorek nestačila pouze na vítěznou Terezu
Baliamisovou z ASK Slávie Praha
a vybojovala vynikající 2. místo

výkonem 10:10,44 minuty před Natálií Furchovou z AK Olymp Brno.
Pro Elišku je to letos již třetí medaile ze soutěží republikového mistrovství. Po bronzových umístěních
z halové „trojky“ a dráhové „desítky“ je stříbro z mistrovské dráhové
trati na 3 000 m juniorek asi největším jejím dosavadním úspěchem.
K tomuto dalšímu mimořádnému
výkonu a umístění Elišce gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu, Tělovýchovné
jednoty i města.
Za oddíl atletiky TJ Sušice
Zdeněk Nešpor

Krajští šampioni Plzeňského kraje – starší přípravka Sušice.
Všem, kteří se podílí na činnosti
klubu, je za celou sezonu důležité nesmírně poděkovat. Bez zápalu všech
hráčů, trenérů, funkcionářů a v mládežnických kategoriích i rodičů by
nebylo možné, aby oddíl tak dobře
fungoval. Stejně tak si všichni váží
velké podpory fanoušků. Klub slaví 110 let od založení, s čímž jsou

spojené dvě akce – v sobotu 23. července proběhne exhibiční utkání
současných a bývalých členů doprovázené posezením na stadionu,
během pouťového víkendu pak dojde
ještě na jedno vzpomínkové fotbalové odpoledne.
Jonáš Bartoš,
Patrik Hubáček

Atletky dvakrát těsně třetí
Na domácí dráze stadiónu TJ
Sušice se uskutečnilo v sobotu 28.
května 2. soutěžní kolo oblastního
mistrovství družstev (OMD) žen
Plzeňského a Karlovarského kraje.
Proti 1. kolu se domácí děvčata sešla
v podstatně větším počtu a výsledkem bylo pěkné třetí místo, pouhý
jediný bod za družstvem Unionu
Cheb. Naší nejsilnější disciplinou
byl tradičně skok o tyči, kde Anna
Matoušková zvítězila (260 cm) před
Bárou Kolářovou a Annou Valentovou (obě 240 cm). A. Valentová
pak spolu s B. Kolářovou vybojovaly v těžké konkurenci v běhu na
400 m 8. , resp. 9. místo. Absolutně nejhodnotnějším výkonem celé
soutěž však byl výkon Katky Skypalové v hodu kladivem. Bývalá
dorostenecká i juniorská mistryně
Evropy již dva roky nezávodí ani
netrénuje. Ale svému mateřskému
oddílu přišla pomoci a prakticky
„z voleje“ předvedla hod dlouhý
50,64 m ! Výkon, který by stále bral
vysoké body v české extralize. A to
ještě přidala 2. místo ve vrhu koulí.
Dalším špičkovým výkonem se prezentovala Eliška Hostková. V běhu
na 3 000 m deklasovala všechny
své soupeřky a s obrovským náskokem zvítězila před další sušickou
závodnicí, hostující Lucií Pernicovou. Jana Hošková na „své“ trati
400 m př. zabodovala 3. místem.
Příjemným překvapením bylo třetí místo štafety na 4 x 100 m v sestavě Javorská, Kohoutová, Matoušková a Hošková. Všestranná
Klárka Stezková (hostující) byla 3.
v běhu na 800 m a 3. místo jí patřilo i v hodu oštěpem. Štědrou sbě-

ratelkou bodů v tomto domácím
kole byla Míša Míčková: 3. místo
v kladivu i disku a 8. místo v kouli.
V oštěpu se po delší pauze objevila
Míša Šantrůčková a získala body za
7. místo. Pořadatelsky jsme domácí
závody zvládli přesně podle časového pořadu a bez komplikací. Poděkování patří hlavně všem obětavým rozhodčím pod vedením paní
Milady Váňové. Vítaná byla pomoc
i několika rozhodčích z Klatov.
Na 3. kolo do Nýřan se dostavila
pouze 4 (!) děvčata a z toho ještě 2
závodnice jako hostující. Tato statečná čtveřice však skvěle zabojovala a družstvo obsadilo 3. místo
o jediný pomocný bod před ženami
Baníku Stříbro. Průběžně tak našim
děvčatům patří 4. příčka tabulky
OMD. Úžasný výkon podala Klára Stezková, Zvítězila v hodu oštěpem, v trojskoku a přidala ještě 2.
místo na čtyřstovce. Celkem získala pro sušické družstvo rekordních
31 bodů ! Klára Javorská získala
body za 2. místo na 100 m překážek.
Jana Hošková na stejné trati byla
třetí a přidala ještě 5. místo v trojskoku a šesté ve skoku dalekém.
A konečně Anna Marie Senftová
připsala důležité body za 5. místo na stovce, 6. místo v dálce a 5.
místo v trojskoku. Je velká škoda,
že sušické závodnice jsou schopny
se v silné sestavě sejít pouze na domácích závodech. Některé omluvy, které obdržel vedoucí družstva
Martin Jiroušek před odjezdem do
Nýřan, byly skutečně bizarní Při
lepší účasti by umístění v tabulce
bylo samozřejmě daleko veselejší.
Zdeněk Nešpor

Tabulka soutěže OMD žen po 3. kole:
1. Atletika Klatovy
2. ŠAK Chodov
3. SKP Union Cheb
4. TJ Sušice
5. TJ Baník Stříbro
6. AC Domažlice
7. TJ Sokol SG Plzeň – Petřín
8. Plzeňská sportovní

24 hl. bodů
18 hl. bodů
17 hl. bodů
17 hl. bodů
12 hl. bodů
11 hl. bodů
6 hl. bodů
2 hl. body

574 pom. bodů
324 pom. bodů
335 pom. bodů
302 pom. bodů
165 pom. bodů
150 pom. bodů
89 pom. bodů
52 pom. bodů
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Oddíl kopané mužů Tj Tatran
Dlouhá Ves v sezóně 2021/2022
V podzimní sezoně 2021 svými výsledky neoslnil. Uhrál 11 bodů s pasivním scorem.
V jarní části před hlavní sezónou byly sehrány tři přátelská utkání převážně s jihočeskými kluby s přijatelnými výsledky. Hlavní druhá podzimní část začla v důsledku nepříznivého počasí odložením dvou kol. Po
zahájení OP se výkonostně rozdělila soutěž na dvě poloviny, náš oddíl nečekaně získával body se soupeři z dolní části tabulky, působil kolem jejího středu, o který se bojovalo až do posledního kola. Konečná tabulka
s umístěním na 9. místě s 32 body a scorem 45:53 branky, z toho vyplynula záchrana v soutěži.
Střelci branek – tři a více: O. Gobi, Pavel Švec, Milan Brabec.
V průběhu soutěže se promítla dřívější přestávka (covidová onemocnění) včetně nedostatečné fyzické nepřipravenosti některých hráčů, ochablá
neúčast na utkáních jak doma, tak „venku“. Děkujeme těm postarším hráčům, kteří je museli nahradit, promítla se i zranění, vzniklá během soutěže.
Co se týče rozhodčích (někdy i rozhodčích z kraj. soutěží), svým výkonem
– rozhodováním nepřekvapili.
V závěru je nutno vyzdvihnout organizační práci vedoucího družstva
p. Pavla Beránka st. Děkujeme hráčům za zlepšené výkony v jarní části soutěže, funkcionářům TJ, příznivcům, sponzorům, vedení TJ, včetně
spolupráce s OÚ.
V červnu 2022 oslavil 60. výročí narozenin bývalý hráč kopané a funkcionář TJ Tatran Dlouhá Ves p. Pavel Trčan st. Dříve působil jako dorostenec v TJ SO Hrádek, v mužích TJ SO Svéradice, TJ Dlouhá Ves.
Byl dobrým fotbalistou, kamarádem, funkcionářem, do aktivní činnosti zapojil i svého syna.
– 50. výročí – narozenin oslavil i člen TJ Tatran Lukáš Saudek
– oběma přejeme pevné zdraví, životní pohodu, poděkování za činnost
v TJ Tatran Dlouhá Ves
Miloslav Kopa

Pozvánka na 8. ročník šachového turnaje v Sušici
(na počest bývalým šachovým hráčům Sušice)

Právě probíhají zápisy na: Baby plavání léto
Kurz probíhá od 11. 7. 2022 do 22. 8. 2022
Můžete se přihlásit od 7. 6. 2022 Poznámka: letní kurz Baby plavání má 7 lekcí
Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/baby-plavani/

Provozní doba koupaliště

Místo konání:
Datum konání:
Hrací systém:
Startovné:
Hlavní rozhodčí:
Pithlášky:

2. patro Střediska volného času Klostermannova 1330 Sušice
13. 8. 2022 v 9.00 hod.
10–15 min. na partii dle počtu účastníků
100,– Kč; děti do 18 let 50,– Kč
Luboš Drahotský
Hana Šafrová – safrovaHana@seznam.cz, mob. 731 476 111
Jan Flégl – mob. 602 456 234
Náklady:
Účastníci startují na vlastní náklady
Turnaje se zúčastní i členové T.J. ŠACHKLUB SOKOL ŠUŠICE.
Žádáme účastníky, aby si s sebou přinesli sadu šachů a hodiny.
Děkujeme městu Sušice za příspěvek na poháry, diplomy a občerstvení,
které je zajištěno v místě konání turnaje.
Ubytování po dohodě může zajistit Jan Flégl.

Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/letni-koupaliste/letni-koupaliste-u-cyklostezky/

Plavecké úspěchy sušických závodníků!
Mladí talenti sbírají medaile

Sušický plavecký oddíl je na scéně devět let. Po nucené covidové pauze
se náročný, ale krásný sport rozjel naplno. A sušičtí plavci sbírali v první
polovině roku velké úspěchy! Ze čtyř závodů posbírali mladí reprezentanti
města celkem devatenáct medailí, což je ohromný úspěch. Všem, kteří se
podílí na činnosti oddílu a trénincích, včetně rodičů, patří velké poděkování.
Sušický plavecký oddíl funguje od ledna 2013, aktuálně má 36 členů,
někteří z nich sbírali cenné kovy na závodech. Rozděleni jsou do čtyř kategorií – mladší, starší přípravka a mladší a starší žáci.
Plavecká sezona rozjela naplno na začátku roku 2022. Sušičtí plavci reprezentovali na závodech v Budějovicích, Plzni a Domažlicích a zúčastnili
se i Letního poháru v Náchodě. „Na všech akcích si děti udělaly spoustu
osobních rekordů a některé měly i medailové úspěchy. Celkem jsme v první
polovině roku získali 6 zlatých, 5 stříbrných a 8 bronzových medailí,“ vyjmenoval jeden z trenérů Marek Budil. Od nového školního roku se v oddílu zaregistrují další děti z přípravky a i ty se zapojí do závodů o medaile.
Největší úspěch patří závodnici Adéle Kopové (ročník 2012), která na
Letním poháru v Náchodě (soutěž nejlepších desetiletých plavců ročníků
2012 z celých Čech) získala zlato na 100m motýla a stříbro na 50m motýla.
„Sice je plavání individuálním sportem, ale nikdy by závodníci nemohli
takového úspěchu dosáhnout bez skvělé týmové party a podpory rodičů.
Adélce se dařilo především díky lásce k plavání a pravidelné docházky
na tréninky,“ zdůraznil Budil. „Tímto chci všem moc poděkovat za zájem
a nadšení, se kterým reprezentují plavecký oddíl Sportoviště města Sušice.“
Všem plavcům gratulujeme a těšíme se na další skvělé výkony! -jon-

Jak se přidělují byty v Sušici?
Od roku 2003, tedy přibližně 19 let, pracuji v bytové komisi města. Je
to jedna z mála komisí, která se schází každý měsíc a za ta léta nepamatuji, že bychom nebyli pro nízkou účast usnášeníschopní. Sušice vlastní cca
1500 bytů, což je ve srovnání s podobně velkými městy opravdu hodně.
Dle smlouvy byty spravuje Bytservis, s.r.o., a to včetně oprav, výběru nájemného a další agendy.
Zájemce uvede do žádosti údaje, na jejichž základě mu počítač přiřadí
body (délka trvalého bydlení v Sušici, zaměstnání, počet osob v rodině...)
a je umístěn do pořadníku. Ale jen člověk dovede posoudit životní situaci
žadatele, počítač nenahradí lidský přístup! Po diskusi komise hlasuje a doporučí radě, komu byt přidělit. Např., pokud občan dostane u soukromého
pronajímatele výpověď, nebo z jiných důvodů musí opustit byt – v těchto
případech komise navrhne přednostní přidělení.
Současná situace s byty je taková, že když žadatel splňuje požadavky,
může se stěhovat v řádu několika měsíců.
Byty 3+1 a větší se přidělují obálkovou metodou dle nabídnuté výše
nájemného. Ale i tam komise a poté rada přihlíží k momentální životní
situaci rodiny.
Některé byty byly bohužel předávány v takovém stavu, že převzetí
budoucí nájemník odmítl. Proto nyní bytová komise požádala radu města
o souhlas, aby převzetí bytu byl přítomen vždy i člen komise.
Vlastnictví bytů je pro Sušici výhodné, v roce 2021 činil příjem do rozpočtu více než 57 milionů.
Přál bych nájemníkům, aby město více investovalo do bytového fondu
(např. elektroinstalace, bytová jádra, podlahy, dveře apod.).
Závěrem bych rád poděkoval za vynikající práci paní Kratejlové, která
zavedla do evidence pořádek a vždy přicházela na jednání komise perfektně připravená. Dobře zaučila i současnou bytovou referentku p. Míškovou.
Miroslav Vrhel, člen bytové komise města

Střípky z kroniky města – 10. díl – 1961
Zmíněný rok 1961 zapsal Jan Jáša zpětně v roce 1965.
1961 – Sbor pro občanské
záležitosti v Sušici má 12 členů, kteří se pravidelně scházejí k poradám jednou za šest
týdnů. Během roku 1960 – 61
se zabýval ponejvíce vítáním
dětí do života, návštěvou osob
pokročilého věku a pohovory se snoubenci. … Pohovory
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se snoubenci se konají téměř
každý měsíc. Matrikář pozve
skupinu snoubenců na určitý
den a zajistí řečníky. Přednáší právní zástupce o rodinném
právu, dále člen sboru o výchově dětí v rodině a nakonec
lékař. … V roce 1960 se konaly pohovory se 138 snoubenci.

ODS Sušice: Nabízíme pracovitost
a slušnost, odmítáme epidemii nenávisti
Vážení občané,
letos na podzim (23. – 24. září) proběhnou v Česku komunální volby, kde si také sušické veřejnost vybere „svých“ 21 zastupitelů. Sušická
ODS se znovu uchází o Vaši podporu.
Ve vedení města jsou zástupci místní organizace už šestnáct let, kdy
je starostou města Petr Mottl. Uplynulé čtyřleté období bylo zdaleka
nejnáročnější – celý svět paralyzoval covid, na jaře letošního roku vtrhlo Rusko na Ukrajinu a odstartovalo zcela nesmyslný válečný konflikt.
Globální problémy logicky ovlivňovaly i dění v Sušici.
Vedení města čelilo řadě velkých problémů. S vypětím všech sil se
podařilo zvládnout covidové pacienty v nemocnici, za což patří všem
zaměstnancům obrovský dík. Stejně tak lidem ze sociálních služeb,
zaměstnancům města a dalších dobrovolníků, kteří nesmírně pomáhali. Bez nich by těžké chvíle nebyla šance zvládnout! To samé během ukrajinské krize, kdy město pomohlo ubytovat ukrajinské uprchlíky, nabídlo jim pomoc a začlenilo je do pracovního procesu, do škol
a mateřských škol.
Městu dlouhodobě škodí epidemie nenávisti, závisti, lží, urážek
a dezinformací. Urážky, napadání a rozdělování společnosti se v uplynulých letech bohužel negativně propisovalo i do činnosti města a do
jednání zastupitelstva, která byla kvůli chování některých jedinců
zcela zbytečně vyhrocená. Často to bránilo řešení skutečných problémů občanů.
ODS Sušice vždy byla a bude pro konstruktivní dialog, slušnost,
respektování cizích názorů a věcnosti při řešení jakýchkoliv problémů. Nejednáme stylem nekonečných debat a urážek na sociálních sítích, což je oblíbená zbraň různých kritiků. Pro takovou politiku nikdy neubudeme!
Pro nadcházející období jsme sestavili silnou kandidátku osobností, kterým na Sušici záleží a mnozí z nich to už v minulosti svou prací
pro město dokazovali. V příštích týdnech představíme veřejnosti základní programové body a priority na nadcházející čtyři roky, stejně
tak i jednotlivé kandidáty.
Zaměříme se na další rozvoj infrastruktury a dostupného bydlení
(lokalita Kalich, zateplování panelových domů), udržování bezpečnosti
ve městě, podporu školství, sportu, kultury, rozvoje podnikání a cestovního ruchu, podporu zaměstnanosti na Sušicku. Chceme pomáhat
občanům v řešení energetické krize, podporovat výstavbu solárních
panelů, teplených čerpadel a dalších alternativních zdrojů energií.
Ukážeme, že věci, které jsme slibovali před čtyřmi lety, jsme ve velké většině dokázali splnit. Dlouhodobě usilujeme o udržitelné fungování
sušické nemocnice, což je již tradiční předvolební téma i příslušníků
opozičních stran. Budeme dále prosazovat její přesun pod Plzeňský
kraj, jak jsme slibovali už na začátku volebního období.
Pokud dostaneme důvěru, budeme dál pracovat pro občany města
a snažit se, aby se v Sušici žilo co nejlépe. Uvědomujeme si, že nás opět
čeká řada problémů a výzev, kterým jsme připraveni čelit.
Přejeme všem krásné léto!
ODS Sušice

Představujeme se:

Veřejná iniciativa Sušicko
Jsme sdružení nezávislých kandidátů, kterým
není jedno, co se v Sušici a přilehlém okolí děje. Již nějakou dobu
Vám chodí do schránek naše letáky s názvy „Sušická nemocnice“
a „Referendum“, ve kterých se Vás snažíme informovat o tom, co
se aktuálně děje kolem nemocnice a jaká rozhodnutí činní současné vedení města. Naše rozhodnutí, ucházet se o Vaše hlasy
ve volbách nebylo jednoduché, ale vzájemně jsme se přesvědčili
o tom, že je to potřebné. Naši Sušici totiž chceme mít „sjízdnou,
schůdnou a obyvatelnou s dostupnou zdravotní péčí“, ale jako
obyčejní občané nemáme šanci něco změnit. „Když chce někdo
něco změnit, tak musí pro to něco udělat“ a tato věta nakonec
rozhodla. Jdeme do toho!
Aby mohlo naše sdružení kandidovat musí připojit ke své kandidátní listině i petici podepsanou voliči, kteří podporují naší kandidaturu. Byli bychom rádi, kdyby naše heslo: „Když chcete
něco změnit, musíte pro to něco udělat, “ oslovilo i Vás a to
nejmenší, co můžete pro naše sdružení udělat, je přijít podepsat petici do „Dr. Optik“ na náměstí Svobody (vedle prodejny COOP) a to do 10.7.2022 a umožnit nám tak představit náš
volební program pro komunální volby 2022. Podepsat můžete zároveň i další petice nezávislých sdruženích. Svobodná společnost se může udržet jen tehdy, pokud v ní volně soutěží více
rovnoprávných uchazečů.
Lídrem naší kandidátky je Zuzana Hrabá. Právě ona byla první, která se pokusila ze strany veřejnosti bránit provoz Sušické
nemocnice a to tehdy, když vytvořila první Petici za obnovu základní péče a to za obnovu lůžkové chirurgie a obnovu nepřetržité chirurgické ambulance. Je si vědoma, jako matka 5 dětí, že
zdraví je tou nejcennější prioritou a plnohodnotný provoz Sušické nemocnice je důležitý nejen pro obyvatele Sušice, ale celého
regionu. „Já opravdu věřím, že chirurgii v nemocnici lze ještě
obnovit a sušická nemocnice zde může plnohodnotně fungovat.
Záleží na vůli a přístupu města.“ Proto i naší prioritou je dostupnost zdravotní péče pro Sušici a okolí.
Vzhledem k tomu, že jsme „INICIATIVA“, tak se snažíme naslouchat lidem a jejich problémům a jsme otevření komunikaci.
Chceme se ucházet o Vaše hlasy v zářijových komunálních volbách jako sdružení nezávislých kandidátů „Veřejná iniciativa
Sušicko“.
ViS
https://verejna-iniciativa-susicko.webnode.cz/
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Řádková inzerce
PRODEJ

Nabídka kroužků
Střediska volného času
při ZŠ Sušice, Lerchova ul.
Klostermannova 1330 – školní rok 2022/2023

Prodám tříkolový vozík vhodný pro
důchodce. Cena 20.000 Kč. Nepoužívaný. Tel. 724 236 883
Nabízím sprchovou kabinu, spodní
vana smaltovaná 80x80 cm, cena do
800 Kč. Tel. 732 538 442
Prodám auto Suzuki Jimny 1,3i r.v.
2005, najeto 123.000 km, stříbrná
barva, alu kola, zimní kola, závěs,
serviska. Nová STK, spojka, kotouče + destičky, čepy řízení, olej + filtr a další. Nehavarované, 1 majitel,
pěkný stav. Cena 175.000 Kč. Tel.
777 308 319
Prodám polystyren desky Rigips tvrzený, 100 kg na 1 m2, síla
6 cm, 4 m2 v balíku. Cena za balík
800 Kč. Mám 200 m 2 . Tel.
777 308 319
Prodám pánské horské kolo. Cena
dohodou. Tel. 607 191 147
Prodám OSB desky 18-1250-2500
mm bez pera 6 ks. Cena 1 ks –
950 Kč. 15-1250-2500 bez pera 10 ks
cena 750 Kč/1 ks. Tel. 777 308 319
Prodám chemickou toaletu Campingaz 20l, málo používaná,
šavli,dětský kočárek pro panenky
60. léta, starý věšák s parožím. Tel.
604 232 740
Nabídka borůvek pro letošní sezonu
červenec–srpen. Objednávky formou SMS, cena za litr 100 Kč. Tel.
792 412 009
Prodám polykarbonát a plastové
nebo plechové střešní krytiny. Dále
nabízím přístřešky nad vchody a zahradní skleníky. Tel. 775 601 680
Prodám staré zápalkové nálepky, LP
desky různé, krabici časopisů o pletení, háčkování, vyšívání – návody,
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – krajiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel.
792 229 217

KOUPĚ
Koupím prosklenou knihovnu
z 50. let i starší. Tel. 723 625 926
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, staré zápalkové nálepky a krabičky, reklamní plechové
a smaltové cedule, papírové dopis-

Sledujte nás také
na sociálních sítích
/ susicebranasumavy

a webu
www.kulturasusice.cz

ní zálepky, staré pohlednice Sušice
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starší známky, mince,
bankovky, odznaky, pohledy, obrazy, hodiny, hodinky, porcelán,
sklo, vojenské předměty – šavli,
helmu, uniformu a podobně. Můžete nabídnout i jiné staré předměty, celou sbírku nebo pozůstalost.
Tel: 722 777 672
Koupím staré zápalkové nálepky
a krabičky. Přijedu. Tel. 606 49 49 96

BYTY – NEMOVITOSTI
Výměna garáže v osobním vlastnictví. Vyměním garáž v osobním vlastnictví v garážové lokalitě
u Technoplynu za garáž v lokalitě na
sídlišti u ulice Sirkařská. Garáž má
zavedenou elektřinu. Termín realizace může být i koncem roku. Garáž
samostatně neprodávám. Kontakt:
721 803 679
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví, apod.
– kvalitně a rychle. I.. Drábková, Sušice, tel. 608 117 789
Koupím garáž samostatně uzamykatelnou v Sušici. Tel. 604 246 982

RŮZNÉ
Kdo našel na náměstí u kašny modrou
hůlku, ať kontaktuje tel. 607 999 029,
odměna 100 Kč
Nabízíme strojní číštění koberců, sedacích souprav, křesel, židlí a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel.
607 630 244
Hledám brigádně jakoukoliv práci o sobotách, nedělích i za špatného počasí. Výkopové práce na
stavbě, v lese, zámečnické apod.
Možno volat po 15. hodině. Tel.
604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické úpravy textu, korektury bakalářských
a magisterských prací, přípravu na
maturitní a přijímací zkoušky z českého jazyka, doučování. Více informací na www.hezkycesky.top, tel.
606 49 49 96
Nabízíme: stříhání ovocných stromů, stříhání živých plotů, sečení
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Spravím staré knihy, svážu diplomové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
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Očima Martina Mejstříka

Král Ladislav, zvaný Pohrobek
Dobrý den, přátelé. Časy v Českém království a v Evropě obecně
se po vymření Lucemburské dynastie (Jan, Karel IV., Václav IV.,
Zikmund) změnily a dlužno říci, že
ne zrovna k lepšímu. Sředoevropské
soustátí (Čechy, Uhry, Rakousko),
které by bývalo mohlo vzdorovat
invazi Turků z jihu, se po smrti Albrechta II. fakticky rozpadlo a ve
zmíněných zemích vládli namísto
nezletilého Ladislava Habsburského – Pohrobka místodržící. V českých zemích se jím stal mladý Jiřík
z Poděbrad.
Ladislav byl v prozatímní péči
císaře Fridricha III. Habsburského.
V momentě, kdy by již mohl usednout na trůn, odmítl ho Fridrich
uherským a českým stavům vydat
a tito museli nakonec oblehnout Vídeň, aby císaře donutili k ústupkům.
V září 1452 byl mladý princ Ladislav (bylo mu 12 let) konečně převezen z hradu Orth do Vídně, kde
se s ním z jara 1453 sešel i zemský
správce Jiří z Poděbrad – 1. května
mu zde po slavné mši složil přísahu.
Před třináctiletým chlapcem klečel
a skládal mu hold muž v nejlepších
letech (Jiřík byl o 10 let starší, než
Ladislav) jež na sebe v příštích letech upoutá pozornost celé Evropy.
Princ Ladislav Jiřímu naopak potvrdil požadavky českého sněmu
a slíbil přísahat na zemské svobody.
Konečně, zdálo se, bude mít Koruna česká svého krále! Správcovství
ale Jiřímu zůstalo, naopak, Ladislav
mu ho prodloužil o dalších šest let
po uplynutí dvouleté lhůty stanovené
českým sněmem v roce 1452.
V červenci 1453 vstoupil princ
na českou půdu. Šestého července
přibyl do Brna, kde druhý den složil
přísahu na zemské svobody a přijal
hold moravských stavů. Na den sv.
Michala, 29. září 1453, pak Ladislava přijaly v Jihlavě za českého krále
české stavy. Dne 19. října vyjel Ladislav z Jihlavy. Na pomezí Čech
a Moravy složil přísahu na bibli –
zavázal se v ní, že bude dodržovat
všechny úmluvy dané stavům. Ně-

kteří z českých pánů pak provolali:
“Přijměte Čechové krále Ladislava
za dědičného, avšak voleného krále!“. (Z dobového záznamu lze dobře
vidět, že část české stavovské obce
uznávala dědičnou legitimitu Ladislavova nástupu na trůn, druhá
strana však trvala na výdobytku husitů, totiž na volitelnosti krále.) Přes
Kutnou Horu cestoval Ladislav ku
Praze. Sem dorazil 24. října a hned
v neděli 28. října 1453, na svátek sv.
Šimona a Judy, byl ve Svatovítské
katedrále slavně korunován. Skutečným správcem země zůstával nadále
Jiří z Poděbrad.
V roce 1453, kdy byla na hlavu
Ladislava Pohrobka vložena svatováclavská koruna, dobyli Osmané Konstantinopol. V boji zahynul
i poslední byzantský císař Konstantin XI. a Turci nemilosrdně vyvraždili tamní křesťanské obyvatelstvo.
Uherské království, kde jako správce vládl Jan Hunyadi, Turci napadli
o tři roky později. Hunyadi osmanské vojsko sice 22. července 1456
porazil, ale vzápětí zemřel. Ladislav
Pohrobek se do Uher vypravil doprovázen Ondřejem Celským, svým
příbuzným a dlouholetým ochráncem, kterého jmenoval nejvyšším
uherským hejtmanem. Ten však
byl záhy zavražděn. Král z úkladné
vraždy obvinil Ladislava Hunyadiho, syna zemřelého Jana, a v březnu
1457 ho nechal popravit. Exekuce ale
vyvolala takový odpor, že se rozhodl
raději ze země odjet. Na konci září
1457 tedy přijel zpět do Čech. Chtěl
se zde konečně ujmout vlády. Prahu
si zvolil za své sídelní město a ihned
se dal do přípravy své svatby. Jeho
vyvolenou se měla stát třináctiletá dcera francouzského krále Karla
VII. z dynastie Valois, Magdalena.
Do Francie bylo proto vysláno poselstvo vedené Zdeňkem ze Šternberka, aby nevěstu přivezlo.
Pokračování příště.
(S využitím zejména kralovskedilo.ktf.cuni.cz)
26. června 2022
Martin Mejstřík

LETECK Ý DEN – ODLÉTÁNO

Středisko volného času při ZŠ
Sušice, Lerchova ulice uspořádalo
dne 9. 6. 2022 snad historicky první Letecký den v Sušici. Nepříznivé
počasí mu vtisklo „komorní“ ráz.
Vše se odehrávalo v prostorách
SVČ. Varováním meteoradaru byli
organizátoři připraveni.
Přivítáním účastníků, hostů
a zahájením Leteckého dne vedoucí SVČ Marií Ludvarovou, program
započal. Přítomní modeláři Kuda
Šimon, Mašek Václav, Polák Antonín, Prchal Šimon, Rychtařík Petr,
Touš Václav a Václavík Vlastimil
ukázali modely stavěné v modelářském kroužku– od vlaštovky, papíráků, H, V, G– DANY, BOBÍK, A3
až RC (radiem řízené). Od jednoduchých ke složitějším a při jejich
stavbě se naučili i létání. Následovné volné létání se zapůjčenými modely změnilo více méně zvládnuté
létání. Kupodivu se rej modelů neřízených ŘLP obešel bez havárií.
Soutěžilo se: O nejhezčí model,
lety na vzdálenost, přesnost přistání a výška.
Všechny soutěže rozhodovala
nezávislá porota ve složení: Hájková Kateřina, Ludvarová Marie
a Mareš Vojtěch.
Do soutěže o nejhezčí model

O nezapomenutelný hudební
zážitek se 19. června v malé zahrádce hostince Na Kovárně ve
Velharticích postaral Iván Gutiérrez. Tento muzikant z New Yorku, Kolumbie a Prahy vystoupil
v rámci 10. ročníku Malé letní hudby pořádané malířem a bubeníkem
Miroslavem Šislerem. Legendární

spoluhráč Zuzany Navarové hrál
na klasickou kytaru a španělsky
zpíval za podmanivého doprovodu kontrabasu Tadeáše Mesanyho
strhujícím způsobem. Početné posluchačstvo ani nedutalo. Program
vydařeného dvoudenního festivalu pak dovršila vzkříšená formace
JAM4U a sušická Bossanoha.ED

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

22 – Gabrielova

Červenec na zahradě
reagují výrazně vyššími výnosy.
Platí, zde vždy, že jsou lepší větší
dávky vody najednou, než časté, ale
povrchové kropení, které nepronikne ke kořenům stromů.
Odrůdy jabloní náchylné k hořké
pihovitosti čili fyziologické skvrnitosti plodů ošetřujeme jedenkrát za
dva týdny vhodnými přípravky obsahující vápník v přijatelné formě
pro rostliny.
Zaštípneme letorosty aktinidie
za pátým až šestým listem od posledního plodu.
Od poloviny července začínáme s očkováním ovocných dřevin
ve druhé míze. Známkou dostatečné mízy je intenzivní růst podnoží
a snadné odchlípnutí kůry při řezu
do tvaru písmene T.
Během července sklízíme pozdní
odrůdy třešní, dále plody rybízů, angreštů, kanadských borůvek, malin,
rané odrůdy jabloní apod. Sklizené
plody použijeme pro přímý konzum
nebo je vhodně zpracujeme na šťávy,
džemy, kompoty apod.
V případě zájmu poradím
i po telefonu (21 – 23 hod.) –
725 314 829
Petr Kumšta

bylo přihlášeno 10 modelů, z toho
jeden nebyl hodnocen.
Hodnocení bylo statické (soulad s plánkem, zpracování, celkový vzhled…). Protože se jednalo
o různé typy modelů a všechny byly
prvními výrobky modelářů, porota moudře a spravedlivě rozhodla
– nejhežčí jsou všechny modely –
všechny zvítězily. V ostatních soutěžích po napínavých bojích plných
emocí, kterých se zúčastnili i přítomní diváci, jsou tyto výsledky:
Nejdelší vzdálenost: 1. místo Polák Antonín, 2. místo Touš Václav
a 3. místo Rychtařík Petr.
Přesnost přistání: 1. místo Lhotáková Anna, 2. místo Kuda Šimon
a 3. místo Mašek Václav.
Výška (hodnocena technika
hodu): 1. místo Rychtařík Petr, 2.
místo Polák Antonín a 3. místo
Kuda Šimon. Všem medailistům
blahopřejeme.
Značný zájem a úspěch sklidila letová ukázka modelů JUNIOR
(halový) a DANY II, který předvedl startem z podlahy na co má kolečka. Trochu zamrazilo při uspěchaných a piloty nezvládnutých
ukázkách Tondy s RC a Vlasty
s BOBÍKEM“CLASH“.
Medaile předala přísná a spra-

Šíšova vyladěná MALÁ LETNÍ HUDBA

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
PORADNA
Odkvetlé květy růží odstraňujeme až po první dobře vyvinutý
pětičetný list, u mnohokvětých odstraňujeme celá květenství. Jen tak
rovnoměrně obrazí a budou opakovaně kvést. Některé letorosty silně
přerůstají výšku rostliny, ty je vhodné zaštípnout.
Přeroubované, dobře ujaté jabloně mají zpravidla značnou růstovou intenzitu. Vždyť neporušená
kořenová soustava zásobuje minerálními látkami rozpuštěnými ve
vodě korunu stromů redukovanou
hlubokým zmlazovacím řezem.
Kromě včasného vylamování letorostů, vlků vyrůstající na větvích původní odrůdy je třeba také
postupně odstraňovat konkurenční
letorosty na roubech nové odrůdy
– zpravidla v červenci. Tím zajistíme správný vývin prodlužujících
letorostů jako základ budoucích
hlavních větví koruny.
Při déletrvajícím suchu zavlažujeme ovocné dřeviny, hlavně mělce
kořenící keře nebo stromky rybízu,
angreštu, dále nízkokmeny jabloní
na zakrslých podnožích a broskvoně, které na zvýšenou spotřebu vody
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Ulice Gabrielova vedoucí ke
gymnáziu z hlavní tepny T. G. Masaryka byla na rozdíl od sousedící
ulice Fr. Procházky (1992) pojmenována už v době vznikající výstavby nových honosných domů (1907)
a c. k. reálky (1909 – 1911, dnes gymnázium) po velkém požáru, který
tuto část města postihl v roce 1902.
Poměrně krátkou ulici lemují rohové
třípatrové reprezentativní budovy.
Josef Ambrož Gabriel
(1820 Loučová – 1880 Bechyně)
byl právník, spisovatel, překladatel, vydavatel, mecenáš, národní
buditel a politik celorepublikového významu – purkmistr Sušice,
starosta okresního zastupitelstva
a poslanec Českého zemského sněmu. Měl šest dětí, z nichž se dospělosti dožili tři dcery a syn.
Obecní školu absolvoval v Sušici,
gymnázium v Klatovech a na univerzitě v Praze navázal blízké vztahy
s vlastenci a kulturními osobnostmi
– Karlem Havlíčkem Borovským,
Josefem Kajetánem Tylem, Janem
Nerudou, Františkem Palackým, či
Jaroslavem Vrchlickým. Oženil se
s Marií Podlipskou, příbuznou Karo-

vedlivá porota. Nejhezčí modely se
staly majetkem soutěžících.
Diplomy pro modeláře a aktivní
účastníky předal vítaný host, bývalý modelář Puchinger Věroslav.
Zhodnotil, co mu práce v kroužku dala do života a ovlivnila volbu povolání. Vystudoval leteckého
mechanika, letos úspěšně maturoval a chce navázat studiem na VŠ
technického směru.
Blahopřejeme a přejeme naplnění přání.
Leteckým dnem byla ukončena
práce Modelářského kroužku v letošním školním roce.

Cílem Leteckého dne bylo ukázat práci Modelářského kroužku,
jeho sportovně technické zaměření a přínos pro smysluplné využití
volného času dětí a mládeže.
V SVČ skončil školní rok. Nový
školní rok zahájíme náborem do
kroužků a Týdnem otevřených dveří od 5. do 9. 9.2022. Děkujeme za
přízeň a těšíme se na viděnou v novém školním roce.
Všem přejeme krásné léto a hezké prázdniny.
JUDr. Karel Hájek, vedoucí
Modelářského kroužku v SVČ při
ZŠ Sušice, Lerchova ul.

Nové klipy kapel spojených se Sušickem
Pavel Horejš se svojí kapelou
MY4 vydal nový letní videoklip
k písni „HEJ BRÁCHO“. Na videoklipu je zajímavé zejména to,
že je natočený celý na jeden záběr,
bez střihu. „Tento videoklip patřil za celou moji hudební kariéru
k těm nejnáročnějším. Při natáčení jsem naběhal celkem 13 km,“
říká frontman kapely Pavel Horejš.
Robin Suchánek
Přímo v nahrávacím studiu
ZS Františka Stupky ve spolu-

práci s Danem Nakládalem a Tedem Skrbkem byl natočen videoklip písně Triangl sušické
kapely Bossanoha s trombónovým frontmanem Jaroslavem
Panuškou.
Videoklip s názvem S popelem dým k CD Devatero písní
natočila plzeňská Dóma se zpěvačkou a autorkou Bárou Šindelářovou a zdejším bubeníkem
Miroslavem Šíšou Šislerem.
ED

Hledáme nový domov
Domov hledáme šesti kočičím sourozencům, kteří
brzy budou slavit své tříměsíční narozeniny. Hlavně jejich kočičí maminka
by je už ráda poslala do
světa, protože šest dětí najednou, to dá zabrat.... Dva
kocourci jsou černí, a čtyři
mourci jsou všechno kočičí
holky. Představujeme vám
zatím dva, jsou si všichni
dost podobní a hlavně se
nám všichni do novin nevejdou. Do nového domova
půjdou všichni odčervení
a očkovaní. Informace na
telefonu 604 894 158.

liny Světlé. Po návratu na rodný statek se věnoval rozvoji rodného kraje. Pocházel po otci ze selského a po
matce ze sklářského rodu, s českými
i německými kořeny a proto byl nazván svorníkem českého i německého obyvatelstva Šumavy.
Jako purkmistr Sušice se zasloužil o modernizaci jednání zastupitelstva, upřednostnění českého jazyka,
sepsání kroniky města, zpracování mapových podkladů okresu sušického, zřízení nové školní budovy, městské vápenice i nové silnice
do Červených Dvorců, opravy kaple Anděla Strážce a kostela Matky
Boží a o řešení kanalizace i prostupnosti Otavy pro tah lososů.
Angažoval se už během revolučního roku 1848. Byl členem 2. české
deputace do Vídně. Později jako poslanec hájil české státní právo. Úřady však odmítaly jeho snahu o místo
notáře v Sušici a okolí. Získal ho až
na sklonku života v Bechyni.
(Zdroj: SN 21 a 22/2020 –Jan
Helena M.
Lhoták a Bohumila Skrbková – 200 Děkujeme za pomoc..
lete J. A. Gabriela, cs. Wikipedia.
org, J. Lhoták, J. Pachner, V. Razím Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete
- Památky města Sušice)
ED na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku.
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O Pohár starosty
Sportovní událostí sušických
škol se po vynucené covidové
přestávce stal opět červnový Pohár starosty. Letos se uskutečnil
již 13. ročník. V pátek 24. června
se mezi sebou utkali žáci základních škol (ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ
Lerchova ul.) a víceletého gymnázia. Soutěžili jednotlivci i týmy
v r ů z ných
sportech
a do s a ž e né výsledky pak určily pořadí
všech t ř í
škol. Stovky
dětí změřily
své síly ve
fotbalu, florbalu, plavání, atletice, vybíjené,
volejbalu a mini-volebalu. Akci
uspořádala organizace Sportoviště města Sušice (SMS) v součinnosti s gymnáziem a základními školami a s podporou starosty
Petra Mottla.
Vyvrcholením sportovního
zápolení je tradičně vyhlášení
výsledků na sušickém stadionu.
Ze zaplněné tribuny žáci jásotem oslavují vítěze ze své školy, kteří předstupují přes atletickou dráhu na trávník fotbalového
hřiště, aby byli oceněni blahopřáním a medailemi. Akci uváděli moderátoři z řad žáků zmíněných škol a ceny za jednotlivé
disciplíny předával starosta města Petr Mottl a ředitel SMS Lukáš
Hamák se svými spolupracovníky. Letos k pohodě a radosti
z dosažených výsledků pomohlo
i počasí, když na chvíli pozdrže-

lo svůj přetékající dešťový mrak
připravený pro Sušici.
Hlavní cenou, kterou si přišli
převzít ředitelé všech tří škol –
Richard Smola, Ivan Kratochvíl
a Čestmír Kříž byly poháry za
celkové umístění, přičemž vítěz
– ZŠ Lerchova ul. – ještě obdržel největší a nejdrahocennější pohár putovní,
na k terém
jsou zapsány vítězové
všech ročníků. „Jsem
rád, že jsme
se i v této oblasti vrátili
k akcím, které byly před
covidem a děti mohou mezi sebou soutěžit i ve sportu bez omezení,“ poznamenal starosta Petr
Mottl a ředitel SMS Lukáš Hamák
poděkoval všem zúčastněným za
spolupráci.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Koncert Lubomíra Brabce a Daniela Hůlky těšil v kostele sv. Václava
V rámci Svatojánského hudebního festivalu, který byl
11. června zahájen koncertem
v pražském Břevnovském klášteře, se 22. června uskutečnil
koncert Lubomíra Brabce a Daniela Hůlky v kostele sv. Václava v Sušici. V zaplněné chrámové lodi program uvedl farář
sušické farnosti P. Jaroslaw
Zygmunt.
Oba umělci mají k Sušici bližší vztah a díky tomu je
místní publikum neslyší poprvé.
Kytarový virtuos Lubomír Brabec v tomto kostele naposledy
vystupoval s houslistou Jaroslavem Svěceným před třemi
roky. S Danielem Hůlkou vystoupil společně se Sušickým
dětským sborem na velkém
koncertě v sokolovně už v roce
2008 a pěvec s tímto sborem
pak později zazpíval i v pořadu
Škrtněte si, prosím.
Lubomír Brabec tentokrát
připravil program, ve kterém
oba umělci zabrousili do mnoha hudebních období i žánrů.
Obecenstvo tak mohlo vyslechnout písně barokní, renesanční,
romantické, ale i f lamenco, serenádu, či novodobou populární píseň. Některé skladby byly
pouze instrumentální, jako například kytaristou upravená pro
svůj nástroj Dvořákova Humoreska. Lubomír Brabec navíc
také uváděl zajímavosti o životě
skladatelů. Mimo jiné zazněly
písně Giovanni Martiniho, Luboše Sluky, Franze Schuberta
(Ave Maria), či Jiřího Suchého.
Skladbu pro papeže Jana Pavla
II složil sám kytarista.
Spojení sametových přitom
přesných tónů Brabcovy kytary
s Hůlkovým sytým barytonem

naplnilo chrám. Mohutný hlas
se nesl prostorem a hbité kytarové tóny kroužily kolem soch
andělů nad hlavami posluchačů. Na závěr virtuos poděkoval za podporu městu Sušice
zastoupeným přítomným starostou a farářovi za poskytnuté
místo. Před přídavkem ještě Jaroslaw Zigmunt pronesl modlitbu za mír na Ukrajině i za oběti války. Hudební večer umělci
uzavřeli Pramínkem vlasů.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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