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Velkou nadějí zapůsobil 
první den nového školního roku. 
Do všech čtyř místních škol se na 
zahájení dostavil velký počet žáků 
a sály včetně sokolovny praska-
ly ve švech. Do výuky je zapsáno 
2 078 žáků, což je nejvíce za posled-
ních minimálně 10 let. S novinkami 
a počty žáků seznamují ředitelé škol:

ZŠ T. G. Masaryka Sušice (f2)

Informuje PaedDr. Richard Smola

Ve školním roce 2022 / 2023 se 
bude v obou objektech školy vzdě-
lávat ve 25 třídách celkem 523 žáků, 
přičemž v hlavním objektu bude 
umístěno 15 tříd, v odloučeném pra-
covišti Komenského 59 se v 1. patře 
nachází 5 běžných tříd, o patro výše 
se pak nacházejí třídy zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona. I zde 
se nachází 5 tříd. 

Do 1. třídy v objektu Komenské-
ho 59 nastoupilo 14 žáků, do objek-
tu v ulici Dr. E. Beneše 129 pak 28 
žáků. Z uvedeného počtu jsou 2 žáci, 
kteří pocházejí z Ukrajiny. 

Často se hovoří v médiích prá-
vě o ukrajinských žácích. Na konci 
školního roku 2021 / 2022 docháze-
lo do ZŠ T. G. Masaryka celkem 19 
dětí. Všechny děti se bez problémů 
zapojily do stávajících školních ko-
lektivů. Obdobný počet žáků očeká-
váme i ve školním roce 2022 / 2023. 
Ve škole se budou ve škole vzdělá-

Sušické školy zahájily plnými třídami

vat i žáci z jiných států, např. ze Sý-
rie. Všem žákům, kteří pocházejí 
z jiných částí světa, se škola snaží 
poskytnout maximální podporu ze-
jména při intenzivní výuce českého 
jazyka. Spolupráce se zákonnými zá-
stupci těchto žáků byla dosud na vý-
borné úrovni. I to byl jistě jeden z dů-
vodů, proč tyto děti výborně zapadly 
do stávajících třídních kolektivů. Je 
pravdou, že škola pomáhala rodičům 
i při vyhledávání dětských táborů 
v období letních prázdnin nebo do-

učovala děti českému jazy-
ku během července a srpna. 
Myslím si, že právě v těchto 
krizových situacích se naši 
kantoři projevili jako profe-
sionálové. Poděkování si tak 
zaslouží jak učitelé školy, tak 
i rodiče těchto žáků. 

Škola se v posledních le-
tech výrazně omladila. Není 
tedy divu, že mladí učitelé in-
klinují k moderním technolo-
giím. Potěšitelné ovšem je, že 
i zkušenější učitelé, kteří ve 
škole pracují již mnoho let, 

byli těmi, kteří začali zavádět mo-
derní technologie do výuky. V novém 
školním roce budou do výuky zavá-
děny tablety, žáci ve vyšších třídách 
budou sestavovat roboty, vyzkoušejí 
si, jak v praxi využívat 3D tiskárnu 
atd. Vzhledem k tomu, že chceme, aby 
byla škola opravdu moderní, budeme 
již v novém školním roce pracovat 
podle upraveného školního vzděláva-
cího programu, ve kterém je více ho-
din věnováno právě moderním tech-
nologiím. Plánujeme také plavecký 
výcvik žáků 2. a 4. tříd, různé exkur-
ze a tradiční kroužky. Myslím si, že 
díky aktivní práci pedagogů se škole 
daří. Problémem je pouze to, že nejs-
me schopni přijímat všechny zájemce 
o naši školu.

ZŠ Sušice, Lerchova ul. (4)

Informuje Mgr. Čestmír Kříž

Letos do třech prvních tříd na-
stupuje 65 žáků a nově budeme mít 
přípravnou třídu předškoláků, kam 
je zařazeno 15 dětí. Bez této třídy 
bude školu navštěvovat 709 žáků ve 
27 třídách. Minulý školní rok jsme 
přijali 31 ukrajinských dětí, letos jich 
nastoupilo zatím 14. 

Ze všeho nejdůležitější je, že ko-
nečně máme normální zahájení škol-
ního roku, bez „covidových“ ome-
zení a opatření. Jsem rád, že rodiče 

prvňáčků po slavnostním stužková-
ní mohli bez omezení do třídy a vy-
fotografovat si své dítě ve školní la-
vici. A nově, v tomto školním roce 
se slavnostního zahájení zúčastnily 
děti předškoláci. Poprvé v historii 
školy máme na naší škole nově zří-
zenou přípravnou třídu. Věřím, že 
se vrátíme k našim tradičním ak-
cím, jako jsou různé sportovní kur-
zy, cyklistický, vodácký a oblíbené 
pobytové lyžařské kurzy pořádáme 
pro žáky už od V. ročníku. Samo-
zřejmě plánujeme vánoční i veliko-
noční jarmarky, a když dohlédnu 
na konec školního roku, tak v určité 
obměně plánujeme i slavnostní stuž-
kování našich deváťáků.

Ze všech oprav a rekonstruk-
cí chci vyzdvihnout, pro nás v této 
době nejdůležitější opravu, a to, že 
město za více než 0,7 mil. zrekon-
struovalo spojovací krček mezi pa-
vilonem C a D, ve skutečnosti byly 
úplně vyměněny obvodové zdi, pro-
sklené stěny a únikové dveře. Nejen, 
že teď tato chodba vypadá nádherně, 
ale hlavně tímto ušetříme spousty 
GJ tepla (energie).

Na jaře jsme zkušebně vyzkou-
šeli tzv. „rezervační systém“ pro ro-
diče na odpolední rodi-
čovské schůzky, které se 
na naší škole konají sko-
ro každou druhou středu 
v měsíci. Touto elektro-
nickou rezervací se poda-
řilo odstranit fronty rodi-
čů před kabinety. Z reakcí 
rodičů víme, že tento sys-
tém vítají. Proto jsme od 
letošního roku koupili pl-
nou licenci. 

Některé databázové 
systémy máme už zave-
deny od minulého škol-
ního roku, jako jsou 
elektronické žákovské 
a třídnice a také odhla-
šování a vybírání obě-
dů dálkově, ale bohužel 
„covidová“ omezení nám 
nedovolovala plně vyu-
žít výhody těchto elektro-
nických nástrojů. I když 
jsem zastáncem těchto 
elektronických a kyber-
netických nástrojů, stále 
si myslím, že nejdůleži-
tější je, aby se děti, žáci, 
učitelé a vlastně úplně 

všichni v té naší modré škole cíti-
li bezpečně, spokojeně, tak nějak 
v pohodě a jsem rád, že právě toto 
se nám daří. 

SOŠ a SOU Sušice (3)

Informuje Ing. Jaromír Kolář

Zahájení školního roku proběhlo 
tradičně v sušické sokolovně. Hos-
ty byli: Jan Látka a Petr Dušek za 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Pa-
vel Javorský, Pavel Hais a Miroslav 
Bucifal za školskou radu a Dagmar 
Karlíková vedoucí úřadu práce. Do 
prvních ročníků nastupuje 232 žáků 
a celkem bude ve škole studovat 570 
žáků. Škola bude vyučovat všech-
ny učební a studijní obory, včetně 
dvouleté nástavby na učební obory. 
Vzdělání na škole je pestré a žáci 
studují v 11 učebních a 3 studijních 
oborech. Jak už je tradicí, ani letoš-
ní prázdniny jsme nezaháleli a vě-
novali se úpravám a rekonstrukcím. 
Protože došlo k výraznému nárůstu 
ubytovaných žáků na DM, proved-
li jsme rekonstrukci jednoho patra 
a zmodernizovali pokoje a sociální 
zařízení. Nyní je DM plně obsaze-
ný (93 ubytovaných). Ve sportovním 
areálu máme úplně nový povrch na 
víceúčelovém hřišti. Ve škole jsme 

se věnovali rekonstrukci tříd a šaten. 
Těšit se mohou žáci doufám na kla-
sickou výuku ve škole i na odborném 
výcviku. Snad nebudeme následovat 
trend minulých let, kdy byla výuka 
online a dnes vidíme, že to nebylo 
úplně nejlepší. Doba je sice složi-
tá, ale štěstí přeje připraveným. Už 
v minulých letech jsme udělali maxi-
mum pro snížení energetické nároč-
nosti (zateplení budov, výměna vý-
plní, výměna kotlů za kondenzační 
a vyvážení topné soustavy). K tomu 
ještě máme vlastní fotovoltaickou 
elektrárnu. Věřím, že hlavně novým 
žákům se bude u nás líbit a že vy-
užijí všechny přednosti naší moderní 
a kvalitní školy pro přípravu na své 
budoucí povolání. Opět plánujeme 
tradiční soutěže – jízdu zručnosti, 
kadeřnickou a instalatérskou sou-
těž. Do naplnění kapacity u všech 
oborů zbývá už jen pár volních míst. 
Poslední termín pro přihlášení je 
11. 9. 2022. 

Gymnázium Sušice (1)

Informuje Mgr. Ivan Kratochvíl

Slavnostní zahájení školního 
roku proběhlo tradičně ve Smetano-
vě sále, kde jsme přivítali 57 nových 
žáků. Do primy osmiletého studia 
bylo přijato 34 žáků, do prvého roč-
níku čtyřletého studia 23 žáků. Po-
těšilo nás, že se po dvouletém co-
vidovém období opět zvýšil zájem 
žáků ZŠ a jejich rodičů o studium na 
naší škole. Gymnázium navštěvuje 
276 žáků ve 12 třídách. I v příštím 
školním roce budeme otevírat jednu 
třídu osmiletého a jednu třídu čtyř-
letého studia – vždy po 30 žácích. 

Po přivítání žáků, vyučujících 
a zaměstnanců školy došlo k pře-
dání ocenění (plaket Elitní student) 
těm nejúspěšnějším v soutěžích i ve 
studiu (viz foto). Následovalo pro-
mítnutí prezentace a sestřihů z akcí 
loňského školního roku. 

s VOLEBNÍ PŘÍLOHOU

Po skončení jednání rady 
města v pondělí 5. září pro-
běhla valná hromada společ-
nosti Sušická nemocnice s. r. o. 
Na programu bylo projednání 
výroční zprávy a schválení vý-
sledku hospodaření za rok 2021 
a také schválení žádosti o čer-
pání poslední části fi nančních 
prostředků pro provoz sušické 
nemocnice z rozpočtu města na 
rok 2022.

Ve středu 14. září od 16 ho-
din se v sále sušického kina 
bude konat poslední jednání 
zastupitelstva města ve složení 
pro stávající volebního období.

Oslava 140 let Sboru dob-
rovolných hasičů Volšovy se 
uskuteční 17. září od 13 hodin 
před hasičskou zbrojnicí SDH 
Volšovy. Bohatého programu se 
zúčastní i starosta města Sušice 
Petr Mottl. K vidění bude ukáz-
ka současné i historické techni-
ky, ukázka vyproštění z havaro-
vaného vozidla, ukázka hašení 
automobilu, ukázka požárního 
útoku mladých hasičů atp. Mezi 
ukázkami zahraje na harmoni-
ku Zdeněk Krýsl a oslava bude 
završena večerní zábavou s DJ 
Marcelem.    -red-
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V sobotu 27. srpna jsme se ja-
kožto zástupci skautského stře-
diska Vydří stopa Sušice z oddí-
lu Gabrety Hartmanice zapojili 
do pomoci se sbírkou „Školá-
kům od srdce“. Snažíme se držet 
skautského slibu a „pomáhat vlasti 
a bližním věrně v každé době“ – 
cílem projektu bylo v prodejnách 
Tesco po celé České republice vy-
brat od dárců pomůcky a školní 
vybavení pro děti z chudých ro-
din. O pomoc nás požádala Diako-
nie ČCE ve spolupráci s TV Nova 
a její iniciativy Nova pomáhá.

Možná jsme vám v sobotu pře-
dali letáček, možná jsme vás na 
chvilku zdrželi, někoho i obtěžo-
vali a možná jste to byli právě vy, 
kdo nám daroval do nákupního 
košíku pomůcky a školní vyba-
vení pro chudé děti. Právě díky 
vám jsme vybrali pět napěchova-
ných krabic a z celého Plzeňské-
ho kraje byli jedním z pouhých 
dvou míst, kde se sbírka odehrá-

la. A díky vám jsme „strčili do 
kapsy“ i Plzeňskou prodejnu, kte-
rá nám sotva „šlapala na paty“. 

V úterý 30. srpna měla pak sbír-
ka příjemnou dohru, protože jsme 
pracovnice Diakonie Západ rozdě-
lovaly konkrétním dětem. Balíč-
ky se tedy ještě během prázdnin 
dostaly k dětem! Pro vybavení si 
přijeli také pracovníci z nízkopra-
hových klubů a poslední kousky si 
rozebrali kolegové z Člověka v tísni. 
Všechny vysbírané věci byly tedy 
rozdistribuované mezi potřebné. 
Skvělá pomoc! A vy jste byli její 
nedílnou součástí! 

Vedení skautského střediska Vy-
dří stopa Sušice a zároveň vedoucí 
1. oddílu Gabrety Hartmanice dě-
kuje všem, kdo se do sbírky zapo-
jili, ať už jako ochotní dobrovolníci 
nebo jako štědří dárci. 

Petra Divišová
Junák – český skaut, středisko 

Vydří stopa Sušice, z. s. – zástupce 
vedoucího střediska

Ve dnech 18. 7. – 23. 7. 2022 
se uskutečnil pobytový tábor 
s Káčkem v Novém Městečku. 
Byly tu čtyři chatky po čtyřech. 
Tř i holčicí a jedna klučičí. 
V chatce, ve které jsem bydlela 
já, byla vždy skvělá atmosféra, 
vycházeli jsme spolu výborně 
a užili si spoustu srandy. Celko-
vě bych řekla, že jsme se sešli 
skvělá parta. Hráli jsme různé 
hry v týmech. Za ty jsme dostá-
vali kameny – naši táborovou 
měnu. Stavěli jsme domeček pro 
skřítky, malovali šneky na chod-
ník, hráli mozkovnu a spous-
tu dalších aktivit. Třeba jsme 
chodili každý den k řece a vo-
zili se po proudu. Nebo jsme si 
navzájem zaplétali chemlon do 
vlasů. Také jsme jeli na Kašperk 
a v táboře nenechali jak naše ba-
tikovaná trička, tak ani našeho 
maskota – orangutana Honzíka. 
Ten s námi chodil i na obědy 
a na večeře do vedlejšího kem-
pu. Poslední den jsme uspořáda-
li táborovou olympiádu. To byla 
zkouška balancu, hodu na cíl, 
pinkání s míčkem a shazování 
plechovek. Každý den měl je-
den služební oddíl večer hlídku. 

Na konci tábora se otevřel krá-
mek, kde jsme nasbírané kame-
ny utratili. Poslední večer jsme 
udělali velký táborák a zpívali 
písničky dokonce se dvěma ky-
tarami. Někdo šel spát už v de-
set a ti poslední, včetně mě, vy-
drželi až do půlnoci. Já jsem si 
tábor moc užila, poznala nové 
kamarády a odvezla si odtud 
spoustu krásných zážitků. 

Lucie Pechová, Sušice
Byli jsme jediná chatka klu-

ků, ale to mi ani nevadilo. Neu-
mím říct, co se mi líbilo nejvíc. 
Bavilo mě, když jsme si děla-
li tričko. Je fakt parádní, takže 
už jsem ho nesundal a nosil po 
celou dobu tábora. Užili jsme 
si plavání v řece – sedli jsme si 
zadkem do kruhu a jezdili jsme 
v proudu. Vyhrál jsem medai-
li za 3. místo v pinkání míčku! 
Říkal jsem si, že na to nemám, 
ale nakonec jsem to dokázal. Na 
konci tábora nám vedoucí udě-
lali obchůdek, tam jsem si kou-
pil za vysloužené dukáty moc 
hezké věci. Na to, že to byl můj 
první spací tábor, tak výborný. 
Příští rok rozhodně jedu zas!

Viktor Pech, Sušice

Ohlédnutí za letním táborem 

Hlediště uprostřed farmářských trhů
Farmářským trhům koncem srp-

na opět kralovala domácí dechová 
kapela Solovačka. V sobotu 27. srp-
na se náměstí kolem kašny zaplnilo 
stánky drobných pěstitelů, řemeslní-
ků a prodejců. V čele pod modrým 
baldachýnem své nezaměnitelné no-
tové trůny a žesťová žezla rozloži-
la Solovačka a hlediště připravené 
z přenosných lavic se posluchači 
zaplnilo hned po prvních tónech. 
Ač předpověď počasí na tento den 

byla nekompromisně deštivá, mocné 
dechy kapely mraky zřejmě rozfou-
kaly, a tak nejenže si mohli početní 
návštěvníci v klidu nakoupit, či na 
slunci se občerstvit, ale mohli si i ve-
sele poskočit a zanotovat. Někteří 
stánkaři se sice tentokrát na posled-
ní chvíli omluvili, i přesto ale byla 
nabídka bohatá a typická pro tuto 
pokročilou letní dobu – zralé ovoce 
i zelenina a krásné mečíky (gladio-
ly) i denivky.   text a foto ED

Děkujeme všem, kdo přispěli školákům od srdce!

Pokračování na straně 2
S prvním školním dnem jsme se 

rozloučili společným zpěvem stu-
dentské hymny Gaudeamus igitur.

Ani o letošních prázdninách se 
ve škole nezahálelo. Během červen-
ce a srpna kromě údržby a drobných 
oprav došlo k výměně PC v jednotli-
vých učebnách a kabinetech, proběhlo 
malování tříd a oprava emailových ná-
těrů, v učebně výtvarné výchovy jsme 
vyměnili podlahovou krytinu. Po do-
končení výměny oken a rekonstrukce 
otopné soustavy na jaře letošního roku 
jsme se pustili do repase a nátěrů dve-
ří a instalaci nového zatemnění ve tří-
dách. Poslední prázdninový den byla 
dokončena rekonstrukce povrchu již 
druhého multifunkčního sportovního 
hřiště v areálu školy.

I v letošním roce budou pokračo-
vat kroužky pro žáky okolních zá-
kladních a mateřských škol v rámci 
projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeň-
ském kraji“ zaměřeném na rozvoj 
informatického myšlení, programo-
vání Ozobotů, Spher, robotických 
hraček a létání s drony.

Tím ale naše snaha o spolupráci 
se ZŠ a zájem o šikovné žáky, kteří 
by rádi studovali na našem gymná-
ziu, nekončí. Proto jsme se i letos 
zapojili do projektu „Motivace pro 
technické vzdělávání“, jehož cílem 
je pokračování série přírodovědných 
seminářů pořádaných pro žáky su-
šických ZŠ v prostorách našich od-
borných učeben. V letošním roce se 
zaměříme na elektřinu a polovodiče 
ve fyzice, v chemii a informatice.

Na co se mohou těšit žáci v tom-
to roce?

– úplnou novinkou je robotický 
kroužek nejen pro žáky gymnázia, 
ale i ostatní zájemce od 11 do 18 let 
ze Sušice a okolí

– při výuce cizích jazyků bude-

me pokračovat v tom, co se osvěd-
čilo, a to rozřazení žáků na základě 
srovnávacích testů do skupin podle 
výkonnosti, čímž umožňujeme pra-
covat každému podle svého tempa

– roční studijní pobyt žáků Gast-
schuljahr (program EUREGIo) 
umožňující studentům školy studo-
vat na bavorských gymnáziích 

– na konci září vyrazíme na děje-
pisno-zeměpisnou exkurzi do Říma

– v říjnu proběhne terénní závod 
štafet pořádaný pro žáky 8., 9. tříd ZŠ, 
tercie, kvarty víceletých gymnázií 
a žáky SŠ pod názvem „Gymterra“

– v rámci programu Erasmus, 
který je zaměřený na spolupráci 
žáků a škol států EU při zkvalit-
ňování výuky jazyků, vyjedou 
naši žáci a jejich učitelé opět do 
zahraničí a 13. října nás můžete 
navštívit a dozvědět se více při 
Erasmus Days 

– probíhat bude projektová vý-
uky v rámci jednotlivých předmětů

– samozřejmostí jsou výběrové 
sportovní lyžařské, cyklistické a vo-
dácké kurzy 

– pokračovat budou i tradiční 
kulturní akce jako jsou Pohádky 
pro nejmenší, Ježibaby a Majáles 

– Den otevřených dveří je naplá-
nován na čtvrtek 1. 12., přijímací 
zkoušky nanečisto a přípravné kur-
zy pro zájemce o studium v měsících 
únor a březen

– a abych nezapomněl – druhým 
rokem je škola zapojena do pro-
gramu Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu (DofE). Jedná se o je 
jeden z celosvětově nejvýznamněj-
ších programů neformálního vzdě-
lávání. Mladí lidé ve věku 14 až 24 
let jsou skrze něj motivování k cí-
levědomosti, solidaritě, zdravému 
životnímu stylu a zájmu o své okolí. 

úvod a foto Eduard Lískovec

Gymnázium Sušice spouští nový 

kroužek robotiky a 3D modelování

Ve školním roce 2022/2023 
Gymnázium Sušice spouš-
tí nový kroužek zaměřený 
na práci s robotickými sta-
vebnicemi a 3D modelování. 
Žáci budou pracovat se sta-
vebnicemi micro:bit, mBot, 
LEGO MINDSTORMS EV3, 
případně NXT 2.0. Využívat 
budeme převážně online plat-
formu MakeCode od společ-
nosti Microsoft, jehož součástí 
je blokové programování (po-
dobné prostředí Scratch) pro 
začátečníky, pro pokročilé 

je zde k dispozici JavaScript 
nebo Python.

Díky 3D tiskárně máme 
možnost vytvářet doplňky k ro-
botům a úlohám (překážky, sto-
jany apod.) 

Kroužek je určen nadšen-
cům ve věku od 11–18 let (pri-
márně 6. ročník ZŠ až 3. roč-
ník SŠ) ze Sušice a okolí. Bude 
probíhat 1× týdně 1,5 h. Více in-
formací pro zájemce najdete na 
školních stránkách www.gym-
susice.cz/krouzek-robotiky.

Mgr. Ivan Kratochvíl

Spokojené děti všech věkových kategorií
Prázdniny, krásná doba letní po-

hody zalitá sluncem a volností. Když 
je tento čas doplněn ještě o zajímavé 
aktivity, legraci a nová kamarádství, 
bývá pocit z dobře stráveného léta 
o to intenzivnější. 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, které 
už řadu let pořádá Sportoviště měs-
ta Sušice, splňují všechny zmíněné 
trumfy. Letos se v období prázdnin 
konalo celkem 6 příměstských táborů 
s nejrůznějším zaměřením, kterých se 
zúčastnilo více než 230 dětí a mnohé 
z nich se přihlásily opakovaně. Ne-
chyběly tábory sportovní, taneční či 
velmi oblíbený tábor s výletem. 

Letošní novinkou byl pak pří-
městský tábor pro nejmenší děti ve 
věku 3–4 roky. Všem 7 statečným 
drobečkům se věnovaly 3 zkušené 
instruktorky. Tábor trval jen od 8 
do 12 hodin. Nebyla nouze o nej-
různější pohybové aktivity, tvoře-
ní, zpívání, vyprávění, malování, 
plavání, procházky po okolí či vý-
let na celé dopoledne. Děti se velmi 
rychle skamarádily, skvěle fungova-
ly bez rodičů a užily si spoustu zá-
bavy. Domů odcházely, stejně jako 
starší děti, lehce unavené a hodně 
spokojené. Prázdninám ještě jednou 
hurá a za rok na shledanou!  -SMS-

Sušické školy zahájily plnými třídami
pokračování ze strany 1

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 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, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).
KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev
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Zasedání rady města

Zasedání zastupitelstva města se bude konat 

ve středu 14. 9. 2022 od 16.00 hodin v sušickém kině.

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 8. srpna 2022
•  Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „ČOV Sušice – ob-

nova aeračního systému“ se společností ATER s.r.o., Strakonická 1134/13, 
150 00 Praha 5, IČO 60826096 ve výši 1 575 700,00 Kč bez DPH a pově-
řila starostu podpisem smlouvy. 
• Rada města schválila dodatek č. 6 Smlouvy o zabezpečení sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů se společností Pošu-
mavská odpadová, s.r.o., se sídlem: Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Klatovy, 
IČ: 04510984, kterým se rozšiřují poskytované služby. Rada města pově-
řila starostu města podpisem dodatku. 
• Rada města schválila možnost využití části vnitřní hřbitovní zdi 

u hrobového místa IIA-54/D k umístění 2 ks nápisových kamenných de-
sek a jeho zveřejnění na úřední desce města. 
• Rada města schválila zajištění umístění demontovaného kamen-

ného kříže z hrobu zakladatele pstruhové líhně, pana Josefa Markuzziho 
(*11. 3. 1822, +1. 9. 1912) na místním hřbitově v Sušici. 
• Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu 
čp. 60/III v Sušici, ul. Nuželická, na st.p.č. 461 v k.ú. Sušice nad Otavou, 
v I. nadzemním podlaží o celkové výměře 58,7 m2 (kancelář č. 6 o výměře 
39,5 m2 + podíl na společných prostorech o výměře 19,2 m2 ), a jeho zve-
řejnění na úřední desce města. 
• Rada města vzala na vědomí konání akce „Závody pořádkových 

jednotek Policie České republiky a Spolkové republiky Německo“ pořá-
dané Krajským ředitelstvím Policie Plzeňského kraje dne 14. září 2022 
v rozsahu podle přílohy a souhlasí s konáním této akce na ostrově Santos 
za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní uží-
vání veřejného prostoru ostrova Santos.

Co za čtyři roky zkontroloval kontrolní výbor?
Je tu konec volebního období, a tedy čas na bilancování. Kontrolní vý-

bor Zastupitelstva města Sušice byl v letech 2018–2022 devítičlenný, každý 
politický subjekt měl své zastoupení. Sešli jsme se celkem 17x a proved-
li více než 20 kontrol. Při schvalování kontrolních závěrů jsme se všichni 
shodli, a to napříč politickým spektrem. I to ukazuje na fakt, že kontroly 
byly věcné a fakticky popisovaly zjištěné skutečnosti. Pro čtenáře zde uve-
du některá zjištění, kdy nebylo vše úplně tak, jak by být mělo.

 První kontrolou jsme zkoumali, jakým způsobem byla vybrána fi r-
ma APRIS 3MP, projektující novou sportovní halu. V souladu se směrni-
cí rada 4. 4. 2016 fi rmu zvolila jako nejlevnější, a to nejprve ke zhotove-
ní Studie. Výzva tehdy obsahovala „Zadání podmínek a požadavků pro 
návrh sportovní haly“ – předpoklad realizačních nákladů stavby včetně 
infrastruktury a dalších souvisejících investic byl nejvýše 45 mil. Kč bez 
DPH. Rada schválila Smlouvu o dílo a následně Dodatkem č. 1 z 16. 12. 
2016 odsouhlasila podstatné rozšíření původně zamýšlené stavby (2 hřiš-
tě na squash se zázemím, zvýšení haly tak, aby vyhovovala volejbalovým 
utkáním vyšší úrovně, krytá atletická rovinka 50 m se 4 dráhami a dosko-
čištěm, vyšší počet šaten). Následná rozhodnutí rady města znamenala tak 
výrazné změny v projektu, že se náklady stavby vyšplhaly až na 185 mil. 
korun. Nebyla totiž stanovena horní hranice nákladů na stavbu. Usnesením 
dne 20. 3. 2017 rada schválila stejné fi rmě Smlouvu o dílo na projektovou 
dokumentaci. Město fi rmě zaplatilo 5.001.656,– s DPH. Zákon o veřej-
ných zakázkách porušen nebyl, konstatoval v roce 2019 kontrolní výbor. 

Jednou z dalších kontrol jsme chtěli zjistit, jakým způsobem se v roce 
2015 tvořily Smlouvy s NEMOS na pronájem nemocnice a movitého ma-
jetku. Rada města 22. 6. 2015 schválila 13člennou komisi, v níž byli za-
městnanci MÚ, zástupci nemocnice, pan starosta a právníci – cílem bylo 
vyjednat pro město co nejvýhodnější smlouvy. Z práce komise existuje 
pouze jeden zápis (29. 7. 2015). Připomínky MÚ (způsob platby, daně, 
technické zhodnocení) byly NEMOSem do smlouvy zapracovány. Hlavní 
připomínka komise, a to „doplnit a defi novat konkrétně rozsah zdravotní 
péče… a provázat s možností výpovědi“ nebyla však dostatečně naplně-
na. Přitom šlo o smlouvy na 25 let. Sliby NEMOSu se na papír nedostaly. 
A majetek v pořizovací ceně do 40.000 a 60.000 Kč nebyl smluvně ošetřen 
vůbec. Výbor konstatoval, že město si mělo před podpisem smluv nechat 
udělat jejich právní analýzu.

Další kontrola se týkala Smluv a nabytí majetku Pošumavská odpado-
vá, s.r.o., tedy nákup areálu Mabet. Jak rada města rozhodovala v průběhu 
času? 21. 8. 2017 – rada neschvaluje odkoupení areálu a nedoporučuje kou-
pi zastupitelstvu. 8. 1. 2018 – rada doporučuje zastupitelstvu areál koupit. 
21. 5. 2018 – rada rozhodla o maximální kupní ceně 8.500.000 Kč s ohle-
dem na nutné vstupní investice. 4. 6. 2018 – rada doporučuje zastupitelstvu 
města rozhodnout o koupi za 9.900.000 Kč. Zastupitelstvo těsnou většinou 
koupi za tuto cenu schválilo. Výbor konstatoval, že „vzhledem k tomu, že 
rada města významně změnila během pouhých 14 dnů názor na cenu ku-
pované nemovitosti (z 8,5 na 9,9 mil. Kč), měla být doložena nějaká ob-
jektivní skutečnost pro takové jednání.“

Kontrolována dále byla činnost městské policie, hospodaření SIRKU-
Su a nemocnice, dotační programy sportovních a kulturních organizací, 
SULES – údržba zeleně, smlouvy Bytservisu a další. Zápisy z jednání 
kontrolního výboru najdete v materiálech zastupitelstva na webu města.

Milena Stárková, předsedkyně kontrolního výboru (ČSSD)

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko VU3V Sociální služby města Sušice

Základní informace o studiu:

• Výuka bude probíhat v klubovně Domu s pečovatelskou službou, 

2. patro (Pod Svatoborem 56, Sušice)

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

 + 100 Kč příspěvek na tisk

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

• Znalost práce na počítači není podmínkou

• Univerzita je určena pouze pro seniory

V zimním semestru otevíráme výukové kurzy:
LIDSKÉ ZDRAVÍ

Začínáme v úterý 27. září v 9.00 

– cena 400 Kč + 100 Kč příspěvek na tisk

ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI

Začínáme v úterý 4. října v 9.00 

– cena 400 Kč + 100 Kč za materiály

Bližší informace poskytneme:

V Domě s pečovatelskou službou,

Pod Svatoborem 56, Sušice

Tel.: 723 857 194

Mobil: 602 524 705

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následu-

jící věci, které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlast-
ník není znám.
Dámská bunda – 1 ks, Náušnice – 2 ks, Pouzdro na brýle – 1 ks, Taš-
ka nákup – 1 ks, Mobilní telefon – 5 ks, Taška na boty – 1 ks, Peně-
ženka – 7 ks, Jízdní kolo – 2 ks, Brýle – 1 ks, Pláštěnka – 1 ks, Klíče 
s klíčenkou – 1 ks, Hodinky – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových strán-
kách Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie 
» Aktuální informace.

Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 22. srpna 2022
• Rada města vzala na vědomí předložený zápis z jednání dozorčí rady 

společnosti Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 2. 8. 2022.
• Rada města schválila uhrazení fi nančních prostředků na dopravu 

sušické kapely Paddy ś Bangers na hudební festival „Douzelage Festival of 
Europe“, který se bude konat v irském Bundoranu, ve dnech 14. – 16. 10. 
2022. Náklady budou hrazeny z rozpočtové org. Douzelage. 
• Rada města vzala na vědomí ukončení členství Ing. Olgy Melkusové 

v komisi Douzelage, na vlastní žádost, a to ke dni 31. 8. 2022.
• Rada města schválila přijetí fi nanční účelové dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje do rozpočtu města ve výši 50 000 Kč, kterou schválilo 
Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 13. června 2022, 
číslo usnesení 790/22, z dotačního titulu „Adaptační opatření v ochraně 
přírody 2022“ na projekt s názvem „Údržba významného krajinného prv-
ku Kalich 2022“. Rada města pověřila starostu města podpisem smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace.
• Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na služby na zpra-

cování „Lesní hospodářské osnovy Sušice, zařizovací obvod Sušice“ spo-
lečnosti LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará 
Boleslav, IČ 25065602, za nabídkovou cenu ve výši 2 920 500 Kč bez DPH, 
tj. 3 533 805 Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy, 
po uplynutí lhůty pro podání námitek.
• Rada města vzala na vědomí informaci o situaci na trhu s elektric-

kou energií. 
• Rada města souhlasila se zadáním zpracování rozšíření studie k ob-

jektu č. p. 48/I v Sušici architektonické kanceláři EHL&KOUMAR AR-
CHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10, IČO: 27216217, DIČ: 
CZ 27216217 podle přiložené cenové nabídky a v souladu s usnesením č. 
305 ze dne 9. 5. 2022 za nabídkovou cenu 95 tis. Kč bez DPH.
Kompletní usnesení z jednání rad města na www.mestosusice.cz

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

Starosta města Sušice oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva města Sušice se uskuteční 
  v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
  v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb v městě Sušici jsou okrsky uvedené v ozná-

mení o stanovení vol. okrsků a volebních místností.
3. Každému voliči bude dodán nejpozději 3 dny předem hlaso-

vací lístek. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve 
volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průka-
zem), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území ČR.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková komise 
hlasování neumožní.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve voleb-
ní místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise. 

V Sušici dne 8. srpna 2022  Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

OZNÁMENÍ
volebních okrsků a volebních místností

Podle ust. § 15 písm. g) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, v platném znění, informuje starosta města Sušice 
voliče o stanovení volebních okrsků a umístění volebních místnosti na 
území města Sušice pro volby do zastupitelstva města Sušice konané dne 
23. a 24. září 2022.

číslo voleb. okrsku volební místnost, adresa vymezení okrsku:
1. klubovna SDH Albrechtice, Albrechtice 7 – osady Albrechtice, 

Záluží, Milčice, Humpolec
2. Hasičské zbrojnice Volšovy – osady Červené Dvorce, Volšovy, 

Dolní Staňkov, Nuzerov, Páteček, Stráž
3. Klubovna bývalé školy Chmelná, Chmelná 40 

– osada Chmelná 
4. Klubovna hasičské zbrojnice Sušice, Na Hrázi 1, Sušice – B. 

Němcové, K. Čapka, Kaškova, Na Hrázi, Na Tržišti, Na Výsluní, Na Ště-
betce, Pátera Ferdy, Pod Vodojemem, Sadová, Tichá, Tylova, U Papírny, 
Volšovská 856 – 861, Pod Faustýnkou

5. Velká zasedací síň MěÚ Sušice, nám. Svobody 138, Sušice – 
Americké armády, Bašta, Havlíčkova, Kostelní, Vodní, Klostermanno-
va, Mostní, Náměstí Svobody, Poštovní, T. G. Masaryka, V Brance, Ler-
chova, Na Fufernách, Na Valše, Nerudova, Ostrovní, Příkopy, Zahradní

6. Budova gymnázia, Fr. Procházky 324, Sušice – Chelčického, 
Gabrielova, Husovo nám., Jeronýmova, Studentská, Villaniho, Pravdova, 
V Rybníčkách, Žižkova, Fr. Procházky, Sirkařská 981–986

7. Jídelna SOŠ a SOU, U Kapličky 761, Sušice – J. Jáši, J. Palacha, 5. 
května, Na Svahu, Pod Antonínem, Pod Svatoborem, U Kapličky, Sme-
tanova, Pod Rozhlednou

8. ZŠ T.G. Masaryka, Dr. Ed. Beneše 129, Sušice – Alšova, Bez-
ručova, Chmelenská, Hluboká, Dlouhoveská, Krátká, Hájkova, Dr. Ed. 
Beneše, K Vyhlídce, Mariánská, Mánesova, Na Burince, Na Kateřince, 
Na Stráni, Nad Lípou, Nuželická, nábř. Jana Seitze, Palackého, Pod Ka-
lichem, Pod Kalovy, Pod Nebozízkem, Pod Skálou, Pod Nemocnicí, Pod 
Stráží, Trocnovská, Táborská, U Rocha, osady Vrabcov, Divišov, Rok

9. Mateřská škola Smetanova 1095, Sušice – Družstevní, Míro-
vá, Luční, Na Palouku, Osvobození, Pod Viničkami, Stupkova, ČSLA, 
V Lukách, Scheinostova, Sirkařská 971 – 980, Okrouhlá, Rozacínova

10. Domov mládeže SOŠ a SOU, Volšovská 1139, Sušice – Křičko-
va, Na Vojtěšce, U Rybníka, U Vodárny, U Koupaliště, Kaštanová, Vol-
šovská mimo 856–861, Pod Lesem, Břetislava Pojara 

11. Úřad práce, Nádražní 1226, Sušice – Hrádecká, Otavská, Ná-
dražní, Nová, Pražská, V Drahelinkách, V Hrůbatech, Šumavská

V Sušici dne 8. srpna 2022  Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
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Od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 znovu umožní dlužníkům 
splatit pouze jistinu (původní dluh) bez přidaných úroků, které většinou 
mnohonásobně samotný dluh přerostly. Novela zákona opět platí pouze 
pro dluhy u veřejnoprávních subjektů. Zjistěte, kolik dluhů máte a v jaké 
výši v Centrální evidenci exekucí. Oznamte exekutorovi doporučeným 
dopisem nebo e-mailem, že máte zájem využít milostivé léto II. Záro-
veň ho požádejte o vyčíslení jistiny vaší exekuce. Jedinou podmínkou 
je zaplacení administrativního poplatku 1 815 Kč za zastavení exekuce. 

Pokud potřebujete pomoc, objednejte se do naší poradny. Kontaktujte 
nás na tel.: 731 402 920, e-mail: lenka.kratka@susice.charita.cz. Milos-
tivé léto bude trvat pouze tři měsíce, proto nepropásněte druhou šanci. 
Může být poslední.  Charita Sušice

Pojeďte s námi... Vzpomínky

Olga Králíková r. 1952, Ivan Knížek r. 1956, Jiřina Harantová r. 1936, 
Jan Švehla r. 1954, Marie Svobodová r. 1938.

24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNIGSSEE – 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. 
Zbývá posledních pár volných míst! Objednané vstupenky vyzvedávejte 
od 12. září v kanceláři v KD Sokolovna.

17. prosince 2022
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-
pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Bylo těžké se s Tebou rozloučit, 
ještě těžší je bez Tebe žít.

Dne 1. srpna uplynul jeden rok, co nás opustil 
manžel, otec, dědeček, pan 

Julius Kasáč
ze Sušice. S láskou a úctou v srdci vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 14. září uplyne pět let od úmrtí velkého sušického 
sportovce, trenéra a kamaráda 

Františka Heiningera. 
S bolestí v srdci stále vzpomíná jeho manželka Olga, 
vnuk Ondřej s manželkou Zuzkou a jejich synem 
Ondráškem a také jeho velcí kamarádi a přátelé 
a příbuzní.

Milostivé léto se vrací

Těžké je, rodiče, bez Vás žít, jako Vy neumí nikdo poradit. 
Chybí nám úsměv, Vaše pohlazení, za Vás, rodiče, náhrada není. 

Dne 10. září tomu bude dvanáct let, co nás opustila naše 
maminka, babička a prababička, paní 

Jiřina Nikodemová 
z Podmokel a dne 11. listopadu 
uplyne osmnáct let, co nás opustil 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Josef Nikodem 
z Podmokel. 
S úctou stále vzpomínají dcery a syn s rodinami, 
pravnučka Šárka s manželem a prapravnuk Aleš.

To, že se rána zahojí je jen zdání, v srdci bolest zůstává a vzpomínání.

Dne 14. září tomu budou dva roky, co zemřel můj 
milovaný manžel a tatínek pan 

Jaroslav Kopelent 
z Radostic. Stále vzpomíná manželka a syn.

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích věčnou vzpomínku
si na mne zachovejte...

Dne 3. října tomu bude pět let, co od nás odešel pan

Jiří Michalík
z Hartmanic. S bolestí v srdci vzpomíná manželka, syn, 
dcera a vnuk. Všem, kteří s námi vzpomenou, děkujeme.

Kdo byl milován, nebude zapomenut... 

Dne 15. září uplyne druhý smutný rok, co nás navždy 
opustil náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček 
a strýc, pan 

František Míka
ze Žichovic. S láskou stále vzpomínají děti s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenete s námi!

Dne 18. září uplyne druhý rok, kdy nás opustila naše 
maminka, paní 

Růžena Živčáková
a dne 29. července uplynulo již dvacet 
osm let, kdy odešel náš tatínek, pan

Eduard Živčák
z Hartmanic. 
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 5. září si připomeneme první výročí úmrtí paní 

Jany Junkové
ze Sušice. 
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

OKÉNKO POMOCI

Po 12. 9. 13.00–15.00  Společná tvorba programu
Út 13. 9.  9.00–12.00  Pohodová jóga
Čt 15. 9. 13.00–15.00  Relaxační inspirace v přírodě 
     + návštěva restaurace
Po 19. 9. 13.00–15.00  Společné vyprávění vtipů, 
     příběhů a zážitků
Út 20. 9.  9.00–12.00  Vařečka
St 21. 9.  9.00–15.00  Výlet za velbloudy
Čt 22. 9. 13.00–15.00  Hraní společenských her

Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769
Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769
Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769, 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

Fokus – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)

ZUŠka se hlásí!
Tak nám to zase začalo…
To není povzdech, to je radostné výsknutí! Oni nám to lidi 

moc nevěří, ale my se do školy fakt těšíme. Škola je zvláštní svět plný na-
dějí, očekávání... Ale to by bylo nadlouho. 

Píšu dnes hlavně proto, abych vás pozvala k nám, do ZUŠky. Ve středu 
14. září proběhne další ročník sušického ZUŠ Open, nazvaný ZUŠka 
ZUŠce. Vystoupí samozřejmě naši muzikanti, těšit se můžete na výtvarné, 
taneční a divadelní dílny, a nebudou chybět ani soutěže pro mladší i po-
kročilé. Pokud budete mít zájem, tak vás velmi rádi provedeme po škole – 
máme se čím chlubit. V 18.00 hodin vystoupí jako host kapela BOSSA-
NOHA – také určitě příjemný zážitek. Pořadatelem je Spolek přátel SDS 
a také ZUŠka, za fi nanční podporu děkujeme městu Sušice!

V pátek 16. 9. na tuto veřejnou akci navážou doplňkové talentové 
zkoušky. Máme ještě volnou kapacitu v kolektivních předmětech – indi-
viduální předměty už máme (Sláva!) plně obsazené. Vlastně – kdyby se 
vyskytl zájemce o hru na violoncello, tak toho bychom viděli rádi. Bude-
me se tedy těšit 16. 9. od 14.00 do 16.00 na nové sboristy, malíře, ta-
nečníky a divadelníky. 

Jak vidíte, „jdeme do toho“ s plným nasazením hned od začátku. A jsme 
moc rádi, že můžeme (ťukám, abych nezakřikla). V letošním roce bude 
v naší ZUŠce studovat téměř o 20 žáků více hru na hudební nástroje, máme 
o 20 více divadelníků, v tanečním a výtvarném oboru jsme si oproti loňské-
mu roku také polepšili. O sborech nemluvě. Svědčí to o dobré práci celého 
kolektivu i v té ne úplně šťastné „onlinové“ době. A i proto jsme všichni 
rádi a i proto se všichni do školy těšíme. 

Přeji všem svým kolegům hodně energie, všem našim žákům radost 
z bádání ve světě kumštu a všem našim rodičům a divákům pak následně 
příjemné zážitky z koncertů, představení a výstav.

Milena Naglmüllerová, ZUŠ Fr. Stupky Sušice

Omlouváme se tímto panu Jiřímu Potužníkovi, kterého jsme 
v článku Vzpomínka na Emila Kintzla omylem uvedli jako harmoni-
káře Jiřího Pospíšila. -red-

V pátek 23. září od 12.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září od 8.00 
do 12.00 hodin se uskuteční setkání sběratelů zápalkových nálepek v sa-
lonku Pivovaru U Švelchů (Bouchalka). 

Chtěli bychom z těchto setkání vytvořit tradici, protože sběratelé z celé 
republiky se scházejí několikrát za rok v různých městech, a myslíme si, 
že Sušice a zápalky stále patří k sobě.

Kdo má zájem o tohoto koníčka, je srdečně zván. -JR-

III. setkání fi lumenistů v Sušici
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24. října od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Kaktusový květ – SDS Klatovy
předplatné skupiny S

26. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Arakain, host Booters

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 
Ředitel       724 047 325
Kinopokladna 376 521 680
Předprodej 376 523 360
Otevírací doba:

pondělí, středa 7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý, čtvrtek 7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
pátek  7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek   17.00–20.00
sobota   16.00–20.00
neděle   13.00–20.00

GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:

pondělí, středa  8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, čtvrtek   8.00–11.30 12.30–16.30
pátek   8.00–11.30 12.30–13.30

Výstava: do 20. září
Zpoza rohu divný svět: Výprava z Marsu na Zemi 
a ještě dál | Jakub Bachorík

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, předprodej  376 528 686
Redakce SN 376 555 070
správce budov 376 521 682
Otevírací doba – předprodej:

úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek   7.30–11.30 12.30–16.30

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 fotografi í a dobových předmětů

do 30. října
Výstava šumavských řemeslníků a výtvarníků
prodejní výstava keramiky, řezbářských výrobků, ob-
razů a suchých květin

do 30. října

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba:
Oddělení pro dospělé

pondělí, středa  8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  –
úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 
Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa    –  13.00–17.00
pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba květen–září:

pondělí–pátek   9.00–17.00
sobota     9.00–14.00
polední pauza   12.30–13.00

V PRŮJEZDU U FOTO FIŠER, nám. Svobody 39/I
Stavby architekta a stavitele KARLA HOURY
Výstava u příležitosti 120. výročí jeho narození.

Přehled akcí
24. září od 21 hod. – Tradiční KlOUb

25. září od 10 hod. – náměstí Sušice 

1. října od 20 hod. – KD Sokolovna
21. Reprezentační ples města Sušice – viz str. 1

15. října od 19.30 hod. – KD Sokolovna

18. října od 17 hod. – Kino Sušice

11. září od 13 hod. – Ostrov Santos

14. září od 15 hod. – amfi teátr ZUŠ Fr. Stupky v Sušici

16. září od 21 hod. – PDA Sušice
Pepíno party

18. září od 13.30 hod. – Muzeum Šumavy Sušice

24. září od 8 hod. – náměstí Sušice

24. září od 14 hod. – Ostrov Santos

Sušice Region

Hrádek u Sušice
17., a 28. září od 17 hod. – Zámek Hrádek
Prohlídky zámeckého areálu 
s majitelem Ing. arch. Pavlem Lejskem

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Čas zastavit se – výstava obrazů Simonetty Šmídové 
GALERIE NETOPÝR
Cesta vody  | Petr Kutek – skulptury a grafi ky 
FINSKÉM KULTURNÍM CENTRUM
Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy

Horažďovice
úterý–neděle 9–17 hod.
MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE 
Pohled do obrazu / ak. mal. Radomil Klouza
výstava technologických kopií obrazů starých mistrů

Kašperské Hory
9.–11. září

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. 
Prohlídky Mouřence – a na: www.pratelemourence.cz

24. září od 14 hodin 
poutní česko-německá mše svatá s P. Jendou Kul-
hánkem, hudebním doprovodem a malou slavností

Dlouhá Ves
10. září od 18 hod. – kino
Princezna Rebelka

Mlázovy
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní 
černá kuchyně, příběh bývalého majitele zámku 
JUDr Dušana Zachystala.
Prohlídka zámeckého parku s obřími společ. hrami
září denně 14–18 hod.

17. září od 17 hod. – Zámek Mlázovy
Posezení s harmonikou – hrají Kůrovci

Strašín
11. září od 11 hod. – kostel Narození Panny Marie

Slavnostní mše svatá – celebruje P. Petr Koutský
Zdeněk Fibich – Missa brevis in F op. 21
Pěvecký sbor Academia Mariae Sanctae
členové Píseckého komorního orchestru

dirigent Jakub Waldmann

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu

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

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Pokladna a areál hradu otevřen: 9.30–17.00 hod.

24.–25. září – Rabí, Kašperk, Velhartice
Dny šumavského Trojhradí
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Vážení spoluobčané, 
představujeme Vám priori-

ty volebního programu poli-
tického hnutí ANO 2011 Su-
šice. Chceme Vás ubezpečit, 
že vycházíme z reálných mož-
ností města. 

Není problém Vám naslibo-
vat cokoliv, ale my chceme slí-
bit pouze to, co lze dle našeho 
názoru splnit.

BYTY

Nebudeme souhlasit se zvý-
šením nájemného do doby vy-
řešení energetické krize. Nelze 
v dnešní době požadovat ra-
zantní navýšení nájmů. Nikdo 
neví, jakým tempem budou růst 
ceny energii. Udržíme nízkou 
cenu nájemného. Nepodpoříme 
prodej obecních bytů. Neohro-
zíme jejich nájemce.

V lokalitě „Kasárna“ mo-
hou vzniknout tři bytové domy. 
Preferujeme u nich družstevní 
výstavbu se spoluúčastí města, 
neprodáme pozemky develo-
perům. Dále zahájíme rekon-
strukci domu č. p. 66 a č. p. 139 
„Salón“ s možností vybudování 
komunitního bydlení. Budeme 
hledat cesty k podpoře rekon-
strukcí bytů v majetku města.

SPORTOVNÍ HALA

Souhlasíme s výstavbou 
haly za předpokladu zajištění 
maximální dotace.

Pokud tato podpora nebu-
de dostatečná, pokračovaní 
nepodpoříme.

VODA

Zachováme příznivou cenu vod-
ného a stočného. Dokončíme pře-
stavbu úpravny pitné vody za úče-
lem zlepšení její kvality. Zahájíme 
práce spojené s rekonstrukcí čis-
tírny odpadních vod a budeme po-
kračovat ve výměně vodovodní-
ho a kanalizačního řadu za účelem 
minimalizace výskytu havarijních 
stavů. V okolních obcích se zamě-
říme na zásobování pitnou vodou 
a výstavbu kanalizací.

DOPRAVA

Vypracujeme studii dopravní 
obslužnosti. Zaměříme se na roz-
šíření počtu parkovacích míst, ze-
jména v sídlištní zástavbě. Budeme 
pokračovat v opravách komunikací 
a chodníků a podporovat výstav-
bu infrastruktury ve městě, ale 
i v okolních obcích.

ZELENÁ ENERGIE A ÚSPORA 

NÁKLADŮ ZA OSVĚTLENÍ

Provedeme instalaci foto-
voltaických elektráren na vhod-
né objekty ve vlastnictví města 
(školy, školky apod.) a realizaci 
úsporného inteligentního poulič-
ního osvětlení. Budeme vyhle-
dávat a podporovat nové tech-
nologie, které sníží závislost na 
vytápění plynem. Využijeme 
zkušeností jiných měst.

MÍSTNÍ POPLATKY

Právě v této těžké době nelze 
jakkoliv souhlasit se zvyšováním 
nákladů pro domácnosti, a proto 
nebudeme zvyšovat místní po-

platky a koefi cient pro výpočet 
daně z nemovitostí.

NEMOCNICE

Podporujeme převod nemoc-
nice pod Plzeňský kraj, se za-
chováním minimálně stávají-
cího rozsahu zdravotní péče. 
V případě, že nemocnice zůsta-
ne provozována městem, dosta-
ne plnou podporu, jako dosud. 
Nesouhlasíme s jiným způso-
bem provozování nemocnice, 
jako je pronájem nebo prodej 
třetí osobě. Podpoříme poříze-
ní CT přístroje a v součinnosti 
s Plzeňským krajem i vybudo-
vání nového výjezdního stano-
viště záchranné služby v areálu 
nemocnice.

VEŘEJNÝ ŽIVOT

Minimálně ve stávajícím 
rozsahu budeme i nadále pod-
porovat organizace města Su-
šice, sociální služby, zájmové 
spolky a volnočasové aktivity. 

Stejně jako Vy, chceme 
v Sušici žít. Mít bezpečné 
město, spokojené spoluobča-
ny, hezké bydlení, dobrou vy-
bavenost, práci, školky a ško-
ly, lékaře, péči pro seniory, 
hendikepované.

PODPOŘTE NÁS 

VE VOLBÁCH 

VE DNECH

 23.–24. 9. 2022.

ANO 2011 
1. František Jelínek 
(56 let, místostarosta 
města Sušice)
2. Mgr. Dagmar Kar-
líková (65 let, státní 
zaměstnanec)
3. Miroslav Švarc 
(5 2  l e t ,  v e d o u c í 
údržby)
4. Vratislav Němec 
(41 let, technik)
5. Miloslav Mottl 
(54 let, OSVČ)
6. Milan Valdman 
(52 let, údržbář)
7. Ing. Dagmar Havlí-
ková (51 let, klientský 
poradce)
8. Libor Muzika 
(51 let, truhlář)
9. Petr Šulda 
(38 let, řidič)
10. Ing. Štefan Bošiak 
(71 let, důchodce)
11. Michaela Pousková 
(54 let, fyzioterapeut)
12. Václav Mach 
(68 let, strojvedoucí)
13. Michal Vítek 
(32 let, automechanik)
14. Zdeňka Kmenová 
(35 let, pokojská)
15. Ing. Vladimír Círek 
(66 let, důchodce)
16. Stanislav Vítek 
(59 let, dělník)
17. Zuzana Dudová 
(30  l e t ,  m a t e ř s k á 
dovolená)
18. Petr Šandara 
(39 let, OSVČ)
19. Josef Forejt 
(23 let, řidič)
20. Michaela Urban 
Podroužková 
(26 let, pokojská)
21. Stanislav Šanda 
(47 let, elektrikář)

Česká pirátská strana 
1. Ing. Václav Rada 
(49 let, ekonom)
2. Pavel Hais (39 let, ná-
městek hejtmana pro ob-
last zdravotnictví, ředitel 
evropské společnosti)
3. Jan Janda (41 let, asis-
tent v oční optice)
4. Bc. Lucie Mikulo-
vá (30 let, marketing.
specialistka)
5. MUDr. Jakub Cimický 
(37 let, lékař)
6. Mgr. Věra Mikušo-
vá (31 let, pedagog vol-
ného času, projektová 
koordinátorka)
7. Martin Němeček (43 let, 
ředitel provozovny – od-
padové hospodářství)
8. Mgr. Filip Bouzek (30 
let, obchodní zástupce)
9. Tomáš Nový 
(35 let, programátor)
10. Ing. Matyáš Fedor (27 
let, referent veř. zakázek)
11. PaedDr. Jaroslav Krčma (62 
let, pedagog OP na SŠ)
12. Pavel Oudes (41 let, 
prodej a servis kol)
13. Ing. Monika Divišová 
(34 let, Cost Accounting 
Analyst)
14. Petr Pfeiffer (44 let, 
technický ředitel)
15. Bc. Lukáš Macek (33 
let, servisní IT tech.)
16. Bc. Markéta Kopecká 
(30 let, referent sociálně 
právní ochrany dětí)
17. Matěj Stuchlík 
(31 let, podnikatel)
18. Karel Kremlík 
(55 let, OSVČ)
19. Bc. Helena Hájková 
(30 let, ekonom)
20. Jakub Kubů 
(32 let, IT specialista)
21. Lenka Jandová (55 let, 
invest. tech. města Sušice)

ČSSD
1. Ing. Milena Stárková 
(60 let, ekonomka)
2. Bc. Karel Weishäupel 
(47 let, řed.Charity Sušice)
3. Ing. Štefan Vilcsek 
(45 let, vedoucí odděle-
ní Otavských strojíren)
4. Vlasta Ferenčíková 
(61 let , zdravotní s. 
nemoc.)
5. Mgr. Petra Klímová 
(61 let, učitelka základ-
ní školy)
6. Ing. Josef Čuba (63 let, 
invest. technik města)
7. Miroslav Vrhel 
(78 let, předseda MO 
ČSSD Sušice)
8. Pavel Špírek (56 let, 
automechanik)
9. Natálie Kroupová 
(19 le t ,  s t udentka , 
tenistka)
10. František Kampoš 
(64 let, předseda odbo-
rů ZKD)
11. Radomír Vrba (51 let, 
manažer)
12. Slavomír Jonáš (67 
let, redaktor Rozhledu)
13. Alena Švarcová (70 
let, účetní, turistka)
14. Štěpánka Balvínová 
Žáková (48 let, pedagog 
volného času)
15. Vladimír Endl (53 let, 
vedoucí skladu, loutkář)
16. Martin Pohořal 
(39 let, kuchař)
17. Dagmar Vilcseková 
(46 let, asistent pedagoga)
18. Miloslava Skotnico-
vá (70 let, podnikatelka)
19. Gabriela Pravdová 
(61 let, pečovatelka)
20. Vladimír Klíma 
(64 let, montážník)
21. Štěpán Tomanec 
(75 let, správce teniso-
vých kurtů)

KDU-ČSL
1. Ing. Václav Švehla 
(70 let, uč. SOŠ a SOU 
v důch., zastupitel)
2. Josef Jílek 
(57 let, elektromechanik)
3. PharmDr. Josef Komrska 
(39 let, v. lékárník)
4. Mgr. Anna Potužníko-
vá (35 let, učitelka ZŠ – na 
mateřské)
5. Tomáš Kulhánek 
(37 let, manažer)
6. Miloslav Blahouš 
(35 let, obsluha ohraňova-
cího lisu)
7. Ing. Eva Beníšková 
(46 let, učitelka SOŠ a SOU)
8. Jaroslav Koubek (49 let, 
automechanik)
9. MVDr. Martina Fiše-
rová (43 let, veterinární 
lékařka)
10. Václav Pikeš (63 let, 
výpravčí vlaků)
11. Jana Šperlová (57 let, 
zdravotní sestra)
12. Ing. Anežka Nová 
(63 let, učitelka ZŠ)
13. Josef Diviš DiS. (26 let, 
zdravotník)
14. Mgr. Martina Ulčová 
(30 let, zdravotní sestra)
15. Martin Pikeš (36 let, 
pečovatel v sociálních 
službách)
16. Šárka Šmídlová (53 let, 
pastorační asistentka a vy-
chovatelka ŠD)
17. Jan Blahouš (64 let, 
prodavač – v důchodu)
18. Ing. Jana Dobšovičo-
vá (60 let, učitelka SOŠ 
a SOU)
19. Kateřina Pojarová 
(56 let, podnikatelka)
20. Jana Šafránková 
(50 let, kadeřnice)
21. Ladislava Kopecká 
(65 let, zdravotní sestra 
– v důchodu)

ODS
1. Bc. Petr Mottl (54 let, 
starosta města Sušice)
2. Mgr. Jonáš Bartoš 
(36 let, novinář)
3. Ing. Jan Staněk 
(58 let, podnikatel)
4. PhDr. Jan Lhoták 
Ph.D. (39 let, histo-
r i k ,  v ysokoškolsk ý 
pedagog)
5.  I ng.  Tomáš Ze -
lený Ph.D. (48 let , 
podnikatel)
6. Mgr. Jana Švelcho-
vá (61 let, učitelka ZŠ)
7. Ing. Jaroslav Macháček 
(67 let, podnikatel)
8. Ing. Zdeněk Zezula 
(57 let, konstruktér)
9. Michaela Naušová 
DiS. (33 let, učitelka 
MŠ)
10. Ing. Iva Rochová 
(55 let, účetní)
11. Ing. Věra Marešová 
(59 let, učitelka SŠ)
12. Daniel Čámský 
(5 4  l e t ,  h u d e b n í 
skladatel)
13. Ing. Libuše Pod-
zemská (58 let, učitel-
ka SŠ)
14. Věra Fornousová 
(73 let, knihovnice)
15. Ivan Čámský 
(78 let, technik)
16 .  M g r.  D a n i e l a 
Urbánková (67 let, uči-
telka ZŠ)
17. Alexandr Straka 
(57 let, technik)
18. Jiří Hlaváček 
(70 let, podnikatel)
19. Mgr. Ivana Katru-
šáková (61 let, učitel-
ka ZŠ)
20. Miloslav Šiška 
(68 let, obchodní zástupce)
21. Paed.Dr. Vít Potu-
žák (65 let, učitel SŠ)

SNK – Nezávislí ze Sušice
1. Mgr. Bc. Jitka Krou-
pová (34 let, podniková 
právnička)
2. Mgr. Ing. arch. Karel 
Janda (53 let, architekt)
3. M.A. Martin Lorenc 
(35 let, personalista)
4. Jaroslava Kolářová 
(5 6  l e t ,  d a ň o v á 
poradkyně)
5. Ing. Ondřej Uher PhD. 
(50 let, ředitel pro vý-
zkum a vývoj)
6. Ing. Roman Bruzl 
(60 let, předseda družstva)
7. Ing. Miloslava Schei-
nostová (40 let, projektová 
manažerka)
8. Jan Pelech (45 let, uči-
tel, sbormistr)
9. Martin Nový (25 let, 
student, podnikatel)
10. MUDr. Ivona Žáčková 
(35 let, lékařka)
11. Ing. Václav Toman 
(64 let, lesník)
12. Karel Podlešák (62 let, 
řezník, uzenář)
13. Ing. arch. Irena Jan-
dová (51 let, architektka)
14. Tomáš Kubát (36 let, 
řidič sanitky)
15. Mgr. Jakub Wald-
mann (63 let, středoškol-
ský učitel)
16. B.A. Ivona Dungano-
vá (53 let, soukromá uči-
telka AJ)
17. Michal Vondra (69 let, 
důchodce)
18. Ladislava Mrázová 
DiS. (28 let, administra-
tivní pracovnice)
19. František Švelch 
(52 let, restauratér, 
podnikatel)
20. Bc. Ivana Holá (36 let, 
tvůrčí podnikatelka)
21. Ing. Karel Rendl 
(62 let, pekař, podnikatel)

SNK – Sušická veřejnost 
1. Ing. Karel Požárek (38 let, 
majitel lékárny, ekonom)
2. Bc. Pavel Vinický (51 
let, vedoucí Kina Sušice)
3. MDDr. Lukáš Kohout 
(36 let, zubní lékař)
4. Ing. Jan Vošalík (37 let, 
projektant, invest. technik)
5. Bc. Petr Holeček (43 let, 
strážník městské policie)
6. Bc. Jitka Dryková (38 
let, ved. pošty Sušice 1)
7. Miroslav Hošek (41 let, 
truhlář (OSVČ))
8. Jaroslav Pechek (44 
let, vedoucí expedice 
DoplaPAP)
9. Mgr. Jiřina Poláko-
vá (39 let, učitelka na ZŠ 
Lerchova)
10. Bohumil Dach (44 let, 
majitel počítačové fi rmy)
11. Karel Eger (71 let, dů-
chodce, bagrista)
12. Ing. Lenka Vežníková 
(35 let, příprava a realizace 
staveb, investiční technik)
13. Mgr. Ondřej Prančl (40 
let, dotační expert)
14. Alena Šnaiberková (27 
let, administrativní pra-
covnice ve spol. Rumpold)
15. Lucie Forejtová (46 let, 
pracovník zákaznického 
servisu ČEZ)
16. Mgr. Tomáš Roub (54 
let, správce v Národním 
parku Šumava)
17. Marcel Štěrba (31 let, 
zam. Pneuservisu Štěrba)
18. Martin Janouch (39 let, 
správce poč. v ZKD Sušice)
19. Miloš Rychtařík (30 let, 
policista na suš. oddělení)
20. Dagmar Mazurová (49 
let, spolumajitelka Podla-
hářství Mazura)
21. Mgr. Pavel Kopřiva 
(55 let, ředitel pobočky 
ČSOB Sušice)

Veřejná iniciativa Sušicko
1. Zuzana Hrabá 
(37 let, účetní)
2 .  I n g .  M a r k é t a 
Prosserová 
(56 let , pojišťovací 
poradce)
3. Hana Harantová DiS. 
(42 let, zdravotní sestra)
4. Dagmar Větrovská 
(65 let, oční optička)
5. Ing. Bohumil Kolář
(58 let, zaměstnanec VLS)
6. Ing. Renata Reindlová 
(32 let, ekonom)
7. Marie Říhová 
(67 let, zdravotní sestra)
8. Mgr. Radan Kapucián 
(48 let, učitel)
9. Jana Procházková 
(54 let, zdravotní sestra)
10. Petra Nováková DiS. 
(33 let, oční optička)
11. Zdeněk Jílek (58 let, 
řidič sanitní dopravy)
12. Blanka Vinická 
(64 let, farmaceutická la-
borantka v důchodu)
13. Martina Prosserová 
(2 2  l e t ,  s o c i á l n í 
pracovnice)
14. Pavel Smetana 
(44 let, OSVČ)
15. Tereza Štěpánová 
(21 let, studentka veřejné 
správy)
16. Vlasta Radová 
(68 let, účetní v důchodu)
17. Vlastimil Míčka
(5 7  l e t ,  m a j i t e l 
cykloprodejny)
18. Marie Bernatová 
(61 let, obsluha čerpací 
stanice)
19. Jana Polanková 
(49 let, zaměstnanec 
v pohostinství)
20. Zuzana Richterová
(62 let, knihkupec)
21. Roman Mikeš (38 let, 
servis jízdních kol)

KSČM
1. Petr Nikodem 
(55 let, dělník)
2. Ing. Karel Kalista 
(67 let, důchodce)
3. Hana Juhová 
(61 let, důchodkyně)
4. Václav Kolář 
(70 let, důchodce)
5. Stanislav Chmelenský 
(70 let, důchodce)
6. Martin Kurka 
(49 let, důchodce)
7. František Linka 
(85 let, důchodce)
8. Václav Fuščič 
(82 let, důchodce)
9. František Kůs 
(80 let, důchodce)
10. Petr Teichman 
(77 let, důchodce)
11. Václav Vopalecký 
(73 let, důchodce)
12. Ing. Jozef Arendáš
(79 let, důchodce)
13. RSDr. Petr Dušek 
(75 let, důchodce)

VOLBY 2022
O mandát v komunál-

ních volbách v celé ČR 
usiluje 195 392 kandidá-
tů. Tedy téměř o 21 tisíc 
méně než v roce 2018. 
Počet kandidujících se 
může do voleb ještě změ-
nit . Průměrný věk kan-
didátů v nadcházejících 
komunálních volbách je 
47,64 let, dvěma nejstar-
ším kandidátům je 96 let. 
Z celkového počtu kandi-
dujících představují ženy 
33,86 % a jejich relativní 
zastoupení se tak opro-
ti předchozím volbám 
(33,34 %) mírně zvýšilo 
Bez politické příslušnos-
ti je 86,02 % kandidátů. 

Zdroj čsú a volby.cz

Volby do zastupitelstva Sušice, konané 23. 9. – 24. 9. 2022: Jmenné seznamy
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Nadcházející komunální 
volby rozhodnou na 4 roky 
o dalším směřování našeho 
města. Žijeme ve městě s bo-
hatou historií, které je nazý-
váno bránou Šumavy, otázkou 
je, proč jsme se v hodnoce-
ní kvality života ve městech 
umístili v roce 2021 až na 124. 
místě. To není dobrý výsledek 
a dalo by se říct, že je to i ja-
kési vysvědčení pro ty, kdo 
město vedou už 16 let.

Na rovinu říkáme, že se 
nám řada věcí, které se zde 
děly nebo dějí, nelíbí. Proto 
do těchto voleb jdeme s cílem 
převzít vedení i směr rozvoje 
města. Naše heslo je „Skoncu-
jeme s arogancí moci“. Aro-
gance města vůči občanům, 
kterou jsme mnohokrát zažili 
v přímém přenosu na zasedá-
ní zastupitelstva a někdy i na 
vlastní kůži, když jsme po 
úřadu něco požadovali, musí 
skončit. Bez toho, aby vedení 
města naslouchalo občanům 
a reagovalo na aktuální situa-
ci, se nemůžeme posunout dál. 
Volební účast v minulých vol-
bách byla necelých 48 %, což 
znamená, že současné zastupi-
telstvo nezvolila ani nadpolo-
viční většina oprávněných vo-
ličů. Ptáme se proč? Nezajímá 
tyto občany chod města nebo 
jsou natolik znechuceni, že se 
voleb ani nechtějí účastnit? 
V každém případě zde něco 
není v pořádku.

Cílem Pirátů Sušice je změ-

na. Změna, která znamená měs-
to, kde bude fungovat potřebná 
infrastruktura včetně zajištění 
potřebné zdravotní péče. Město, 
kde vedení bude transparentně 
a pravdivě komunikovat směrem 
k občanům, bude poslouchat je-
jich názory a diskutovat s nimi 
nad tím, jak věci zlepšit. Město, 
kde se nebudou vyhazovat ho-
rentní sumy za megalomanské 
projekty přinášející prospěch 
jen některým, ale naopak se po-
mocí participativního rozpočtu 
umožní aktivity, které navrhnou 
a podpoří sami občané.

V minulém volebním období 
jste nám poprvé dali šanci začít 
naplňovat náš program a několik 
důležitých bodů se nám podařilo 
prosadit i přesto, že naši koalič-
ní strany ODS a ANO v průběhu 
času se nezachovali několikrát 
jako férový partneři. Mimo jiné 
jsme zajistili jsme audio a vi-
deo přenos s archivací z jednání 
zastupitelstev včetně záznamu 
jmenovitého hlasování. To byla 
klíčová věc pro transparentnost 
městské politiky.

Podař ilo se nám zastavit 
i výstavbu megahaly v areálu 
SOLO, která by radikálně změ-
nila život v našem městě jak po 
stránce dopravní, tak i vzhle-
dem k nezajištěné logistice uby-
tování pro více než 500 agentur-
ních pracovníků.

V neposlední řadě jsme znovu 
rozjeli akutní péči včetně lůžkové 
chirurgie v Sušické nemocnice, bo-
hužel jsme nedostali ani rok na to, 

abychom dokázali, že tato péče je 
pro Sušici potřebná a patří sem. 
Bohužel se přesně potvrzují slo-
va odborníků, že současný rozsah 
péče, který si odsouhlasili zastu-
pitelé, je dlouhodobě neudržitel-
ný jak po stránce ekonomické, 
tak po stránce perspektivy pro 
personál.

Pro tyto komunální vol-
by jsme dali dohromady tým 
lidí zapálených pro změnu, 
tým, který je kompetentní po 
odborné stránce, ale hlavně 
i po stránce lidské. Tým, kte-
rý může a umí Sušici změnit 
tak, aby se v hodnocení měst 
dostala na přední příčky. To, 
že to umíme, už jsme dokáza-
li svým nasazením, slušností 
a pracovitostí v Sušické ne-
mocnici, kde se povedlo obno-
vit lůžkové oddělení interny, 
chirurgie, JIP, nelůžkové ARO 
a ambulanci praktického léka-
ře. Podpořili jste nás i v kraj-
ských volbách, takže jeden 
z nás je náměstkem hejtmana 
Plzeňského kraje pro zdravot-
nictví. To znamená dobré na-
pojení na kraj i zařazení Suši-
ce do krajských projektů.

Pokud s námi souhlasíte, 
přidejte se a společně pojď-
me ze Sušice udělat moderní 
město 21. století, kde se bude 
dobře žít. V nadcházejících 
dnech dostanete do schránek 
Pirátské listy s naším pro-
gramem, kde komentujeme 
nejdůležitější body z tohoto 
programu.

Piráti Sušice přinesou 
do vedení města změnu

Vážení občané,
blížíme se konec volebního 

období 2018–22, už 23. a 24. září 
nás čekají nové komunální 
volby. Uplynulé čtyři roky 
byly asi nejnáročnějším ob-
dobím – nejdřív vypukla pan-
demie covidu a následovala 
nesmyslná ruská agrese a vy-
puknutí války na Ukrajině. 
Vedení města, kde má zastou-
pení ODS Sušice, náročné ob-
dobí zvládlo, za což je všem 
zaměstnancům města potřeba 
poděkovat. Město se i v těž-
kých chvílích rozvíjelo a po-
vedla se řada projektů, které 
jsme občanům před minulými 
volbami slíbili.

ODS Sušice se znovu uchá-
zí o Vaši podporu. Sestavi-
li jsme kvalitní kandidátku 
osobností spjatých se Sušicí. 
Jsme připraveni lidem v těž-
kém období pomáhat, máme 
nachystané konkrétní věci, 
jaké chceme ve městě dál dě-
lat. Hodláme dál pracovat pro 
Sušici a její občany, pokra-
čovat v její rozvoji a dokon-
čit celou řadu rozpracovaných 
akcí. 

Představujeme Vám hlavní 
programové priority, se kte-
rými jdeme do dalšího vo-
lebního období. Podrobnosti 
najdete také na našich face-
bookových stránkách face-
book.com/ODSSusice. 

Přejeme všem krásný závěr 
léta a věříme, že budete volit 
srdcem a rozumem.

Programové priority ODS Su-
šice pro volební období 22–26: 

Pomoc domácnostem

v energetické krizi

• odpuštění nájemného v městských 
bytech za 1 – 2 měsíce v topné se-
zoně 2022/23
• dokončení zateplení a výměny 
oken u městských bytových domů, 
modernizace kotelen a tím snížení 
energetické náročnosti a celkových 
nákladu na vytápění
• podpora alternativních zdrojů 
energie

Bydlení a rekonstrukce 

objektů města

• modernizace městského bytové-
ho fondu
• rekonstrukce „Salonu“ – vytvo-
ření kvalitního místa pro bydlení
• dokončení lokality Pod Kalichem 
– 29 parcel pro rodinné domy, 3 by-
tové domy
• rekonstrukce hasičárny
• projekt „Staré lékárny“

Komunikace

• rekonstrukce ul. TGM od náměstí 
k hotelu Svatobor, úprava parková-
ní a zeleně
• 2. etapa rekonstrukce ul. Lercho-
va od kruhového objezdu k zatáč-
ce k PAPu
• rekonstrukce ul. Pravdova, do-
pravní obslužnost
sídliště Sirkařská s možností nové-
ho výjezdu na Hrádeckou ul.
• revitalizace veřejného prostoru 
sídliště

Sportovní hala

• pokračování a dokončení dlouho 
připravované akce. ODS dlouho-
době stavbu haly podporuje a pro-

sazuje, díky dobrému hospoda-
ření města na ni jsou připravené 
fi nance

Nemocnice 

• dlouhodobě prosazujeme začle-
nění pod Plzeňský kraj při udrže-
ní maximální možné péče
• návrat rychlé záchranné služby 
Plzeňského kraje ze soukromých 
prostor zpět do areálu nemocnice

Areál SOLO

• není ve vlastnictví města, po-
kračování v jednání s vlastníkem 
o využití a obnově území 

Sociální oblast

• rozvoj škol a školek včetně již 
fungujícího speciálního školství 
a sociálních služeb města Sušice
Kultura, sport, cestovní ruch
• pokračování fungujících granto-
vých programů pro oblast sportu 
i kultury, podpora mládeže, rozví-
jení kulturní scény, podpora spo-
lečenských akcí
• ofi ciální prostor Stellplatzů (stá-
ní a místa pro přespávání obyt-
ných vozů)
• nové převlékárny na Fufernách
• projekt bývalého hotelu Otava 
(studie, anketa)
• úprava stávajícího nevhodného 
prostoru ve Vodní ulici za účelem 
důstojného připomenutí místní 
židovské komunity (zejména hle-
dání řešení s vlastníkem výrobny 
lahůdek Na Baště, na jejímž mís-
tě stála až do roku 1964 sušická 
synagoga)

Vodní hospodářství

• investice do zdrojů vody, 
pokračování v modernizaci 
a zkvalitnění dodávek vody
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V Sušici se slavilo! Na výročním fotbale válely i legendy Sparty 

Pouťová sobota znamenala vý-
znamný den i pro sušický fotbalo-
vý oddíl. Klub slaví 110 let od zalo-
žení a nachystal zajímavé fotbalové 
odpoledne. Sušičtí žáci změřili síly 
s Viktorií Plzeň, vrcholem bylo 
utkání fotbalových legend Sigi 
Teamu proti sušickému týmu. Na 
hřišti si zahráli Horst Siegl, Ivan 
Hašek, Jiří Novotný a další fotbalo-
vé legendy a úspěšní reprezentanti. 
Utkání nakonec skončilo výhrou 
7:6 pro fotbalové osobnosti.

Ještě před slavnostním výko-
pem proběhlo ocenění význam-
ných osobností, které pracovaly 
nebo pracují pro sušický fotbal. 
Další ocenění byli ti, co klub repre-
zentují na nejvyšší úrovni. Pro po-
děkování za skvělé výkony si osob-
ně přijel Jurij Medveděv. Sušický 
odchovanec nastupuje za Slovan 
Bratislava, od klubu kvůli lehčí-
mu zranění dostal o víkendu volno 
a tak neváhal, aby na otočku přijel 
do Sušice a mohl osobně být u vý-
znamného dne. Provedl i slavnost-
ní výkop hlavního zápasu.

V něm Sušice změřila síly 
s fotbalovými legendami z minu-
losti. Své umění předvedli Horst 
Siegl, Ivan Hašek, Jiří Novotný, 
Rudolf Otepka, Luděk Zelen-
ka, Patrik Ježek a další. V dresu 

se představil i populární zpěvák 
a herec Sagvan Tofi .

Diváci sledovali zajímavé akce 
i góly, všichni si exhibiční zápas 
trvající 2x35 minut nesmírně 
užívali. Utkání nakonec dopadlo 
výhrou Sigi Teamu 7:6, jedním 
z nejhezčích momentů byl gól 
téměř z poloviny hřiště, kterým 
se blýskl dlouholetý záložník Pří-
brami Rudolf Otepka. Po zápase 
proběhla autogramiáda a fotbalo-

vé osobnosti ještě poseděly v re-
stauraci na pohoštění.

„Děkujeme za pozvání a pří-
jemné společné posezení po zápa-
se,“ vzkázaly legendy, které byly 
s prostředím a atmosférou v Sušici 

MTB maraton, dětské závody a minuta ticha za kamaráda 
V sobotu 27. 8. 2022 probě-

hl v Sušici již pátý ročník High 
Point Stevens MTB maratonu. 

I pro rok 2022 byl závod zařazen 
do Galaxy Stevens série 2022. Závod 
již tradičně pořádá High Point bike 
team Sušice za pomoci pořadatelů 
z řad dobrovolníků. Počasí pořada-
telům přálo, celý den panovala přá-
telská atmosféra, nad kterou se vzná-
šel stín známé nešťastné události ze 
začátku týdne, kdy za tragických 
okolností zemřeli zaviněním řidiče 
– recidivisty, který opakovaně ne-
měl oprávnění sedět za volantem, 
dva manažeři generálního sponzora 
celého závodu, fi rmy HIGH POINT. 
Oba dva skvělí kamarádi, přátelé, 
sportovci. Smutek nad touto tragic-
kou událostí vyjádřili pořadatelé čer-

nými páskami na oblečení a všichni 
účastníci pak minutou ticha při slav-
nostním vyhlašování vítězů. Celou 
akci pak profesionálně moderoval 
známý barman Tomáš Kubíček.

V dopoledních hodinách pro-
běhly dětské závody, kterých se 
v jednotlivých kategoriích celkově 
zúčastnilo pouze 45 dětí. Opět se 
potvrdil negativní trend, že počet 
sportujících dětí rok od roku kle-
sá. Trať byla postavena hned vedle 
zázemí, měla tři úrovně obtížnosti 
podle věku závodníků a obsahovala 
šotolinové úseky, které byly doplně-
ny technickým lesními pasážemi. 

V 12.30 odstartoval hlavní 
závod na dlouhé trati maratonu, 
kterého se zúčastnilo 33 závodní-
ků v mužských kategoriích a jed-

na statečná žena. Čekalo na ně 50 
pravých bikových kilometrů s cel-
kovým převýšením 1300 m. Dvou-
kolový závod se až na dvoukilome-
trový asfaltový úsek celý odehrává 
v terénu okolí vrchu Svatobor. Nej-
rychleji tratí prolétl Jaromír Skála 
z Rouvy Specialized před loňským 
vítězem Jiřím Reehem z teamu Ga-
laxy Cyklo Švec + High point.

O čtvrt hodiny později probě-
hl start krátké tratě maratonu, 
kterého se zúčastnilo 32 závodníků 
včetně 3 žen. Na ně čekalo 32 kilo-
metrů s převýšením 800 m. Závod 
se jede po stejné trati jako dlouhá 
trasa, ale je pouze jednokolový. Nej-
rychleji trat zvládl Dominik Tyrner 
z týmu Kola Pakandl v čase 1:28:23 
před loňským vítězem Zdeňkem 
Haselbergerem z Importo teamu. 
Nejrychlejší ženou byla Kamila 

Maříková z týmu Born in Šumava 
v čase 1:47:50, což je sestra loňské 
vítězky Evy Haselbergerové, kte-
rá letos vinou zranění nezávodila.

Po závodech v cíli panovala přá-
telská atmosféra a od většiny zá-
vodníků byl závod velmi kladně 
hodnocen. Pořadatelé trápil pouze 
malý zájem závodníků, což je ale 
bohužel současný trend ve společ-
nosti. A tak na závěr vyslovili přání, 
aby se ve stejné atmosféře a s větší 
účastí všichni setkali v roce 2023.

Pořadatelé na závěr děkují všem 
sponzorům, kteří umožnili uspořá-
dání závodu. Nejvíce pak High Point 
Sušice, CykloŠvec z Písku, a město 
Sušice. Vladimír Duchoň,

 foto Jiří Dlouhy, ml. a ED

SVATOBOR TOUR – 24. září
MTB časovka a běh do vrchu

Mistrovství Čech 

v atletice družstev 

juniorek a juniorů

Stadion TJ Sušice

sobota 10. 9. 2022

10.30–16.30

Vstup volný!

velmi spokojené. V restauraci na 
stadionu sledovaly také podvečer-
ní zápas Sparty proti Zlínu, který 
nakonec skončil remízou 0:0.

A co sušickému fotbalovému 
oddílu do dalších let přeje před-
seda Jan Staněk? „Aby všichni 
pracovali tak, aby se nám nesta-
lo to, co před čtyřmi, pěti lety, 
kdy byl fotbal v Sušici ve velkých 
problémech. Aby na stadion cho-
dilo co nejvíc lidí fotbal hrát i se 

na něj dívat. Aby to děti bavilo, 
abychom měli dobré trenéry, co 
se chtějí vzdělávat. Pokud se nám 
tohle povede, pak se ukáže, na co 
všichni výkonnostně budeme mít. 
Důležité je, aby děti v Sušici spor-

tovaly a podařilo se nám vychovat 
někoho třeba i pro první ligu,“ 
vzkázal sušický patriot, zároveň 
jeden z oceněných mužů za dlou-
holetou vynikající práci pro oddíl.

TJ Sušice – SIGI team. 6:7
Branky Sigiteamu: Zelenka 

A., 2x Otepka, Ježek, Fořt, Čer-
ný, Voříšek.

Za SigiTeam nastoupili: Daniel 
Kerl, Miroslav Beránek, Petr Vo-
říšek, Ivan Hašek, Lukáš Zelenka, 
Jaroslav Černý, Patrik Ježek, Jiří 
Novotný, Rudolf Otepka, Horst 
Siegl, Pavel Fořt, Horst Siegl ml, 
Sagvan Tofi , Adam Zelenka.

Oceněné osobnosti TJ Sušice: 
PODĚKOVÁNÍ za dlouhole-

tou práci a činnost v klubu
Josef Abraham, Ladislav Bla-

žek, Vladimír Holman, Franti-
šek Hozman, Pavel Hrubec, Pa-
vel Hubáček, Vratislav Krulich, 
Jaroslav Macháček, Václav Nauš, 
Jan Staněk, Jaroslav Staněk

PODĚKOVÁNÍ za reprezenta-
ci klubu v profesionálním fotbale 
a zahraničí

Michal Hoffmann, Karel 
Krejčí, Martin Kulhánek, Ju-
rij Medveděv, Tomáš Pekhart, 
Jan Říčka

Jonáš Bartoš, foto Jarmila 
Hluchá, Lucie Zendlová

Ve dnech 17. a 18. 9. se uskuteční za podpory města 

a LAA mezinárodní paraglidingová soutěž 

v přesnosti přistání Šumavská palačinka 2022. 

Padáky na obloze budou vidět celý den a na jejich přistávání 

se můžete přijít podívat na plochu pod Svatoborem či Kalovy. 

Přejeme všem modrou oblohu! Para Delta Club Sušice

Sportoviště města Sušice
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KNIHOVNA
Léto s knihovnou na dece

Červencovému setkání knihovnice s dětmi pod širým nebem počasí 
přálo. Na hřišti „u gymplu“ jsme rozprostřeli deky, připravili knihy a hry 
a za malou chviličku bylo naše „ležení“ plné dětí ve věku 3 – 7 let. Hoj-
nou účast na dece jsme si užili i v srpnu, kdy jsme se vzhledem k nepříz-
nivému počasí potkali v knihovně. Během obou setkání jsme si společně 
prožili příběh několika knížek, povídali jsme si o kamarádství, zazpívali 
jsme si a společně jsme si zahráli nejen pohybové hry. Jsme velice potě-
šeny, že tyto netradiční schůzky „na dece“ již šestým rokem přináší ra-
dost a zábavu dětem i rodičům nejen ze Sušice. Přejeme všem úspěšný 
školní rok 2022/2023 a za rok na dece na viděnou!
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Řádková inzerce

 Sledujte nás také 

 na sociálních sítích
 

 a webu
www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

PRODEJ
Prodám soudek na zelí 40 l, kameni-
na. Tel. 720 121 368
Prodám malé i velké gramof. desky, 
chemickou toaletu – málo používanou 
Campingaz 20 l. Šavli, dětský kočárek 
pro panenku, starý věšák s parožím. 
Tel. 605 288 474, po 19 hod. večer
Prodám horské kolo dobře vybavené 
a vyžínač v záruce za rozumnou cenu. 
Tel. 731 750 681
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o pletení, 
háčkování, vyšívání – návody, vzorní-
ky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím cihly, ocelové podpěry 

a zbytky stavebního materiálu. Tel. 
721 866 006
Koupím menší kamínka (ve slušném 
stavu) na topení v malé chatce. Uhlí + 
dřevo. Nabídněte na tel. 792 412 009. 
Sušicko 
Vykoupím houby. Zajímavé ceny. Při-
jedu. Tel. 774 877 406 
Koupím staré pivní láhve s litými ná-
pisy, staré zápalkové nálepky a kra-
bičky, reklamní plechové a smaltové 
cedule, papírové dopisní zálepky, sta-
ré pohlednice Sušice a okolí. Přijedu! 
Tel. 606 494 996 
Koupím starší známky, mince, ban-
kovky, odznaky, pohledy, obrazy, ho-
diny, hodinky, porcelán, sklo, vojen-
ské předměty – šavli, helmu, uniformu 
a podobně. Můžete nabídnout i jiné 
staré předměty, celou sbírku nebo po-
zůstalost. Tel: 722 777 672 

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 Sir-
kařská. Garáž má zavedenou elektřinu. 
Termín realizace může být i koncem 
roku. Garáž samostatně neprodávám. 
Kontakt: 721 803 679
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické říze-
ní, úvěr, hypotéku, účetnictví, apod. – 
kvalitně a rychle. I.. Drábková, Sušice, 
tel. 608 117 789

RŮZNÉ
Nabízíme strojní číštění koberců, se-
dacích souprav, křesel, židlí a čalou-
nění. Zdeněk Kubeš, tel. 607 630 244 
Hledám brigádně jakoukoliv práci 
o sobotách, nedělích i za špatného po-
časí. Výkopové práce na stavbě, v lese, 
zámečnické apod. Možno volat po 
15. hodině. Tel. 604 880 966



Dobrý den, přátelé. Před dvěma 
lety jsme si připomněli 600 let od 
vypuknutí husitské revolty v Če-
chách (1420). A vydali jsme se na 
cestu po stopách vzniku evropské 
reformace. (Pro laiky – reforma-
ce znamená pokus o reformování 
římsko-katolické církve, která se 
ve vrcholném středověku na hony 
vzdálila ideálům prvotní křesťanské 
církve tak, jak je defi noval Ježíš Na-
zaretský a jeho učedníci.) Jak jsme 
popsali, snaha hu-
sitů narazila na 
tvrdý odpor řím-
ské kurie a vedla 
ke krutým bojům, 
které se vedly ze-
jména našem úze-
mí. Teprve r. 1436 
byla v Jihlavě po-
depsána tzv. Jih-
lavská (v jiných 
pramenech Basi-
lejská) kompaktáta, tj. dohoda, kte-
rá de facto znamenala uznání spe-
cifi k husitské víry. České království 
bylo od tohoto okamžiku bráno jako 
„země dvojí víry“, katolíků a husitů, 
přičemž ovšem husité (utrakvisté) 
zůstávali součástí římsko-katolické 
církve. Po přijetí kompaktát nastal 
v Čechách relativní klid, nicméně 
vztahy mezi katolíky a utrakvisty 
zůstávaly i nadále napjaté. Roku 
1437 umírá český král a římský císař 
Zikmund Lucemburský, roku 1439 
jeho nástupce Albrecht II. Habsbur-
ský, král český, uherský a římský. 
Konečně r. 1457 zemřel nečekaně 
teprve sedmnáctiletý český a uher-
ský král Ladislav Habsburský, zva-
ný Pohrobek, nebo Holec. 

V minulém díle naší husitské 
elegie jsme si řekli, že doba vlá-
dy Ladislava Pohrobka, respekti-
ve Jiřího z Poděbrad, který české 
země spravoval v době Ladislavo-
vy nezletilosti, přinesla království 
nejen politickou stabilitu, ale i vel-
ký hospodářský rozmach. Roku 
1457 ovšem stály České země opět 
před volbou (výdobytek husitů) své-
ho krále.

Dovolte mi nyní vrátit se o ně-
kolik let zpět a věnovat se Jiřímu 
z Poděbrad, před nímž se otevřela 
cesta, v níž asi, i když byl nejbližší 
Ladislavův spolupracovník a snad 
i přítel, nedoufal. V době, kdy se 
mladý Ladislav chystal převzít čes-
ký trůn přetrvávalo v království na-
pětí mezi stoupenci obou konfesí. 
Kališníci se navíc museli potýkat 
se dvěma velkými problémy. Prv-
ním z nich byla autonomní tábor-
ská církevní komunita, která se stále 

odmítala zapojit do sjednocovacího 
procesu kališnické církve. Druhým 
pak zpochybňování arcibiskupské 
hodnosti Jana Rokycany, jenž byl 
sice za arcibiskupa zvolen zemským 
sněmem už roku 1435, avšak jeho 
volbu odmítala jak katolická strana 
v Čechách, tak i římská kurie, díky 
čemuž Rokycanova volba de fac-
to postrádala kanonickou platnost.

Jan Rokycana byl mimořádnou 
osobností své doby. Disponoval ob-

divuhodným vzdělá-
ním a schopností do-
sáhnout kompromisu 
i v situacích, které se 
zdály být předem 
ztracené. Důležité 
také bylo, že ze své-
ho hlubokého kališ-
nického přesvědče-
ní nečerpal zášť vůči 
katolickému vyzná-
ní. Avšak díky tomu, 

že se dostal do sporů jak se Zikmun-
dem, tak později i s králem Albrech-
tem, přišel o svou faru a prebendu ve 
staroměstském Týnském chrámu, 
načež musel pro neshody s katolí-
ky i umírněnými husity odejít z Pra-
hy. Až do roku 1448 se stal Rokyca-
novým novým působištěm Hradec 
Králové. Obě události, tj. počíná-
ní Táborských a osud arcibiskupa 
Rokycany, negativně ovlivňovaly cír-
kevní správu v Českém království 
a poškozovaly kališnickou, a para-
doxně také katolickou, konfesi. Obě 
konfese se proto de facto spravovaly 
samostatně. (V dobách neobsazení 
pražské arcibiskupské hodnosti po 
Rokycanově smrti v roce 1471 do-
šlo dokonce k defi nitivnímu vzniku 
dvojí církevní správy.)

To byly výzvy kterým měl – 
a chtěl... – čelit Jiřík z Poděbrad, jež 
se stal v září 1444, po smrti svého 
mentora Hynce Ptáčka, hejtmanem 
východočeského landfrýdu. Jiřík 
(narozen r. 1420) byl v této době ještě 
relativně mladý a nezkušený, avšak 
disponoval již politickou obratností 
a státnickým nadáním obdivuhod-
ného formátu. Nebylo proto divu, že 
se záhy stal vůdcem kališnické stra-
ny v Čechách, přičemž se těšil velké 
podpoře Jana Rokycany. Brzy se pro 
toto mocenské uskupení ujalo ozna-
čení strana poděbradská. Ta se for-
málně ustavila na schůzi v červnu 
1448 v Kutné Hoře, a to jako akční 
svaz, jenž pověřil Jiříka z Poděbrad 
důrazným hájením zájmů celého hu-
sitského tábora. Pokračování příště.

(S využitím husitstvi.cz)
4. září 2022

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Cesta Jiříka z Poděbrad

ZÁŘÍ NA ZAHRADĚ
Sazovitost jablek je povrchové 

houbové onemocnění, které se pro-
jevuje černým vybarvením slupky. 
Pozdní postřiky proti strupovitosti 
mají dobrý účinek i na sazovitost. 
Doporučuji použít některý z biolo-
gických přípravků na začátku září. 
Kromě jmenovaných chorob má pří-
pravek příznivý vliv i na potlače-
ní skládkových chorob jablek. Po 
sklizni ovoce hnojíme draselnými 
a fosforečnými hnojivy, v menším 
nejlépe půdními injektory nebo na-
léváme hnojivé roztoky kořenové 
zóně, pokud nebyla půda těmito ži-

vinami předzásobena dříve. Řídíme 
se půdními rozbory. 

 Zjistíme-li při sklizni šves-
tek, že jsou napadeny šarkou 
(prohlubně a deformace plodů, 
krvavá dužnina bez cukru a bez 
chuti, předčasně opadávající ne-
červivé plody), vykopeme stro-
my i s kořeny a spálíme je. Jinak 
je nebezpečí přenosu této virózy 
i na další druhy peckovin (meruň-
ky a broskvoně).

V případě zájmu poradím i po 
telefonu (21 – 23 hod.) – 725 314 829

Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 

PORADNA

Hektor, je asi 4letý dobrman, kterého jeho pán opustil. Je očkovaný, 
čipovaný a velice kontaktní k lidem, dětem. Psí kluky si jako správný dobr-
man vybírá. Je vhodný k domku se zahradou se spaním uvnitř, k aktivní 
rodině, která se mu bude věnovat.Je čistotný,poslušný, skvělý parťák... 
Nachází se ve Volarech a další info na tel: 604 555 924 

Domov hledá tenhle ko-
courek, necelý půlrok sta-
rý. Má ještě jednoho brášku 
a tři mourovaté sestřičky. 
narodil se doma, takže by 
byl vhodný do bytu nebo 
domku se zahrádkou, kdy 
by mohl spát uvnitř. Do no-
vého domova půjde odčer-
vený a očkovaný, kastra-
ci po roce věku uhradíme. 
Více informací na tel. 604 
894 158.

Děkujeme za pomoc.. 
Helena M.

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete 
na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku. 

Hledáme nový domov

Tip na knihu: Zmizelá Šumava (s Emilem pěšky)

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

24 – Na Valše

Proti sokolovně ústí do uli-
ce T. G. Masaryka druhá ulička 
směřující od Otavy. Dnes je to 
ulice s novým povrchem pra-
voúhle zalomená, ale ještě za 
první republiky končila u ná-
honu k vodnímu mlýnu, o kte-
rém jsme psali v minulém čísle. 

Náhon tehdy pokračoval prá-
vě místo dnešní zalomené části 
ulice rovnoběžně s tokem a do 
Otavy ústil až někde v prosto-
ru dnešního Pekařství Rendl. 
Tehdejší ostrov byl tedy pod-
statně větší a nacházely se na 
něm domy a zahrady. (V této 
souvislosti je zajímavé, že po 
proudu kousek od konce ostro-
va, začínal další ostrov, proto-
že Otava se tam dělila na dvě 
ramena, přičemž oblouk levého 
zasahoval v krátkém úseku až 
k Nádražní ulici.) 

Jméno ulice Na Valše se sice 
objevuje na mapě až v roce 
1916, ale odkazuje na mnohem 
starší proslulou činnost. Stávala 
tam totiž kdysi u náhonu dílna 
– valcha, která před vznikem 
textilního průmyslu sloužila ve 
městech k výrobě plstěných lá-
tek ze sukna a pohonem jí bylo 
právě vodní kolo. 

Na rohu s ulicí T. G. Masa-
ryka stojí na vysokém žulovém 
podstavci kříž z roku 1850 od-
kazující na tamější boží muka 
zničená katastrofální zimní po-
vodní roku 1784. (J. Lhoták, J. 
Pachner, V. Razím – Památky 
města Sušice)

(Zdroj: Jan Lhoták, Mar-
tin Pták, Eva Semotanová, Ro-
bert Šimůnek – Historický atlas 
měst České republiky, svazek 
č. 27 – Sušice)   text a foto ED

Blíží se doba podzimních vý-
letů, kdy také můžeme cestovat 
a poznávat krásy a zajímavosti naší 
vlasti. Pokud se vydáte na Šuma-
vu, může vám být dobrým průvod-
cem i nově vydaná knížka Zmize-
lá Šumava od E.Kintzla. V sedmi 
kapitolách stručně a přehledně 
přibližuje známá i méně známá 
místa na Šumavě. Můžete si vy-
brat třeba trasu ze Srní přes Oblík 
a kolem kanálu zpět nebo můžete 
putovat Povydřím či se vydat na 
túru z Rejštejna přes Kozí hřbety 

až k Bohemia Werke. Jednotlivé 
trasy vhodně doplňují fotografi e 
Honzy Kavaleho a pro srovnání 
jsou přiloženy i archivní fotogra-
fi e. Tak neváhejte, nazujte si tou-
lavé boty a vydejte se po stopách 
polozapomenutých příběhů na zná-
má i méně známá místa Šumavy. 
Vašimi dobrými průvodci budou 
Emil Kintzl a Jan Fischer. Může-
te s nimi strávit týden na Šumavě, 
která je krásná a pro většinu z vás 
stále neprochozená a neprobádaná. 
Tak šťastnou cestu! Ivan Nikl

Krajiny Ladislava Stehlíka 
Dílu básníka, spisovatele a malí-

ře Ladislava Stehlíka, od jehož úmr-
tí uplyne v září již 35 let, vévodilo 
jedno téma – téma domova, rod-
ného kraje. Rodnou krajinu, která 
se mu později stala onou krajinou 
návratů, si Stehlík uložil do pamě-
ti prostřednictvím svých citlivých 
smyslů. Většinou vidí krajinu jako 
malíř a vyjadřuje ji jako básník. 
Kupříkladu v knize Dědečku, po-
vídej ji charakterizuje takto:

„Krása krajiny je vlastnost oka. 
Chodit krajinou a všude vyhovět 
svému oku, to je cesta k zušlechtění 
krajiny. Pro nás je krajina jakýmsi 
zápisem do naší minulosti. Číst ji, 
pochopit její zprávu a pokračovat 
v jejím rozvoji. Krajina by se měla 
do člověka vtisknout.“

U Stehlíka nacházíme v podsta-
tě tři druhy krajin. Krajinu rod-
nou, krajinu poutnickou a krajinu 
návratů. K jejich rozlišení použil 
básník slov a slovních spojení, jaká 

bychom my asi nikdy nenašli, byť 
bychom byli srdcem a vřelostí citu 
s autorem zajedno.

„Krajina rodná, přesněji řeče-
no krajina dětství, je pro umělce 
nejdůležitější. Je nazřena zrakem 
schopným ještě úžasu a zázraku, 
je přijímána lačnými smysly a pře-
jemně citlivou vnímavostí i rosnou 
svěžestí. Je to poznání nejdůležitější 
a formuje naši duši po celý život.“

A posléze bychom mohli mlu-
vit o krajině poutnické, která nás 
na některých místech zaujala, v níž 
něco hledáme a někdy nalézáme, 
ale prošli jsme jí jen jako hosté, ně-
kdy okouzleně, jindy lhostejněji 
nebo unaveněji, chvílemi se vzru-
šením a zase překvapeni, zaregis-
trovali jsme ji ve své paměti, ale 
nevešla se do nás celá. Promluvila 
v určitých šťastných okamžicích 
k našim smyslům, stačila navždy 
okouzlit náš cit, rozeznít některou 
strunu, zjemnit naši vnímavost, po-

darovat něčím krásným. Mám zde 
na mysli Stehlíkovu knihu Slun-
ce v olivách. V jejím závěru au-
tor napsal:

„Ano, moji dávní besedníci 
i moji dnešní čtenáři. Provedl jsem 
vás mnoha cizími krajinami, které 
na mne působily jako krásný ob-
raz, rozdychtily smysly a rozšířily 
vzdělanostní obzory, ale ne všude 
se dotkly srdce.“

Měl pravdu poeta, který s pout-
nickou holí proputoval tenhle kraj 
„země zamyšlené“ od vesnice 
k vesnici a zastavoval se u božích 
muk, pozoroval stavby, prohlédl si 
archivy i stará čtení, porozprávěl 
s pamětníky, ale především slovem 
i kresbou vypodobnil kraj s jeho 
baladickou a trochu zadumanou 
krásou.

„Po mnoha polních cestách jsem 
kráčel s holí poutnickou, abych pak 
unaven usedl k prostým stolům ve 
vesnických hospodách, před nimiž 
voní kvetoucí lípy. Zasnil se v kos-
telním šeru před tvářemi madon 
a na prastarých hradištích vysle-
chl z ticha dávná svědectví o lidu, 
jehož jména a děje zasypal čas pís-
kem zapomnění…“.

 A konečně je tady krajina ná-
vratů, kdy z pražského odstupu 

a pohledu se básníkův vztah k rod-
nému kraji a k Pošumaví i Chodsku 
zvroucňuje, stesk a touha po něm 
zesilují a představa o něm zkrás-
ňuje. Jsou to jeho sbírky Vratečín 
(1973), Ticho v oranicích (1979) 
a především Světla v oknech 
(1982). Jimi se vrací ke svému té-
matu „země zamyšlené“, k rodné-
mu domovu na jihu Čech. Jeho zralá 
poezie je plna přemýšlivosti, ticha, 
stesku a neklidu.

„Každý z nás má v srdci jeden 
kraj, jehož obraz splývá v jed-
no s představou domova, rodné 
země. Kraj, k němuž se tím častěji 
vrací vzpomínkou, čím více se mu 
vzdaluje.“ Stehlík se k němu vrá-
til citlivou sbírkou Voněly vodou 
večery (1956), která má příznač-
ný podtitul Kniha krajin. O tom, 
že zde byla místa básníkovi ob-
zvlášť drahá, svědčí i následující 
úryvek básně:

„Znova jsem uviděl svůj kraj
s rybníky rozzářenými,
stříbřitě jiskřila rosa,
dech lip vál smysly mými…
Šuměním sosen si vzlykni,
můj verši do těchto chvil. 
Puškvorcem zavoň mi prudce,
 ať vím, ať vím, že jsem tu byl“.

Ivan Nikl
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ho lesíku s výkladem a asisten-
cí přihlížejících dětí. Vyvrchole-
ním akce bylo vyhlášení výsledků 
soutěže a vylosování výherců, 
kteří obdrželi bedýnky s čers-
tvou místní zeleninou i domácí 
chléb od Rendla.

Eduard Lískovec
foto Pastvina
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Děti, pojďme za zvířátky!
Jedlý park a minizoo Pastvina 

ve spolupráci se Sušickým kultur-
ním centrem uspořádaly 27. srpna 
další ročník již tradiční akce nejen 
pro děti s názvem Do zahrádky za 
zvířátky. V areálu při silnici u Di-
višova, který je pěšky a na kole do-
stupný i z Pátečku, byla představe-
na zajímavá fl ora a fauna a zároveň 
i poučení o pěstování a chovu. 

Akci moderoval Karel Sedlec-
ký a osou programu byla křížovka, 
kterou malí i velcí návštěvníci luštili 
během odpoledne po celém areálu. 
Otázky byly soustředěny do stano-
višť tak, aby si návštěvníci zároveň 
prošli celý park. 

A k vidění, pohlazení i ochutnání 
toho nebylo málo: Ohrada s vepříky 
a klokanem, výběh se dvěma lama-
mi, psy, osly a kozami, slepičí les, 
králičí doupě, bylinková a zelenino-
vá zahrádka, hmyzí val, sušárna by-
linek, zahrádka jedlých květů, nová 
relaxační zóna s posezením a v ne-
poslední řadě přírodní dětské hřiště.

Nedílnou součástí areálu je ob-
čerstvení, které nabízí vegetariánské 

pokrmy a speciality přímo z míst-
ního zdroje, domácí ovocné limo-
nády, zmrzlinu a víno i pivo. Nově 
byl otevřen stánek s produkty a vý-
pěstky jak z Pastviny, tak i z okol-
ních farem. 

Program dále nabídl projížďky 
na koních, procházku se dvěma 
novými oslíky a výsadbu jedlé-

U příležitosti letošního životní-
ho jubilea Pepči Baierla proběhlo 
v červnu první ofi ciální pěvecké 
soustředění bývalých členů Sušic-
kého dětského sboru. Šedesát tři 
Bejvaláků se sešlo v chatovém tá-
boře Ostrý u Blatné, aby po čty-
ři dny vzpomínali na staré časy, 
dětská léta a společně si zazpívali 
léty prověřené i nové sborové pís-
ně, které plánují představit sušické-
mu publiku na koncertě Bejvaláků 
SDS dne 12. listopadu 2022 od 19 
hod. ve Smetanově sále Gymná-
zia v Sušici. 

Soustředění s podtitulem „Po-
klad na Stříbrném jezeře“ pro-
běhlo v duchu klasických tábo-
rů SDS. Dopolední a podvečerní 
čas byl zasvěcen sborovému zpí-
vání, které zpěvuchtivé Bejva-
láky bavilo tak moc, že prosili 
Pepču Baierla, ať zkoušky pro-
dlouží. Ve zbylém čase se kovbo-
jové a indiánky rozdělili do čtyř 
oddílů a vydali se vstříc nástra-
hám Divokého západu. Svá vy-
prahlá hrdla všichni průběžně 
svlažovali v Saloonu U Whis-
key Dejva, kde drsní kovbojové 

Bývalí členové SDS znovu zpívají pod taktovkou Pepči Baierla

a banditi neomylně sáhli po oh-
nivé vodě, i díky které se stateč-
ně popasovali s vyprahlou prérií 
i noční bouřkou. Samozřejmos-
tí byly soutěže pro jednotlivce 
i týmy, které prověřily moudrost 
a zdatnost každého ze zúčastně-
ných. Nechyběly ani tradiční ve-
černíky, bodování chatek, tábo-
rák, diskotéka a ranní rozcvička. 
O vítězství v honbě za pokladem 
se rozdělily modrý (Winnetin-
teem) a zelený tým (Svědci Joe-
ovi) následovaný červenými 
Texaskými pěnicemi a žlutými 
Los Caballos. Největší poklad si 
Velký Manitou schoval nakonec 

– byl jím samotný Pepík Baierl, 
bez něhož bychom si o tom všem 
mohli nechat jen zdát.

Děkujeme všem, kteří nám s pří-
pravou soustředění pomáhali i všem, 
kteří se ho zúčastnili, a těšíme se 
s vámi všemi zase brzy na viděnou! 

ZKOUŠKY BEJVALÁKŮ 
NA PODZIMNÍ KONCERT

Jsi bývalý člen SDS a chceš si 
zazpívat na koncertě? Ať jsi byl či 
nebyl na soustředění, nevadí. Pod-
mínkou vystoupení je pouze účast 
alespoň na jedné ze dvou podzim-
ních zkoušek + účast na generálce. 

● 1. zkouška: pátek 30. září 
2022 od 20 hod. (ZUŠ/Káčko)

● 2. zkouška: pátek 21. října 
2022 od 20 hod. (ZUŠ/Káčko) 

● generální zkouška: so-
bota 12. listopadu 2022 od 16 
hod. (Smetanův sál Gymnázia 
Sušice)

● koncert: sobota 12. listopa-
du 2022 od 19 hod. (Smetanův 
sál Gymnázia Sušice)

Vstupenky na koncert budou 
v předprodeji během podzimu. 
Pro více informací sleduj Bejva-
láky SDS na sociálních sítích 
nebo nám napiš na taborsds@
gmail.com. 

Neboj se a přidej se! Za celý 
organizační tým Lenka Petříková

Douzelage ve Slovinsku 
Město Sušice je aktivním členem 

mezinárodní organizace Douzelage. 
Ve dnech 25. – 28. 8. 2022 proběhlo 
setkání ve slovinském městě Škofja 
Loka. Město se nachází asi půl ho-
diny cesty autem od hlavního města 
Lublaň, žije v něm 23 tisíc obyva-
tel. Zároveň došlo v tomto termínu 
k uskutečnění závěrečného 6. set-
kání v rámci projektu Juniors for 
seniors – Active aging (mezigene-
rační spolupráce). 

Za město Sušice se akce účastni-
la šestičlenná delegace: Mgr. Kristi-
na Volná, Ing. Eva Beníšková, Ing. 
Jaromír Kolář, Bc. Veronika Ma-
rešová, Eva Beníšková a Barbora 
Suková. 

Program byl bohatý a opět zamě-
řený na jednotlivé sekce: General 
meeting (pro zástupce jednotlivých 
měst), Education meeting (pro uči-
tele) a Youth meeting (pro studenty). 

V rámci slavnostního zahájení 
byl odhalen nový banner Douze-

lage. 28 částí vytvořila 
jednotlivá města. Na 
sušické výšivce nesmí 
chybět tradiční sušic-
ká tematika zápalek 
(viz foto).

Součástí programu 
bylo též zahájení vý-
stavy ze dvou soutěž-
ních ročníků fotogra-
fi cké soutěže. Jsou zde 
k vidění fotografi e su-
šických autorů včetně 
vítězné od Veroniky 
Marešové. 

Projekt Juniors for 
seniors byl slavnost-
ně ukončen. Za účasti 
všech partnerů projektu i zástupců 
Velvyslanectví ČR v Lublani byly 
prezentovány výstupy projektu.

Na konferenci byly prezentovány 
úspěšně zakončené, probíhající i plá-
nované projekty. V polovině října 
bude hudební skupina Paddy's Ban-

Pestrá Pouťová Paleta

gers reprezentovat Sušici na hudeb-
ním festivalu Douzelage Festival of 
Europe 2022 v irském Bundoranu. 
Město Sušice je též začleněno do 
projektu organizovaného městem 
Meerssen s názvem Free Press un-
der Pressure. 

Učitelská sekce absolvovala ná-
vštěvu místního gymnázia a vol-
nočasového centra s prezentací me-
zigeneračních projektů, přednášku 
o generaci Z (zoomers, mileniálové) 
či tvůrčí dílnu zaměřenou na přípra-
vu perníčků dle tradičního slovin-
ského postupu. 

Studenti obohaceni o nové 
kontakty napříč Evropou mají za 
sebou mnoho přínosných aktivit 
– pracovních dílen, sportovních 
utkání či únikovou hru. 

Další společné setkání je 
na programu počátkem května 
příštího roku v chorvatském měs-
tě Rovinj.  Ing. Eva Beníšková 

Douzelage Sušice 

Pouť je od slova putovat tedy 
podnikat cestu a od nepaměti měla 
náboženský a duchovní přesah. 
Dnes je lidská společnost zcela 
rozmanitá a pouť má pro každého 
jiný význam. Pro jednoho je to čas 
nákupu netradičního zboží na jar-
marku, pro druhého večerní zábava 
s živou kapelou, pro děti a zejména 
jejich rodiče zábavní park s atrakce-
mi, pro dalšího setkání s širokou ro-
dinou a mnozí v ten čas naplňují její 
původní význam – putují a účastní 
se bohoslužby. 

Všechny tyto možnosti tradič-
ně nabídla i pouť sušická. Letos se 
uskutečnila o víkendu 4. a 5. září, 
i když atrakce se roztáčely a halasi-
ly už týden předem a pouťová zába-
va v sokolovně se odehrála v pátek. 

Naopak těžiště akcí místní farnos-
ti bylo v neděli a závěrečná mše na 
Andělíčku proběhla až v pondělí. 
Specialitou sušické pouti je pak vý-
stava drobného zvířectva, kterou 
pořádá sušická organizace svazu 
chovatelů U Chovatelů. 

Ze sobotního ranního chladna 
se město sluncem rychle zahřálo 
a přes den panovalo vlídné poča-
sí. Odpoledne se postupně zatáhlo 
a po setmění chvíli chladil i drob-
ný deštík. Návštěvnost a veselí pak 
připomínaly staré dobré (tj. před-
covidové) časy, proudy lidí puto-
valy z náměstí k atrakcím a nao-
pak. Na stadionu probíhala oslava 
110 let sušického fotbalu za účasti 
slavných fotbalových tváří. Večer 
se v chatové osadě Luh uskutečnil 

festival Against 
a na Santosu za-
hrál Brutus. Ne-
děle pak navíc 
nabídla svěží 
oblačno s obra-
zy monumentál-
ních kupovitých 
mraků a udělala 
pouti přátelskou 
tečku. 

text a foto ED
více foto na

www.kulturasu-
sice.cz

Zajímavosti
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