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Aktuálně
z radnice
„V současné době intenzivně řešíme problém s dodavatelem plynu do městských
kotelen. Dosavadní dodavatel
ukončil činnost. Bytservisu se
ve spolupráci s městem podařilo nasmlouvat jako nového dodavatele společnost ČEZ a to
ve srovnání s cenami dnes obvyklými za relativně výhodných
podmínek,“ informoval starosta Sušice Petr Mottl.
V rámci projektu Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Sušicku proběhla
13. ledna online schůzka u kulatého stolu. Zúčastnili se jí zástupci města Sušice, krajského
úřadu, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb a možnost
zúčastnit se měli i zástupci měst
a obcí na Sušicku, zájemci o problematiku v sociálních službách
i široká veřejnost. Hlavním bodem bylo projednání vyhodnocení Komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb na Sušicku pro
roky 2019–2021. Jednání vedli
zástupci Centra pro komunitní
plánování Plzeň, kteří aktualizaci plánu zajišťují.
Aktuálně se ve městě znovu dostáváme na rekordní
počty nakažených covidem.
„Naštěstí varianta omikron
nezpůsobuje tak těžký průběh a tedy ani zvýšenou zátěž
pro sušickou nemocnici,“ uvedl starosta Petr Mottl a dodal:
„Doufám, že až tato varianta
odezní, vrátí se vše do normálu.“
-red-

33. ročník

INVESTICE MĚSTA V ROCE 2021

Na barevné obálce novin
(strany 1 a 12) přinášíme přehled investičních akcí města realizovaných v roce 2021, který
připravil Odbor majetku a rozvoje města MÚ Sušice.
Souhrnný komentář k akcím
podává starosta Sušice Bc. Petr
Mottl: „Přestože minulý rok 2021
byl z důvodu covidové situace
hodně komplikovaný, rozsah realizovaných investic svědčí o tom,
že se město i v této složité době
snaží život občanů Sušice zlepšovat – modernizuje se infrastruktura, bydlení, komunikace a pracuje se i na rozvojových projektech.
Chtěl bych za to poděkovat nejen
svým kolegům zastupitelům, ale
také investičním technikům městského úřadu a všem dalším, kteří se na tom podílejí. Oceňuji, že
i přes zdlouhavé a komplikované
administrativní procesy, dokážou
vytrvat a akce dovést k úspěšnému konci. Město je tak zase o krok
dál a doufám, že v tomto trendu
budeme pokračovat i v dalších
letech.“

Cena 20 Kč

Uvnitř čísla
najdete
Aktuální informace z nemocnice a graf vývoje počtu nakažených covidem
19 v Sušici a okolí – str. 2
Podmínky grantového a dotačního programu města
pro tento rok – str. 3
Zprávu o divadelním představení v sokolovně a vernisáži v Galerii Sirkus – str. 4
Jak dopad la trad iční
Tříkrálová sbírka Charity Sušice – str. 6
Ohlédnutí za 11. ročníkem Vánočního splouvání
Otavy s Lubomírem Brabcem – str. 8
Seriály – o okolních rezervacích, sušických ulicích
a o nabídce zvířat k adopci.

Denní stacionář Klíček
V areálu nemocnice byla dokončena realizace jednopodlažní montované dřevostavby pro Denní stacionář
Klíček. Zhotovitel: Rynostav, s.r.o. Sušice. Celkové náklady: 16 410 000 Kč s DPH.
Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 9. Výzvy MAS Pošumaví – IROP
– Rozvoj sociálních služeb ve výši 11 380 000 Kč

Herní prvky MŠ Tylova
V areálu mateřské školy byly instalovány nové herní prvky.
Realizace proběhla v říjnu 2021.
Zhotovitel: MONOTREND s.r.o., Jamné 34, 666 01 Tišnov
Celkové náklady: 685 128,62 Kč s DPH
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Zastávky u úřadu práce
V červenci 2021 byla v ulici Nádražní dokončena výstavba nové autobusové zastávky u úřadu práce, do provozu pak
byla uvedena s počátkem školního roku 2021/22. Zhotovitelem
stavby byla fi rma SWIETELSKY stavební, s.r.o., celková cena
stavebních prací dosáhla 1 992 485,70 vč. 21% DPH. Z této
sumy bylo 84,99% (1 629 423,00 Kč) uhrazeno z prostředků dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, v rámci projektu
„Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici
II“, ISPROFOND 5327510077.

Zateplení panelových domů č.p. 1163 – 1168 v Sušici II, ul. Kaštanová
V roce 2021 se pokračovalo v zateplování bytových domů na
sídlišti Vojtěška. Realizace probíhala od dubna 2021 do ledna 2022.
Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.,
Jeremiášova 803, 150 00 Praha 5
Náklady: 14 688 617 Kč včetně DPH

pokračování na straně 12 >>>

Pozor! Změna tel. čísla – Ambulance chronických ran
– MUDr. Juraj Horský – 608 860 168

dvoudenní tematické pobyty, přednášky, workshopy, exkurze a další
pro žáky mimořádně zajímavé aktivity – přijďte se s nimi seznámit do
školy. V galerii spolupráce najdete všechny informace o minulých
společných projektech i o aktuálním
probíhajícím projektu spolupráce našich škol, který má název: Udržitelnost a ochrana životního prostředí
ve škole, v práci a ve společnosti.
Téma ochrany životního prostředí se
akcentuje ve všech aktivitách. Kromě toho v Bavorsku proběhnou pokusy zaměřené na tuto problematiku
a u nás bude na pozemku školy založeno experimentální úložiště, kde
budou žáci v průběhu let pozorovat
dobu rozkladu nepotřebného materiálu v přírodě.
Ing. Marie Hlaváčová

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.
Dámská bunda – 1 ks, Přívěsek – 1 ks, Taška nákup – 1 ks, Mobilní telefon – 3 ks, Taška na boty – 1 ks, Peněženka – 6 ks, Jízdní kolo – 5 ks,
Řetízek – 1 ks, Prstýnek – 1 ks, Platební karta – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše.
Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových stránkách
Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » Aktuální informace.
Martina Gregorová, Městská policie Sušice

SLAV ALENA ZDE

Spolupráce našich dvou škol již
běží přes 10 let. Stovky žáků naší
školy i školy v Chamu se účastnily
vzájemných akcí, pobytů workshopů
a praxí. Aktuální projekt je ovlivněn
koronavirem, ale přes všechny překážky projekt běží dál. Na podzim
minulého roku jsme kromě jiného
realizovali dvoudenní workshopy
pro žáky i jak v Sušici, tak v Chamu
a 9 žáků naší školy vyjelo na praxe do podniků v Bavorsku. Praxe
jsou projektovány na 15 pracovních
dnů, a jakmile situace dovolí, budou
na praxe vysláni další žáci během
celého následujícího kalendářního
roku – celkem 30 žáků. Další desítky žáků se budou moci účastnit
dvoudenních workshopů podle svého
profesního zaměření střídavě u nás
nebo v Bavorsku. Budou se pořádat
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ZNÁMÁ JMÉNA
A JEJICH NOSITELÉ

NA PAVEL LENKA

Spolupráce SOŠ a SOU Sušice
Informace z nemocnice s partnerskou školou v Bavorsku
Vážení občané,
po vánočních a novoročních svátcích se opět vracíme do „běžného“ života. Ten život zase nebude tak běžný, a to opět vinou
pandemie viru COVID. Již reálně probíhá vlna nakažení mutací
Omikron, která sice má mírnější průběh, ale počet nakažených
občanů se rapidně zvyšuje. Dovoluji si proto opět vás požádat
o opatrnost a racionální přístup k ochraně před touto nemocí.
Jako obvykle vám podávám informace o provozu nemocnice:
I nadále velmi pozorně sledujeme vývoj epidemie COVID 19.
V nemocnici, po určitém poklesu a stagnaci počtu hospitalizovaných, dochází v poslední době k jejich poměrně výraznému nárůstu. Pořád máme velkou obavu z nakažení personálu nemocnice, jehož počty jsou i v běžné situaci velmi nízké.
•
Očkovací centrum – pokračuje stabilní zájem o očkování.
Očkovací centrum otevřeno každý den v provozní době, která je
uvedena na internetových stránkách nemocnice. I nadále očkujeme všechny příchozí – registrované i neregistrované. V současné
době očekáváme dodávku nové očkovací látky od výrobce NOVAVAX. Pokračuje činnost mobilního očkovacího týmu, který
vyjíždí na základě požadavku okolních obcí i velkých podniků
a sociálních ústavů.
•
Testovací (odběrové centrum) – zatím je otevřeno denně.
V souvislosti s novými podmínkami testování a příchodem nové
mutace viru došlo k vyššímu nárůstu zájmu o testování. V současnosti má každý občan nárok na 5 testů metodou PCR za měsíc, které budou uhrazeny zdravotními pojišťovnami. Antigenní
testy nejsou nyní z veřejného zdravotního pojištění hrazeny. Platí totéž, co pro očkovací centrum – v provozní době otestujeme
všechny příchozí.
•
Lůžková péče – došlo k mírnému nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů COVID+, kterých momentálně ošetřujeme 7
a jednoho pacienta na JIP. V současné době nám stačí dvě pracoviště pro COVID+ pacienty. Jedná se o akutní lůžkové oddělení
a jednotku intenzivní péče. Maximální kapacita těchto pracovišť
je 12 lůžek z toho dvě intenzívní. Bohužel pořád přetrvává, u některých pacientů, velmi těžký průběh onemocnění.
V nemocnici máme i jednu významnou pozitivní informaci.
V loňském roce byla vyhlášena výzva k podání žádostí o dotace
na vybavení oddělení následné péče nemocnic.
Naše nemocnice připravila program vedoucí k zásadnímu zlepšení úrovně poskytované péče na těchto odděleních v objemu více
než 34 mil. Kč. Bohužel byl celý tento dotační titul, 3 hodiny před
příjmem přihlášek, odložen a následně zrušen.
Nemocnice proto požádala město Sušice o dotaci na pořízení
dovybavení nemocnice ve výši 4,5 mil. Kč a zastupitelstvo města dotaci schválilo.
Nyní právě dochází k postupným dodávkám vybavení, kdy např.
došlo k výměně všech matrací za antidekubitní, bylo doplněno
vybavení rehabilitace, došlo k výměně injekční a infúzní techniky a pořízení nových monitorů, s vyšší rozlišovací schopností, pro pracoviště rentgenu, Pořízena byla řada dalšího vybavení
podle potřeb nemocnice, čímž došlo alespoň k částečné obměně
opotřebeného vybavení nemocnice po vlnách pandemie COVID.
Nemocnice i nadále poskytuje péči na akutním lůžkovém interním oddělení, a dvou stanicích následné péče a ve všech obvyklých ambulancích, včetně nepřetržitě fungujících ambulancí
chirurgické, interní a dětské.
Bc. Jiří Vlček, MBA
jednatel společnosti
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Zdeněk
14. ledna slaví svátek Zdeněk.
Zdeněk je tradiční české jméno odvozené nejspíše z původního staroslovanského jména Zdeslav. Stejně jako mnoho staroslovanských jmen je
i Zdeslav jméno složené, lze ho vyvodit jako „Zde slavný“. Při bádání historií narazíme ale také na jiný výklad, podle kterého jméno Zdeněk může
vycházet i z latinského jména Sidonius.
V České republice žije přes 120 000 lidí s tímto jménem a Zdeněk patří mezi nejpopulárnější jména, jeho oblíbenost v posledních letech ale
rychle klesá.
Mezi slavnými osobnostmi s tímto jménem známe například režiséra
Zdeňka Trošku, šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, scenáristu Zdeňka Svěráka, malíře Zdeňka Buriana, herce Zdeňka Piškulu nebo tvůrce Krtečka Zdeňka Milera.
V historii bylo toto jméno obzvláště oblíbené u šlechticů a tak můžeme
narazit například na Zdeňka IV. Brtnického z Valdštejna, Zdeňka Kostku
z Postupic nebo Zdeňka Konopišťského ze Šternberka, do jehož rodu patřil i nedávno zesnulý Zdeněk Sternberg.
Rozhovor přinášíme s kajakářem ZDEŇKEM Galuškou.
Zdeněk Galuška je momentálně studentem 2. ročníku Gymnázia Sušice. Stejně jako jeho sestřenice se i on věnuje vodnímu slalomu. S tímto
sportem začal už v deseti letech a dosáhl v něm mnoha úspěchů. Mezi největší patří mistr České republiky v eskymování a mistr České republiky ve
vodním slalomu ve hlídkách. Se svým kajakem projel už velkou část světa
a byl například na soustředění ve Francii, Španělsku, Polsku, Slovinsku,
Německu, Rakousku, Itálii, Slovensku nebo i v Arabských emirátech a na
ostrově Réunion u Madagaskaru.
Proč ti rodiče dali jméno Zdeněk? „Už můj táta se jmenoval Zdeněk,
tak si nakonec prosadil, že se budu jmenovat stejně jako on. Původně jsem
se měl jmenovat Radek.“
Zdeňku, víme, že se odmala věnuješ vodnímu slalomu. Zajímalo by
mě, co tě k tomuto zájmu dovedlo. „S kajakem jsem chtěl začít, už když
mi bylo 9 let, přišlo mi to jako zábavný sport. Rodiče mě ale nechtěli pustit.
Pravá touha nastala, až když moje sestřenice vyhrála mistrovství Evropy.
Uprosil jsem rodiče s tím, že chci taky vyhrát medaili a oni mi to dovolili.“
Je zajímavé, že jsi chtěl jako mladý začít s tímto sportem. Většině
lidí totiž přijde těžký a pro nováčky těžko přístupný, je tomu tak? „Řekl
bych, že to dost náročný sport je. Trvá dlouho, než se naučíš jezdit na takové
úrovni, abys byl schopný vůbec sjet nějaký jednodušší kanál, natož na něm
závodit. A k tomu musíme přidat, že tento sport je velice drahý a už jenom
nějaká závodní loď může stát 30 tisíc. A to nesmím zapomenout na všechna ta soustředění. Ze začátku jenom po Česku a později po celém světě.“
Říkal jsi, že tvým vzorem byla tvá sestřenice a její výhra mistrovství Evropy, je tvým snem v budoucnu dosáhnout taky takového úspěchu a plánuješ v tomto sportu pokračovat? „Rozhodně bych se chtěl stát
úspěšným kajakářem a rozhodně budu v tomto sportu pokračovat, taky
tomu dávám maximum. Ale nejsem si úplně jistý, zda se mi to na takovou
úroveň povede. Ono to vyžaduje velké množství času strávit tréninkem.
Už teď mi toho trénink spoustu zabírá a chtěl bych, aby mi taky zbyl čas
na školu a jiné koníčky.“
Dobře. Jaké máš tedy další zájmy a čemu jinému by ses chtěl v budoucnu věnovat? „Momentálně se věnuji 3D modelování a grafice. Chtěl
bych se naučit programovat a stát se herním vývojářem, to je můj sen.“
Denis Kohel, 2.A

Pečujete o člena rodiny a chybí vám čas na odpočinek,
vyřízení nezbytných záležitostí na úřadech či na
potřebnou zdravotní rekonvalescenci?
Pokud pečujete o své rodiče či prarodiče nebo dítě se zdravotním postižením nebo jinou blízkou osobu či souseda, pak právě vám je určena anketa, jejímž cílem je zmapovat zájem a potřebnost odlehčovacích služeb na
Sušicku. Jedná se o služby, které zajistí potřebnou péči o nemohoucí osobu, a to buď přímo v domácnosti pečovaného, nebo v pobytovém zařízení,
kam je pečovaná osoba na určitý čas umístěna. Takovéto odlehčení péče
umožní pečujícím osobám nezbytný odpočinek a načerpání sil, možnost
vyřídit si potřebné záležitosti či např. absolvovat zdravotní zákroky apod.
Anketa je anonymní a je možné ji vyplnit do 15. 2. 2022 elektronicky.
Odkaz naleznete na webových stránkách města Sušice (https://www.mestosusice.cz), pod záložkou „Městský úřad“ – „Sociální služby“ – „Aktuálně“. Názory a potřeby pečujících osob budou důležité při jednáních
o tom, jak případně odlehčovací služby na Sušicku zajistit.
Služby pro pečující osoby jsou jedním z témat, kterým se aktuálně zabýváme při komunitním plánování sociálních služeb. Dalšími tématy, která budeme v nejbližší době společně probírat, je např. zajištění dostupného
a sociálního bydlení v regionu.
Pokud se zajímáte o sociální služby, které pomáhají lidem v tíživých
situacích, a o jejich další rozvoj, tak bližší informace o komunitním plánování sociálních služeb získáte na webových stránkách města Sušice, kde
jsou v záložce Městský úřad – Sociální služby pravidelně zveřejňovány
pozvánky na společná setkání a další informace.
Všechny aktivity probíhají v rámci projektu „Aktualizace komunitního
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku“, který je podpořen
finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015156. Projekt
realizuje Centrum pro komunitní
práci západní Čechy v partnerství
s městem Sušice.
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 10. ledna 2022
•
Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie
na služby, podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na služby – zajištění administrace zadávacího řízení na dodavatele stavby „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu
v ul. 5. května, Smetanova, Studentská – SO01, SO11, DSO21.1“, Regionální rozvojové agentuře Šumava, o.p.s., Stachy 422, 384 73, IČ: 25154711, za
cenu 28 000 Kč bez DPH, tj. 33 880 Kč vč. 21% DPH a pověřila starostu
města podpisem smlouvy podle přílohy.
•
Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie
na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Sušice II, teplofikace bytových domů čp. 793, 794, 795, 796“ podle přílohy a firmy, které budou
vyzvány k podání nabídky: DUŠEK ENERGY s.r.o., Kostelní 67, 342 01,
Sušice IČ 29161151, MONTOP CZ spol. s r.o., Hlinická 1508/9, 390 02
Tábor IČ 04384113, INTOP Smrčka, 5. května 797, 339 01 Klatovy IČ
42838312, STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 384 73 Stachy IČ
40740056, THERMOLUFT KT s.r.o., Franty Šumavského 867, Klatovy,
339 01 Sušice IČ 29109990, JAN ŠTĚPÁNEK, Čejetice 152, 386 01 Strakonice IČ 65981634, JINDŘICH KŘESÁK, Miřenice 66, 341 01 Nalžovské Hory. IČ 68775644.
•
Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu I. kategorie
na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Sušice, Nádražní čp. 138,
rekonstrukce elektroinstalace bytového domu“ podle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: 1) Josef Lád, Chlum 22, 342 01 Sušice IČ 63512645, 2) Pavel Prunner, Na Vojtěšce 1113, 342 01 Sušice IČ
69249130, 3) Ing. Václav Potužák, Volšovy 62, 342 01 Sušice IČ 14726696,
4) ELEKTRO KT GROUP s r.o., Průmyslová 927/II, 339 01 Klatovy IČ
27967280, 5) ELKOMAT servis, spol. s r.o., T. G. Masaryka 133, 342 01
Sušice IČ 18238882, 6) Tomáš Pojar, Číhaň 72, 341 42 Číhaň, IČ 74211803.

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).
Město Sušice přijme úředníka na funkci referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví, agenda sociální práce, opatrovnictví.
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Zájemce musí splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: Vzdělání podle požadavku
zákona č. 108/2006 Sb., praxe v oboru, organizační schopnosti, jednání s lidmi, aktivita, práce na PC, řidičský průkaz. Nástup k 1. 4. 2022.
Plat. podmínky pro 10. platovou třídu podle nař. vlády č. 341/2017 Sb.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 15. 2. 2022 na adresu: Město Sušice,
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice.
Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

Komentář k Obecně závazné vyhlášce
města č. 3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
Především je potřeba upřesnit, že se jedná o poplatek za celý systém
odpadového hospodářství města, a ne pouze za „popelnice“, jak nesprávně řekla jedna sušická zastupitelka na zasedání městského zastupitelstva.
Je třeba připomenout, že původní poplatek 500 Kč byl stanoven vyhláškou v roce 2010 a od té doby se neměnil. Náklady města spojené s odpady
a systémem jejich likvidace postupně stoupaly.
Velmi správně to vysvětlil místostarosta města – pokud bychom k původní částce (500 Kč/osobu) připočetli jen míru inflace, byl by dnešní
poplatek na úrovni 647 Kč. Pokud k tomu připočteme zákonné navýšení
poplatků za likvidaci a skládkování odpadů, dostaneme se zaokrouhleně
k částce 745 Kč. A protože i letos bude inflace vyšší, navrhla logicky rada
města výši poplatku stanovit na 800 Kč/osobu. Následně tuto vyhlášku
odsouhlasilo i zastupitelstvo města.
Výše odsouhlaseného poplatku u nás nevybočuje z hodnot výše poplatků
v okolních městech a obcích i s ohledem na to, že v Sušici máme poměrně
velkorysý sběrný dvůr, kde mohou občané v podstatě bez omezení odevzdat
svůj odpad. Tuto možnost třeba v Mariánských Lázních rozhodně nemají.
Pro porovnání přinášíme informaci o výši poplatku v okolí:
600 Kč město Horažďovice, Rejštejn, obec Žichovice, Prášily, Poleň
650 Kč město Rabí
700 Kč městys Kolinec, obce Hrádek, Běšiny, Dlouhá Ves, Vrhaveč
750 Kč město Kašperské Hory, obec Velhartice, Hlavňovice
800 Kč město Hartmanice
850 Kč město Nýrsko
900 Kč městys Chudenice, obec Žihobce
1 000 Kč město Železná Ruda, obec Srní
Detailní rozbory vývoje nákladů města Sušice a množství odpadů ve
městě, jež město zajišťovalo dříve prostřednictvím soukromé nadnárodní
společnosti a dnes své vlastní společnosti, připravujeme a výsledky přineseme v příštím vydání SN.
-mpo-

Aktuality
•
Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele akce
„Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice“ v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, podle přílohy.
•
Rada města schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce
„Sušice II – zateplení panelových domů č.p. 718–719, ulice 5. května a č.p.
720–721, ulice U Kapličky“ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
zadávací dokumentace. Dále schválila obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo na stavební práce.
Celé usnesení z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 8. 2. | 8. 3. | 19. 4. | 10. 5. | 14. 6. |
19. 7. | 9. 8. | 13. 9. | 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022
Horažďovice: 5. 4. | 28. 6. | 4. 10. 2022
Nalžovské Hory: 15. 3. | 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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Výzva k podání nabídek
vyhlášená v souladu se zněním zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších úprav
Předmět výzvy: Pronájem části chaty Svatobor bez rozhledny, situované na části stavební parcely č. 2233/3 o výměře 621 m2, části pozemkové parcely č. 2544 o výměře 2893 m2, stavební parcely č. 2233/1 o výměře
28 m2, včetně stavby na ní umístěné a parcely č. 669/33 o výměře 388 m2,
včetně opěrných zdí, schodů a zpevněných ploch na všech parcelách v k.ú.
Sušice nad Otavou.
Zadavatel: MĚSTO SUŠICE, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice,
IČ: 00256129, DIČ: CZ00256129, tel.: 376 540 111
Podmínky pronájmu: Minimální nabídková cena pronájmu činí
200 000 Kč ročního nájmu.
Nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Předložení podnikatelského záměru využití areálu.
Lhůta a způsob podávání nabídek: 15. 2. 2022 do 15.00 hodin
Zadávací dokumentace a podrobné informace k výběrovému řízení
je k dispozici zájemcům na Odboru majetku a rozvoje města, Městského
úřadu v Sušici, IV. patro, kancelář číslo 411 na tel. čísle:
376 540 145 – Ing. Jaroslava Zdeňková, e-mail: jzdenkova@mususice.cz,
a na webových stránkách města: www.mesto-susice.cz

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SUŠICE V OBLASTI KULTURY, SPORTU,
VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2021
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu občanů
města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Nabídnout dětem a mládeži kvalitní využití volného času a odpoutat je od
negativních prvků společnosti. Zpestření nabídky kulturních a sportovních aktivit v Sušici. Zatraktivnění Sušice jako kulturního, turistického a sportovního centra regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.
Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufinancování podpořit aktivity v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání na území města Sušice.
Celkový objem finančních prostředků: 1 000 000 Kč
Maximální výše dotace: 50 000 Kč
Maximálně však do výše 70 % celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu.
Okruh žadatelů:
a) občané působící ve městě Sušice a jeho částech starší 18 let
b) spolky (do 31. 12. 2013 občanská sdružení)
c) humanitární organizace
d) jiná právnická nebo fyzická osoba působící ve městě Sušice a jeho
částech
Žadatelé o grant musejí být přímo odpovědni za přípravu a řízení
projektu.
Lhůta pro podání žádosti:
I. kolo – do 28. 2. 2022
II. kolo – do 30. 6. 2022
Způsob a místo podání žádosti:
Žádost o přidělení grantu se podává výhradně na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které naleznete na adrese www.
mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskytované » Grantový program
v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání) nebo na odboru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.
Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu Městského úřadu Sušice, náměstí Svobody
138, 342 01 Sušice
b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138,
342 01 Sušice
Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanoveného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné
formě nebudou brány v úvahu.

Kritéria pro hodnocení žádosti: Při hodnocení předložených projektů bude posuzováno zejména:
– okruh občanů města Sušice, pro které je projekt určen
– význam projektu pro občany města Sušice
– význam projektu pro reprezentaci města Sušice v regionu, ČR nebo
v zahraničí
– organizační náročnost projektu
Při hodnocení žádostí bude přihlédnuto k realizaci podobných akcí žadatelem v minulých letech a plnění povinností vyúčtování přiděleného grantu.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Do 1 měsíce od ukončení příjmu žádostí pro dané kolo.
Podmínky pro poskytnutí dotace:
a) podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, včetně všech
povinných příloh podle Pravidel pro „Grantový program města Sušice
v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“
b) rozpočet projektu musí vycházet z reálného předpokladu a musí
být transparentní
c) grant lze přidělit pouze žadatelům realizujícím projekt na území
města Sušice a jeho částí a zejména pro obyvatele města Sušice a jeho částí
a na projekt reprezentující město Sušice v regionu, ČR nebo v zahraničí
d) na projekt, který proběhl v minulosti a bylo dokončeno jeho financování, nemůže být grant poskytnut. Výjimkou jsou akce realizované do
uzávěrky 1. kola příjmu žádostí
e) do celkových nákladů nelze zahrnout investice, výdaje za alkohol
a tabákové výrobky
f) realizace projektu musí proběhnout nejpozději do konce roku, ve
kterém je podávána žádost
Oznámení o přidělení dotace:
Písemně do 14 dnů od schválení Radou města Sušice.
Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský
úřad » Dotace poskytované » Grantový program v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání)
Konzultační místo a kontaktní osoba
Městský úřad Sušice – Odbor památkové péče a cestovního ruchu
Bc. Petra Turková, telefon: 376 540 211,
e-mail: pturkova@mususice.cz,
číslo dveří: 205

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU
PRAVIDELNÉ ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ NA ROK 2021

Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mládeže do 18 let v oblasti sportu. Nabídnout dětem a mládeži kvalitní využití volného času a odpoutat je od negativních prvků společnosti. Získat
přehled o organizacích pracujících s dětmi a mládeží do 18 let v oblasti
sportu ve městě Sušici.
Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufinancování podpořit pravidelnou činnost organizací, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity dětí a mládeže na území města Sušice.
Celkový objem finančních prostředků: 2 000 000 Kč
Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na sportovní činnost dětí a mládeže v daném roce.
Okruh žadatelů: Neziskové organizace, jejichž činnost je orientována
na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18 let nekomerčního charakteru
působící na území města Sušice.
Lhůta pro podání žádosti: Do 28. 2. 2022
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o dotaci se podává výhradně
na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které naleznete na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskytované
» Dotační program na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací) nebo na odboru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.
Žádost musí být doručena: a) osobně na podatelnu Městského úřadu Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice; b) poštou na adresu: Městský
úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanoveného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné
formě nebudou brány v úvahu.
Kritéria pro hodnocení žádosti:
Při hodnocení předložených žádostí bude posuzováno zejména:
– počet registrovaných členů organizace do 18 let pravidelně se účastnících sportovní činnosti v organizaci

– náklady na provoz sportovních zařízení
– náklady na pronájem sportovních zařízení
– náklady na dopravu na pravidelné soutěže, turnajová utkání a závody
– činnost sportovní organizace v předchozím roce – dosažené výsledky,
soutěže, utkání, tréninky apod.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Dotace budou rozdělovány
k 30. dubnu 2022
Podmínky pro poskytnutí dotace: a) podání písemné žádosti na
předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh dle Pravidel
pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“; b) organizace působí na území města Sušice a trvale pečuje o děti a mládež do 18 let v oblasti sportu; c) členové
organizace v daném roce dovrší maximálně 18 let věku; d) organizace
zajišťuje periodicky se opakující činnost; e) neuznatelné náklady: mzdy,
stravné na letních táborech nebo přípravných soustředěních, náklady na
letní tábory nebo přípravná soustředění pro neregistrované členy organizace, náklady hrazené z grantu města Sušice, další náklady nesouvisející
se sportovní činností dětí a mládeže do 18 let
Oznámení o přidělení dotace: Písemně do 14 dnů od schválení Zastupitelstvem města Sušice.
Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský
úřad » Dotace poskytované » Dotační program na podporu pravidelné
činnosti sportovních organizací) nebo na odboru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.
Konzultační místo a kontaktní osoba – Městský úřad Sušice
odbor památkové péče a cestovního ruchu
předseda komise sportu
Bc. Petra Turková
Ing. Jan Staněk
telefon: 376 540 211
telefon: 606 751 639
e-mail: pturkova@mususice.cz
e-mail: jstan@centrum.cz
číslo dveří: 205
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Chová se žena jako muž, či jen vidí muže žensky?
Prvním letošním představením
zorganizovaným v rámci sezony
2021/2022 pro sušickou veřejnost
a předplatitele skupiny S Stálou
divadelní scénou Klatovy ve spolupráci se Sušickým kulturním
centrem byla komediální one

woman show Žena obecná nového
pražského Divadla Na Maninách
(2018). 18. ledna velký sál sušické
sokolovny zaplnila štíhlá žena obecná v podání známé nejen seriálové
herečky Ivany Jirešové. Hru napsala
Daniela Šteruská, hudbu složil Petr

Zeman a režie se chopila Adéla Laštovková Stodolová.
Ačkoliv show jedné herečky
byla více než hodinová, nenudila,
měla vtip a spád
a určitě se stala
pro mnohé návštěvníky i přínosem. K výrazovým prostředkům
sympatické Jirešové patřila nejen
různá herecká
vyjádření, světla a převleky, ale
i několik příhodných písní, přičemž působivou
atmosféru dotvářela výtvarná projekce na zadní
stěně jeviště. Vznikl tak rozmanitý
útvar mapující hlubinu ženské duše.
Představení ryze ženské, je ale
vhodné pro obě
pohlaví. Ženy se
v mnoha ohledech
mohly s gustem
ztotožnit s úvahami hlavní protagonistky, její dedukce často rezonovaly
a odlišnosti se lépe
vyjevily. Muž pak
využil jedinečné
šance nahlédnout pod hladinu ženského uvažování a uvědomil si, co všech-

no předchází, nebo se skrývá za ženskou mluvou. I když zkušený muž
to léty opakování zná, neškodí si to
takto zhuštěně
připomenout.
Jirešová celý
čas řeší mezilidské vztahy
v nejčastějších
situacích dnešních žen, odkrývá jejich složitost a odhaluje
nuance ženské
duše v cestě za
štěstím, která nenechá bez
povšimnutí ani
ty nejjemnější
aspekty života.
Úvahy se točí kolem témat společných většině žen nezávisle na postavení, vzdělání či věku. Podstatnou
část tak zabírá vztah k mužům, jenž
zde byl okořeněný např. otázkou zda se dnešní žena opravdu
chov á ja ko
muž… Na druhou stranu muž
si zde může uvědomit, jak odlišně se na něj žena
obecná dívá.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Trojnásobně oživená GALERIE
V sušické Galerii Sirkus byla 21.
ledna zahájena výstava fotografií
Daniela Šperla Všednosti. Galerie
při vernisáži znovu po čase radostně ožila návštěvníky zdaleka i zblízka. Skutečný život navíc září i z vystavených fotografií. A do třetice
v ten čas galerie ožila, když spustila Bossanoha. Jam jazzové rytmy
a melodie rozlila do prostoru a vystaveným fotografiím vtiskla další rozměr.
Nejprve však jako obvykle organizátorka Mirela Tůmová výstavu uvedla a představila přítomného autora. Ten
mj. prozradil jakým způsobem pracuje.
Jeho cesta k výslednému černobílému
exponátu se ubírá přes klasický fotoaparát s kinofilmem a prochází alchymií vyvolávání a zvětšování v temné
komoře. Daniel Šperl ročně nafotografuje přes 300 kinofilmů a ve svém
archivu jich ukrývá už na 300 000.
Spouští cvakal po mnoha vsích i městech doma i v zahraničí (Japonsko, Pra-

ha, USA), fotografoval např. i pro sušickou charitu... Po úvodních slovech
se tóny svých nástrojů (baskytara, bicí
nástroje, trombon) a hlasem o slovo
přihlásila domácí skupina Bossanoha a početným návštěvníkům několika skladbami zpříjemnila prohlídku
fotografií.
Výstava představuje fotografický soubor Všednosti doplněný výběrem fotografií z předcházejícího
cyklu Všední slavnosti. Fotografie
vznikaly průběžně od roku 1994.
Mnoho snímků má zde v Sušici svou
premiéru a jejich datace spadá do
posledních let. Zajímavostí je, že fotografie samotné (kromě velkoformátových) vznikají klasickým postupem. V době digitálního tisku
postup pro někoho možná zastaralý, ale dnes též ojedinělý a ceněný.
Cesta realizace souzní s tématem
samotným. Nepostrádá dotyk lidských rukou, cit pro materiál i potřebný čas, přibližuje M. Tůmová.

Nevšední výstava Všednosti je
v Galerii Sirkus ke zhlédnutí do 18.
dubna. Na místě je možné zakoupit
pohlednice i brožury s mnoha dalšími fotografiemi. Výstižně a s velkým přesahem o Šperlových fotografiích vypovídá brožura – Všední
slavnosti v textech Jana Konfršta.
Např.: Vždyť obyčejnost, všednost
v čisté hloubce významu těchto slov
samých vyzařuje z každé fotografie, na níž se díváme. … Pohledy na
výjevy z všedního života mohou být
veselé i smutné, vždy jsou však inspirativní. Vedou k zamyšlení, čímž
nás nekonečná mnohotvárnost života obohacuje. Nechme se doprovodit
pohledem člověka, jehož očima se
nyní díváme na svět kolem nás. Jde
o pohled velmi otevřený, pátravý,
zvídavý i citlivý zároveň. K lidským
citům, radostem i starostem.
úvod a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Daniel Šperl se narodil roku
1966 v Táboře. K fotografii jej již
v mládí přivedl otec. Od roku 1982
byl členem tvůrčí skupiny Ekran, se
kterou pravidelně vystavoval. V letech 1986 až 1990 vystudoval fotografii na Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů. V roce
1999 ukončil magisterské studium na katedře fotografie pražské
FAMU. Doktorské studium absolvoval a ukončil na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké
fakultě Slezské univerzity v Opavě
v roce 2019 a získal titul Ph.D. Věnuje se převážně černobílé dokumentární fotografii. Publikuje doma
i v zahraničí. Mnoho let byl zastupován Leica Gallery Prague. Pracuje
jako televizní a filmový kameraman.
Žije v Praze.
www.danielsperl.com

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Prácheň

Vstupem do poslední rezervace
seriálu (jako minule už na Horažďovicku) se dostáváme na slavnou
půdu, kudy kráčely první slovanské dějiny v kraji a podle pověsti
dokonce i slovutní věrozvěstové
v čase Velkomoravské říše, bratr Konstantinův jménem Metoděj
a jeho žák a následovník Gorazd.
Na starobylost místa poukazuje
i jméno původně raně gotického
kostelíka sv. Klimenta nacházejícího se uprostřed rezervace v sedle
mezi dvěma vrcholy dnes zalesněného kopce (Podle tohoto světce se
jmenuje i vůbec první kostel v Čechách na Levém Hradci.) Zde původně dřevěný kostel byl založen
jako devátý v zemi.
Hradiště chráněné šest metrů
vysokým a patnáct metrů širokým
valem vznikalo kolem roku 1000,
bylo správním místem celého regionu a jeho zbytky jsou na rozdíl
od kostela s přilehlým hřbitovem
do rezervace zahrnuty. Patří sem
též zřícenina o tři sta let mladšího
stejnojmenného mohutného hradu
s patrnými hradbami i částí kruhové věže zbudovaného Bavorem
z Bavorova.
Vše výše uvedené podstatně
ovlivnilo charakter současné rezervace. Jak uvádí tři místní informační cedule: Po opuštění hradu
v druhé polovině 16. století se dnes
nejcennější část rezervace – porosty na strmých skalnatých svazích nad řekou – vyvíjela prakticky bez lidských zásahů. Jsou
zde zachovány přes 100 let staré
smíšené porosty s borovicí, lípou,
jilmem, javorem klenem, habrem
a dubem s bohatým bylinným patrem. Bylo zde nalezeno více než
100 druhů vyšších rostlin, z nichž
řada je chráněna. Je zde doložen
výskyt významných teplomilných
druhů měkkýšů.
Chráněné území o výměře
28,45 ha zaujímá
západní až severozápadní svah
vrchu Prácheň
(512,4 m n.m.).
Předmětem ochrany je zbytek přirozených převážně
listnatých porostů
teplomilného charakteru na strmém
svahu pod zříce-

ninou někdejšího župního hradu.
Podkladem chráněného území
jsou krystalické horniny moldanubika. Byly zde zjištěny ruly, aplity,
lamprofyry i granodiority, místy
krystalické vápence. Převážnou
část území pokrývá mezotrofní
hnědozem, v místech s podkladem
vápence pak vápenité hnědozemě.
Porosty v rezervaci tvoří suťový
les s převahou lípy malolisté, lípy
velkolisté a javoru mléče, dubohabřina s převahou dubu letního,
dubu zimního a habru obecného
a borový les na minerálním podkladu. V bylinném podrostu najdeme typické druhy hájové květeny
jako např. sasanka hajní, sasanka
pryskyřníkovitá, dymnivka dutá,
bažanka vytrvalá, plicník tmavý,
prvosenka jarní, lilie zlatohlavá,
lýkovec jedovatý, orchideje kruštík
širokolistý i tmavočervený a dále
kokořík vonný, violka lesní, vikev
hrachovitá, pomněnka lesní, vemeník zelenavý, jestřábník chocholičnatý, kopretina chocholičnatá, pitulník horský, pupkovec
pomněnkový, lomikámen zrnatý,
keř dřišťál obecný a další.
V území bylo zjištěno 135 druhů živočichů, z chráněných např.
čmelák zemní, ještěrka obecná,
slepýš křehký, užovka hladká, veverka obecná, lejsek šedý, strakapoud prostřední, či ťuhýk obecný.
Další ptáci – několik druhů pěnic, budníčků, sýkorek, červenka obecná, drozd zpěvný, králíček
ohnivý, pěvuška modrá, šoupálek
dlouhoprstý, brhlík lesní aj.
Zákonnou ochranu získalo toto
území již v roce 1959 – novelizovaná byla v roce 1988. Ke kostelu
a zřícenině vede turistická značka z Horažďovic, naučná stezka
z Velkých Hydčic a asfaltka zakončená parkovišťátkem.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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Sušice
3. února od 19.30 hod. – Smetanův sál

Přehled akcí
25. února od 21 hod. – PDA Sušice
Jägermeister party
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20.–21. května – náměstí Sušice
SUŠICKÉ SLAVNOSTI 2022 – Hlavní koncerty:
Lenka Filipová, Pokáč, Mňága a Žďorp a další

23. března od 19 hod. – Kino Sušice
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 filmu
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 18. dubna
Všednosti – viz str. 4 a 6

Program koncertu Imitace a segmenty si klade otázky
pojící se s imitací jakožto napodobením v širším slo- 28. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál
va smyslu. V rámci imitace jako kompoziční techniky vrcholného baroka provedou hudebníci publikum
imitačním uměním J. S. Bacha, zazní vzácně hraná
flétnová sonáta Ch. Koechlina, který se Bachem celoživotně inspiroval. Díla Jana Rybáře a Ivany Loudové
budou částečně reflektovat imitaci hlasu flétnou. Rybářovy Segmenty jako by svými kontrastními úseky
evokovaly různé lidské povahy, které mluví či zpívají,
a ve kterých se i samotný hlas objeví. (-JW-)
11. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna – malý sál

9. května od 19 hod. – KD Sokolovna

19. února od 15 hod. – Horský klub
Maškarní karneval pro děti
s animátory Šimonem Pečenkou a Pepou Hejcmanem

Horažďovice
4. února od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Popelka – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky
12. února – KD Horažďovice
Fotbalový ples
18. února od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Honza a zlá princezna
Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky
25. února od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Vodníkova Hanička
Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky
26. února – KD Horažďovice
Skautský ples
11. března od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Žabka Carevna – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky
25. března od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
O Plaváčkovi – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, předprodej
376 528 686
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682 MUZEUM Dr. ŠIMONA ADLERA, Dobrá Voda
Otevírací doba:
Stálá expozice „Svatý Vintíř“ – tel.: 376 593 412
pondělí, středa
7.30–11.30 12.30–15.30
úterý
7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek
7.30–11.30 12.30–13.00
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Komentované prohlídky kostela a kostnice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé
pondělí, středa
8.00–12.00 13.00–17.00
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
pátek
8.00–13.30 –
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
úterý, čtvrtek
8.00–13.00 –
Otevírací doba listopad až březen: pá, so 9.30–15.30
(pouze studovna, čítárna a internet) Výstava:
Oddělení pro děti a mládež
Dřevo v různých podobách – Mgr. Josef Škanta
pondělí, středa
–
13.00–17.00
Intarzie | Dřevořezba jižní Čechy | Šumava
pátek
8.00–13.30 –
NETOPÝŘÍ PARK – procházka netopýří stezkou
– nachází se v anglickém parku u zámku
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Poštovní 10, 341 01 Sušice
iittala – výstava finského designového skla a porcelánu
Otevírací doba 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022:
pondělí–pátek
9.00–12.30 13.00–16.00 Kořeny – výstavy fotografií M. Brachtlové,
VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro J. Havelkové, P. Primus, Telony a Sonji Vectomov

Hartmanice
Mouřenec
Žihobce

1. března od 17 hod. – Muzeum Lamberská stezka
Fotografie Tomáše Cihláře – Tak to vidím já
vernisáž výstavy s minirecitálem zpěvačky Lenky
Zdeňkové a Harmony Music, úodní slovo Emil Kintzl

11. února od 21 hod. – PDA Sušice
Valentýnská party

Mlázovy
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní
černá kuchyně, příběh bývalého majitele zámku
JUDr. Dušana Zachystala.

15. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna

ZŘÍCENINY

17. května od 19 hod. – Kino Sušice
MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba:
úterý–sobota
10.00–12.00 14.00–16.30
pondělí, neděle
zavřeno
Spouštění betlému v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin

Region
Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se
může stát, když dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou a jejich muži zůstanou v Londýně
bez dozoru.Pokus o celkem nevinný zálet se dvěma
švagrům změní v nečekané dobrodružství plné napětí, humoru a překvapivých zvratů ohrožujících celou
jejich další existenci. Příběh dvou sester, které si vzaly
ty nepravé muže má divadlo na repertoáru už 12. rok.
Předprodej vstupenek v kancelářích SKC,
tel. 376 523 360 nebo na: www.kulturasusice.cz
22. února od 17. hod. – Kino Sušice – viz str. 1
Nový Zéland – cestovatelská přednáška T. Šapovalova

Kašperské Hory
VÝSTAVNÍ SÍŇ V BUDOVĚ RADNICE
Výstava zimních obrazů – Zimní sny | Simonetta Šmídová
VÝSTAVNÍ MÍSTNOST NA RADNICI
do 29. prosince 2022 – 9–16 hod.
Kašperskohorský betlém
4. února od 18 hod. – výstavní místnost na radnici
Noční krajiny – vernisáž výstavy fotografií z Bavorského lesa a Šumavy – fotografové Daniel Meier společně
s Lukášem Veselým, Bastianem Kalousem a Bernhardem Enzenhoferem

Hrady jsou v této době zavřené, ale dosyta můžete
navštívit zbytky jiných slavných staveb:
Hradiště Sedlo – pozůstatky velkého kamenného valu
z doby halštatské – 6. st. př. n. l., (i Keltové) – rozhledna
Hradiště a hrad Prácheň – jedině zdejší kostel sv.
Klimenta přečkal věky, z hradu zbytky hradeb a věže
Obří hrad – keltské oppidum u Popelné hlavně z doby
laténské s dochovanými dvěma pásy kamenných valů
Hrad Džbán – Na zalesněném hřebeni mezi Buděticemi
a Vlkonicemi zbytky malého hradu ze 13. století
Pustý hrádek – zřícenina na vršku nad Kašperkem
plnila tehdy ochrannou funkci zříceniny
Tvrz Kašovice – V lesoparku nad obcí zřícenina
panského sídla ze 14. století.
Kaple Všech svatých – u Rabí na hřebeni nad lomy
pod vrchem Líšná záhadná zřícenina
Barokní kaple – v lese nad obcí Dolejší Krušec stojí
už jen zbytky ve tvaru hvězdy.
Kaple Lamberg nad Žichovicemi – Na vrchu Velký
Kozník jen malá zřícenina a křížek
Zřícenina hradu Ballymotte – U Nalžovských Hor
v lese Prašivice s kamennými obludami si postavil
Ir, rakousko-uherský premiér hrabě Eduard Taafe
zříceninu rodového sídla.
Stará vápenka – u penzionu Stará Vápenka nad
Bucharem stoleté pozůstatky vápenky
Bohov – zříc. bývalého statku s pivovarem na samotě,
v roce 1950 zkonfiskován majitelům a pak zdevastován

Společenská kronika
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Vzpomínky
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Pojeďte s námi...
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 19. ledna tomu bylo pět let, co nás opustila paní

Marie Rendlová
z Volšov. Stále vzpomínají dcera Blanka a syn
Karel s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 25. ledna uplynulo dvacet pět let od chvíle,
kdy nás navždy opustil po těžké nemoci manžel,
táta a dědeček, pan

Václav Puchinger
z Hartmanic. Stále vzpomíná manželka Věra a děti
Judita, Vratislav a Vladimír s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
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Dne 5. února uplyne šest let od úmrtí paní

Anny Raabové
ze Sušice a dne 17. února by se dožila 99 let.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Čas prý rány hojí, je to ale zdání.
Stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání.
Dne 7. února uplyne desátý rok od úmrtí pana

Václava Soukupa.
Stále vzpomínají synové Václav a Tomáš,
vnučka Karolínka a sestra Ivana s rodinou.

Sobota 12. března 2022
LÁSKA NEBESKÁ – Praha – Divadlo Broadway
OBSAZENO! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna.
14. května 2022
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
Návštěva malebného údolí Wachau. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších
rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva
městečka Dürrnstein s možností výstupu k zřícenině středověkého hradu.
Na závěr ochutnávka místních vín.
4. června 2022
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba po
jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou lázeňského města Bad Ischl.
Sobota 9. července 2022
ÚPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE – Otáčivé hlediště Český Krumlov
Kompletní průvodce dějinami našich předků v Čechách
i na Moravě pro celou rodinu.
Rezervace možná do 28. ledna 2022. Počet míst omezen!

25. června 2022
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Návštěva palírny rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hořce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd
Jaroslav Bublík r. 1928, Božena Veselá r. 1925, Jaroslav Novák r. 1949, pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazývaJiří Šperl r. 1946, Anděla Šusserová r. 1928, Helena Kolářová r. 1942, ná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.
Václav Krous r. 1956.

Opustili nás...

Dne 28. ledna uplyne již devátý rok ode dne,
kdy nás navždy opustil pan

Václav Pešek
ze Žihobec.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Kdybychom Tě mohli jen na chvilku navštívit,
slyšet tvůj hlas, nebo Tě jen obejmout...
Dne 30. ledna uplyne již osmý rok od odchodu mého
manžela pana

24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor.
Rád bych poděkoval Sušické nemocnici, zvlášť pak lékařům, sestrám Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost
ochutnávky uzených ryb z jezera.
a pracovníkům covidového oddělení za skvělou léčbu a péči. Díky!
František Brusnický
17. prosince 2022
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů.

Poděkování

Tříkrálová sbírka

Je dokoledováno!
Začínáme rozpečeťovat kasičky a sčítat
vaše příspěvky. Zatím víme, že v Sušici
S láskou vzpomínáme a zdravíme Tě do mraků.
se vykoledovalo krásDěkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Tvoje rodina
ných 146 481,00 Kč.
Vaší podpory si velice
vážíme a těší nás, že
i v takto nelehké době
Dne 1. února uplyne druhý smutný rok, co nás
nepřestáváme být sonavždy opustil pan
lidární a podporujeme
ty, kteří naší pomoc potřebují nejvíce. Celkový výsledek letošní koze Sušice.
ledy ještě neznáme, co
S láskou vzpomínají dcera Irena
už však víme, je to, kde
a syn Bedřich s rodinami.
peníze pomohou.
Jsou dva záměry,
které využijeme na Sušicku, Kolinecku, Kašperskohorsku i Železnorudsku. Tím prvním je, že peníze pomohou klientům v nepříJe těžké hledat slova, aby vyjádřila smutek náš.
znivé životní situaci, materiální a finanční nouzi, kterou nemají
Vzpomínky vracejí se znova a bolest nehojí ani čas.
možnost řešit jinak. Dále budou prostředky využity k zajištění
Díky za to, čím jsi pro nás v životě byla
nezbytného materiálního a technického vybavení středisek, ktea za každý den, kdy jsi s námi žila.
ré je potřebné pro zajištění každodenní péče o klienty. O celkové částce, která bude pro realizaci zmíněných záměrů využita,
Dne 2. února by se dožila 87 let paní
vás budeme informovat v dalším vydání SN, po sečtení i všech
kasiček z okolních obcí.
Dále chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se do největší dobročinné sbírkové akce v České republice zapojili. Bez
S láskou a nesmírnou bolestí v srdci vzpomínají manžel nich by to nešlo a jen díky jejich pomoci je možné vše realizovat.
František, dcery Yvona a Jarmila s rodinami.
Další velký dík patří samozřejmě vám všem, kteří jste přispěli,
jakoukoliv částkou, ať už přímo našim koledníčkům, nebo do statické kasičky. Pokud jste chtěli podpořit Tříkrálovou sbírku
a nestihli jste to, máme pro vás skvělou zprávu! Online koleOd života pro sebe nic jsi nežádala,
da dále pokračuje do 31. 01. 2022. Na tomto odkaze můžete
vše jen pro své děti a rodinu,
dále přispívat: bit.ly/online-koleda.
své zlaté srdce celé jsi nám dala,
Děkujeme, že s námi pomáháte!
Charita Sušice
věčný klid dejž Bůh Ti v odměnu.

Jaroslava Vacka.

Bedřich Trnka

Jarmila Kudová.

Dne 3. února uplyne smutný rok, co nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní

Marie Červená
ze Sušice. S láskou vzpomínají dcera Marie a syn František s rodinami.

Čas plyne, bolest zůstává...
Dne 4. února vzpomeneme dvacátého druhého výročí,
kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel, otec
a dědeček, pan

Antonín Ryčovský.
Za vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

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

140. výročí narození Jana Seitze
21. ledna uplynulo 140 let od narození významného prvorepublikového sušického starosty Jana
Seitze, jenž se zasloužil o nebývalý rozvoj tehdejšího
města. Zastupitelem města se stal roku 1910, po vzniku
republiky pak zastupoval tehdejšího nemocného starostu jako jeho náměstek a v roce 1922 byl zvolen starostou. Svojí funkci vykonával obětavě i po okupaci nacistickým Německem. V roce 1941 byl zatčen gestapem
a po třech letech umučen v koncentračním táboře. -red-

Má vaše dítě problém
na 1. stupni ve velké škole?
Zkuste tento problém řešit. Jsme malotřídní základní škola
s menšími počty žáků ve třídě. Toto nám umožňuje maximální
individuální přístup k žákovi.
Přijďte si nezávazně popovídat a podívat se do naší školy.
Srdečně vás zve kolektiv pracovníků ZŠ Žichovice
telefon: 799 511 156 | e-mail: zszichovice@seznam.cz

GALERIE SIRKUS SUŠICE
Galerie Sirkus Sušice vás zve v pátek 21. ledna 2022
od 18 hodin na zahájení výstavy Všednosti.
Fotograf Daniel Šperl (*1966) představí v sušické
galerii fotografický soubor Všednosti doplněný výběrem fotografií z předcházejícího cyklu Všední slavnosti. Jeho snímky jsou oslavou každodenních okamžiků života kolem nás. Síla lásky a radosti, ale také zármutku,
samoty, strachu nebo naděje jsou jejich esencí.

Podvečery s kresbou
(KRESBA JE ZKLIDNĚNÍ I NÁBOJ)
Galerie Sirkus Sušice vás zve na pokračování volných kreslířských večerů
pro veřejnost s Miroslavem Šislerem v těchto termínech:

10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 4. a 25. 4., 9. a 23. 5. 2022
pondělky vždy od 18 hodin
Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty / 2 hodiny včetně materiálu
Kurzy jsou určeny laické veřejnosti starší 15. let.
Galerie Sirkus Sušice v 1. patře kina, Příkopy 178
Aktuální informace naleznete na stránkách
www.kulturasusice.cz/galerie-sirkus/ nebo na tel.: 376 523 360.
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OKÉNKO POMOCI
Program Fokusu – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
Pá 28. 1.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
Po 31. 1.
13.00–15.00
Poslech hudby
Út 1. 2.
9.00–12.00
Pohodová jóga
(karimatku a pohodlné oblečení s sebou)
12.00–15.00
Pracovní činnosti
Čt 3. 2.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
12.00–15.00
Úklid vánoční výzdoby
Pá 4. 2.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
Po 7. 2.
13.00–15.00
Inspirace v přírodě +Návštěva restaurace
Út 8. 2.
9.00–12.00
Vařečka
12.00–15.00
Pracovní činnosti
Čt 10. 2.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
12.00–15.00
Poslech hudby
Pá 11. 2.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování,
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, filcování,
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace,
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt:
Vedoucí pobočky: 774 451 769
Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769
Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769
E-mail:
dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz,
terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

Kultura
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Martin Mataše 26. 03. 1968 – 21. 1. 2022

Skvělý muž, osobité hlášky i výchova mladých fotbalových talentů
S nesmírným zármutkem oznamujeme, že v pátek 21. ledna ráno
nás opustil Martin Mataše. Báječný
muž, otec, manžel i dědeček, který
byl léta spjatý se sušickým fotbalem
a Bohemkou z Vršovic. Poslední
rozloučení proběhne v pátek 28. ledna v 11:00 v sušické smuteční síni.
Martin Mataše pro fotbalový oddíl v Sušici pracoval zhruba 20 let, přibližně od roku 1997
ve sportovních funkcích převážně
jako manažer a vedoucí mužstev
(postupně přípravky, žáci, dorost,

muži). Pomohl k výchově celé řady fotbalistů, kluků a osobností, kteří i díky jeho
povaze a smyslu pro
humor rádi chodili na
sušický stadion, trénovali a hráli zápasy.
Zhruba osm let
v oddílu pomáhal
i jako člen výboru,
podílel se na výchově
několika generací sušických fotbalistů a dosáhl i řady úspěchů na
republikové úrovni.

Bohemák od hlavy
až k patě!
Svou neustále
pozitivní náladou se
staral o dobrou atmosféru ve všech mužstvech, kde působil,
i v celém klubu. Nenapodobitelným humorem a osobitými
„hláškami“ bavil několik let také sportovce a ostatní hosty
v oblíbené „hospodě
na hřišti“.
Republikové finále Roudnice nad Labem, na kterém jeho svěřenci výběru OFS
Martin Mataše
Klatovy obsadili celkové 3. místo v ČR.
zůstane v srdcích nás
všech, co jsou s fotbalem v Sušici spojení, každý si pamatuje
jeho dobrosrdečnou
povahu, úsměv, humor a ochotu se obětovat pro každého
v oddíle.
Celý klub přeje
touto cestou upřímnou soustrast a hodně
síly celé rodině i všem
blízkým.
Martine, děkujeme za všechno
Fotbalový oddíl
Jedna z nejsilnějších fotbalových generací za poslední léta, která prošla jeho
TJ Sušice
výchovou – Otava Cup 2004.

Vánoční splutí s Lubomírem Brabcem
O Vánocích se vodáci opět sešli
k tradiční Svatoštěpánské vánoční
plavbě po Otavě.
Po roční přestávce to byl již jedenáctý ročník! V loňském roce se
plavba z důvodů přísných hygienických restrikcí nekonala. Letošní trasa byla jako každým rokem:
Start od u bývalého PDA a pak se
plulo do Čepic ke kamennému mostu se skleněným sv. Janem Nepomuckým. Oproti minulým ročníkům letos zasněžené břehy i mráz
potvrdil skutečnou zimní plavbu.
Na trať vyrazilo více než dvacet pět
lodí. Vodáky zdravili početní diváci, kteří si vyrazili na procházku
před svátečním obědem, a svými
pozdravy dodávali plavbě sváteční
a výjimečnou atmosféru. Jako obvykle se soustřeďovali okolo jezů,
čekajíc rozplavby ve válcích v pod-
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jezí. Tento rok, snad vlivem nižšího
stavu a určitě také díky větší opatrnosti a obav ze zimy, se však žádné
koupání nekonalo a všichni absolvovali plavbu v pohodě. Kytarový
virtuoz Lubomír Brabec a půjčov-

na lodí OTAVA děkují všem, kteří přispěli k dobré pohodě a zdaru
této již tradiční akce a těšíme se na
další ročník.
Ivana Urválková
foto Jaroslav Potužník

Fotbalisté si poprvé zahráli v novém
roce, úspěch starší přípravky
Sušičtí fotbalisté už mají za sebou první zápasy v novém roce.
Tvrdé tréninkové dávky si zpestřují hráči áčka i mládežnických
celků. Sušice doma na úvod přivítala Tlumačov, zápas skončil remízou 2:2. Starší přípravka obsadila
na turnaji v Rokycanech výborné
druhé místo.
Fotbalisté prvního týmu už začali s tvrdou zimní přípravou. Pozitivní zprávou je návrat Lukáše Hájka z Nýrska, který rozšíří
kádr pro jarní duely v 1.A třídě.
Mužstvo si během kondiční fáze
zahraje i přípravné zápasy, začalo v sobotu 22. ledna proti Tlumačovu. V plánu je také soustředění
v Soběšicích od středy 2. února do
neděle 6. února.
Utkání předcházela minuta
ticha za sušického Martina Matašeho, o němž píšeme v jiném
textu na této stránce. Hrál se
vyrovnaný fotbal s minimem
šancí na obou stranách. Po centrech ze stran se mohl dvakrát
hlavou prosadit Tomáš Klíma,
nicméně do vedení šli hosté po
výborné individuální akci. Ve
druhé půli Sušice vyrovnala po
akci Vrhel, Králík, kterou zakončil Josef Kadlec. Vzápětí šli
hosté znovu do vedení, remízu nakonec vystřelil Jan Skála. Domácím chybělo několik

Hokejový oddíl

TJ Sušice:
http://hokejsusice.cz/
– pořádá školu bruslení pro děti
od 4 let a letní přípravu formou
her, s využitím nejmodernějších
sportovních pomůcek
–zaměřuje se na všestranný pohybový rozvoj dětí formou účasti na vícesportovních turnajích
s okolními oddíly
– zapůjčuje hokejovou výstroj
pro nejmenší
– zajišťuje hokejové tréninky za
přijatelnou cenu
– hledá asistenty trenérů
Tréninky: Středa 15.45–16.45
| Čtvrtek 16.00–17.15 | Sobota
8.00–9.00
Bližší informace: Petr Mařík
– šéftrenér mládeže, mob.: 603
223 653, e-mail: marik.sou@
seznam.cz
Simona Lišková – trenér přípravek, mob.: 728 839 717, e-mail:
liskovasimone@centrum.cz

Sušická přípravka na turnaji v Rokycanech, kde skončila na druhém místě.
hráčů kvůli covidu, kteří budou
snad k dispozici do následujících střetnutí.
Přípravu na ostré jarní zápasy
zahájily také další sušické celky.
Minipřípravka trénuje v tělocvičně gymnázia, v plánu je odehrání
několika turnajů v rámci okresu.
Mladší přípravka úspěšně působí
v zimní lize v rámci okresu a chystá se i na turnaj do Rokycan. Starší
přípravka už turnaj v Rokycanech
absolvovala a umístila se na výborném druhém místě, zimní ligu
hraje i v rámci okresu.
Mladší žáci si přípravu zpestřují dlouhodobým zimním turnajem, který se hraje v Českých
Budějovicích. Starší žáci zatím
nabírají fyzickou kondici, hráče
čeká několik přípravných utkání,
navíc v kádru přivítali několik

posil. Hráči dorostu, kteří trénují s prvním týmem, vstoupili
do přípravy zápasem s ligovým
dorostem Petřína Plzeň. -jonTJ Sušice – Tlumačov 2:2
Branky: Kadlec, Skála.

Přípravné zápasy
sušického áčka:
23. 1.
29. 1.
6. 2.
12. 2.
20. 2.
26. 2.

Tlumačov 2:2
Blatná 16:00
Černice 10:30
Košutka 15:00
Čkyně 14:00
1. kolo Poháru PKFS
– Mrákov 12.00
Všechny zápasy se hrají
na umělém trávníku v Sušici

SUŠICKÁ LIGA HOKEJE
Další průběh soutěže opět
poznamenal COVID, nebyla
odehrána 2 utkání. Otavstroj –
Petrovice 7:14, Stavební – Otavstroj 9:6,Hrádek – Old Stars 2:4,
Otavstroj – Hrádek 13:5.
V kanadském bodování došlo
ke změně v čele tabulky.
Petr Lemberger (Otavstroj)

30 (13+17), Tomáš Marný (Otavstroj) 29 (24+5), Zdeněk Koryťák (Old Stars) 29 (10+19),
Jáchym Ptašnik (Hrádek) 26
(17+9), Richard Pitel (Old Stars)
25 (15+10).
Více informací na www.susickaligahokeje.wbs.cz
-jčStav k: 20.01.2022

poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Old Stars 11
11
0
0
91:
26
22
Týnec
10
8
0
2
65:
31
16
Hrádek 12
3
2
7
54:
74
8
Otavstroj 9
3
1
5
60:
58
7
Petrovice 10
3
1
6
71:
87
7
Stavební 10
1
0
9
31:
96
2

Juniorka TJ Sušice zazářila mezi ženami
Prvních letošních atletických
závodů krajského přeboru jednotlivců mužů, žen, juniorů a dorostu
v hale Olympu Praha ve Stromovce se zúčastnila čtyřčlenná výprava sušických děvčat a přivezla
3 medaile: 2 zlaté a 1 bronzovou.
První zlatou vybojovala dorostenka Anna Matoušková ve skoku
o tyči výkonem 280 cm a bronz
v téže disciplíně brala starší žákyně Anna Valentová za 235 cm.
Druhé zlato získala juniorka Eliška Hostková v běhu na 3 000 m,
když v kategorii žen zvítězila výborným časem 10:34,10 s na dvousetmetrovém oválu haly. Čtvrtou
závodnicí TJ Sušice byla starší
žákyně Barbora Kolářová, která
skončila na 6. místě za 200 cm ve
skoku o tyči.
Soutěž byla náročná z časových
důvodů, jelikož v hale mohl být jen
určitý počet osob, a to maximálně
100. Děvčatům gratulujeme.
Stupně vítězů skoku o tyči: zleva 2. Anežka Králová (Viktorie PlVašek Svoboda zeň), 1. Anna Matoušková a 3. Anna Valentová (obě TJ Sušice).
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Sportoviště města Sušice

Příměstský jarní tábor
28. 2. 2022 – 4. 3. 2022
(zápisy probíhají do 23. 2. 2022)
Jelikož nám záleží na zdraví a fyzické kondici našich dětí, bude
se příměstský tábor opět týkat sportu. Děti si během jednoho týdne zabruslí na zimním stadionu, zaplavou v bazénu, kde se zúčastní
plavecké výuky, ale také si užijí vodních radovánek. V tělocvičně si
protáhnou svoje těla u sportovních a míčových her. V zrcadlovém
sále se naučí taneční choreografii. Odpočinou si v sauně a vypraví
se na dva výšlapy po okolí . V neposlední řadě se stihnou odreagovat na celodenním výletu v Techmánii v Plzni.
Více se dozvíte na
https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-tabory/

Sledujte nás také
na sociálních sítích

Zápisy na plavecké kurzy na druhé pololetí
Aktuálně je možné se přihlásit do těchto kurzů:
• Plavání děti s rodiči
Dále je možné se přidat i k celoročním plaveckým kurzům (na
druhé pololetí) podle volných kapacit.
• Přípravný kurz plavání | • Základní kurz plavání
• Zdokonalovací kurz plavání
• Sportovní plavání
Více informací na recepci bazénu
nebo na https://www.sportoviste-susice.cz/kurzy/

/ susicebranasumavy

a webu
www.kulturasusice.cz
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám: litinové nepoužité radiátory. Cena dohodou. Tel.
606 633 919
Prodám: Prodám seno: malé hranaté balíky cca 10 kg – 50 Kč/ks.
Velké kulaté průměr 130 cm –
450 Kč/ks. Tel. 728 241 439
Prodám elektrický sporák zachovalý, sklokeramická deska –
cena 800 Kč. Nové rohové umyvadlo nepoužité 200 Kč. Zachovalé
umyvadlo použité cena 100 Kč.
Volat po 16. hod. Tel. 605 599 786
Prodám běžky + hole na dospělou
osobu – výška 180 cm + boty č. 9
a magnetické uchycení na auto!
Jako nové. Cena dohodou! Tel.
731 750 681
Prodám – 2 ks vlněné deky – cena
600 Kč; čalouněnou desku za postele nebo za dvouválendu, oranžovou – cena 600 Kč; pětiramenný
lustr, bílé kornouty – 300 Kč. Tel.
721 619 927
Prodám pravou domažlickou-chodskou keramiku – větší množství –
cena dohodou. Tel. 721 619 927
Prodám dřevěný malířský stojan
– nový, retro válendu na nožičkách
+ úložné šuple na kolečkách, cena
dohodou. Tel. 607 866 783
Prodám: jablka Idared, Spartan
a jiné bez chemického nánosu.
Cena 19 Kč/kg. Tel. 606 633 919
Prodám mechanický psací zachovalý stroj „Consul“, délka válce
31 cm, přenosný v k uf r u
16x49x40 cm. Cena jen 490 Kč.
Tel. 607 754 352
Prodám zachovalou benzinovou
řetězovou pilu zn. „CK“, délka
řezu 35 cm, cena jen 490 Kč. Tel.
607 754 352
P ro d á m r uč n í st a rož it ný
mandl – funkční, starožitné lyže,
retro lyže, cena dohodou. Tel.
607 866 783
Prodám: Kultivátor „Hecht 7970“
zcela nový v záruce. V chodu je
1/2 h. Při ukázce obsluhy. Cena:
12.900 Kč. Tel. 606 633 919
Prodám domácí trenažer za
800 Kč. Tel. 605 256 339
Prodám dámské kozačky – sněhule. Hnědé, semišové s kožíškem vel.
39. Cena 250 Kč. Tel. 605 507 801

Prodám – pokojové květiny.
1. Palma juka výš. 95 cm = 500 Kč,
2. Aglaonema výš. 65 cm = 150 Kč,
3. Tchýnin jazyk výš. 50 cm = 100
Kč, 4. Opuncie výš. 50 cm = 90 Kč,
5. Euphorbia – pryšec výš. 90 cm =
190 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám staré zápalkové nálepky,
LP desky různé, krabici časopisů o pletení, háčkování, vyšívání – návody, vzorníky apod. Tel.
607 866 783
Prodám různé staré obrazy – krajiny, zátiší, květiny, olejomalby.
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu. Tel. 606
49 49 96
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, staré zápalkové nálepky a krabičky, reklamní plechové
a smaltové cedule, papírové dopisní zálepky, staré pohlednice Sušice
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996

BYTY – NEMOVITOSTI
Pronajmu: 3+1 s balkonem I.
kat. 92 m2 v 1. patře ve vile po rekonstrukci. Jen pro náročné. Tel.
606 633 919
Hledám k pronájmu malou místnost, pracovnu, i sdílenou: práce
na počítači, 4 dny v týdnu, platba
předem – na začátku měsíce. Může
se jednat o jakékoliv místo, kde
bych si mohl sednout s počítačem,
stačí mi zásuvka a okno. (Po narození druhého miminka nemám
doma na práci klid.) Děkuji. Tel.
702 228 575
Koupím garáž samostatně uzamykatelnou v Sušici. Tel. 604 246 982

RŮZNÉ
Nabízím strojní čištění koberců, sedacích souprav, křesel, židlí
a čalounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 607 630 244
Nabízíme: stříhání ovocných stromů, stříhání živých plotů, sečení
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Hledám brigádně jakoukoliv práci
o sobotách a nedělích – i za špatného počasí – výkopové práce, práce na stavbě, v lese, zámečnické
a podobně. Možno volat po 15.00.
Tel. 604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické
úpravy textu, korektury bakalářských a magisterských prací,
přípravu na maturitní a přijímací
zkoušky z českého jazyka, doučování. Více informací na www.
hezkycesky.top, tel. 606 49 49 96
Spravím staré knihy, svážu diplomové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
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Příspěvky dopisovatelů

Očima Martina Mejstříka

Poslední cesta

Dobrý den, přátelé.
v kontextu naší husitské elegie
mapujeme nyní poslední dny císaře a českého krále – Zikmunda
Lucemburského. Řekli jsme si,
že na 28. září 1437 svolal císař
zemský sněm a již v jeho prvních dnech mu na něj představitelé české šlechty přinesli stížný
list, v němž v 19 bodech vypočítávají císařova
provinění vůči
národu. Bouří
se sirotčí východní Čechy,
řada kališnických šlechticů
vyhlásila králi
otevřené nepřátelství. (V Táboře je klid.
Na jaře se totiž
konečně uskutečnil dlouhodobý Zikmundův plán – jádro
táborského polního vojska, zhruba 4 tisíce mužů, bylo nasazeno
k ochraně jižní uherské hranice proti osmanským Turkům. Po
prvním vítězství někdejších radikálních husitů nad Turky se rozezněly zvony katolických uherských kostelů. Vždyť přeci husité
byli také křesťané!).
Důvodem byly nejen nesplněné sliby krále Zikmunda (již
víme, že některé ani přes veškerou snahu splnit nemohl), ale
pravděpodobně zejména okázalá veřejná exekuce Jana Roháče
a obránců Sionu, která byla většinou kališnické šlechty chápána jako urážka. Parodovala totiž obřad povýšení loupežníka na
rytíře a ostentativně připomínala
popravu velitele skutečných lapků a zbojníků Jan Zúly z Ostředka, který byl se svými padesáti
druhy podobným způsobem popraven v Praze roku 1403. Mnozí
v potupné exekuci Roháče a jeho
bojovníků viděli pomstu za uplynulá léta husitského vzdoru.
Jako Boží trest spatřovaly husitské Čechy skutečnost, že se
u Zikmunda právě během Roháčovy popravy krutým způsobem projevily příznaky onemocnění, jenž tehdejší léčitelé
nazývali pekelný oheň. Jednalo se s největší pravděpodobností o gangrénu – Zikmundovi
začal odumírat palec na noze.
A i když si ho dal následně na
radu lékařů amputovat, bylo už
pozdě. Infekce se šířila dál.

Již před zahájením sněmu,
18. září, rozpouští papež Evžen
IV. Basilejský koncil a jednání
překládá do italské Ferrary. Ne
všichni basilejští legáti se papeži podvolují a…, císaři se fatální
roztržkou uvnitř církve ještě více
komplikuje jeho úsilí o uznání
Jihlavských kompaktát papežskou kurií.
V této atmosféře, a v tomto stavu, opouští 11. listopadu,
pře d r a n n í m
rozbřeskem,
metropoli. Někde se můžete dočíst, že
s úmyslem
podrobit se léčení v Uhrách.
Starší zdroje
uvádějí, že nemocen a unaven z Prahy před
bouřícími se kališníky prchal.
Náš nejvýznačnější Lucemburkův znalec, František Kavka, ale
dokládá, že císař cestu do Uher
plánoval několik měsíců a naopak ji, díky nepokojům v Čechách, odkládal. A my tomuto
historikovi věřme. Císaři nešlo
jen o návrat do Uherského království, jehož byl taktéž panovníkem, a kde se neukázal již více,
než rok, ale zejména o udržení
Evropy před tlakem Turků. Zikmund totiž nebyl jen Chorvatský, Uherský, Český a Římsko-německý král, ale zejména císař
Svaté říše římské, tedy (zjednodušeně) Evropy. Se vší vážností
a zodpovědností.
Dne 11. listopadu 1437, v kruté, předčasné zimě, se císař Zikmund s velikým doprovodem vydal z Prahy na cestu do Uher.
„Proviant a vše potřebné pro
provoz dvora na přibližně 100
vozech doprovázelo několik stovek pěšáků a kolem 1000 jezdců.
Zuboženého a vyhublého císaře
vezli na nosítkách zavěšených
mezi koňmi. Vavřínový věnec na
jeho hlavě svědčil o jeho nezdolné víře, že ještě splní vše, co si
předsevzal. Nešlo jenom o Albrechta. V horečném mozku císařově tkvěla stále vidina jeho
vítězného tažení k osvobození
Božího hrobu…“ (F. Kavka, Poslední Lucemburk)
Buďte zdrávi, přátelé!
23. ledna 2022
Martin Mejstřík

Za Miroslavem Částkem
Všechny příznivce divadla
jednoho herce zarmoutila zpráva,
že 22. prosince zemřel Miroslav
Gabriel Částek ve věku 84 let.
Svou představu divadla jednoho
herce naplňoval se záviděníhodnou úporností přes padesát let.
Jeho monology byly vždy inspirující, poznamenané člověčenstvím, jeho klubová vystoupení
by se dala nazvat spíše setkáním.
U nás na Klatovsku vystupoval poprvé v roce 1977. Od
té doby jsme měli možnost vidět jeho osobitá představení také
v Sušici, Nýrsku. Díky jeho nevšednímu dramatickému umění
jsme se stávali niternými spoluaktéry jeho pořadů a hledali
vlastní odpovědi na otázky, které
nám pan herec předkládal. To byl
podle mého názoru i jeden z důvodů, pro nějž byl tento duchov-

ní žánr příznivci divadla poezie
velmi oblíben. Je těžké z více než
padesáti pořadů, které M.Částek
připravil, vybrat ty, které byly
stěžejní. Jeho „cesta“ je lemována tím nejlepším z naší i světové literatury a divadla. Po roce
1991 se ještě více zaměřil na inscenace s duchovním přesahem,
které uváděl v klatovském kostele, ale i na jiných místech okresu. V roce 2003 se uskutečnilo
nezapomenutelné setkání s ním
v klatovském muzeu u příležitosti jeho pětatřicetileté činnosti. Mohl bych samozřejmě vyjmenovávat další a další setkání
s ním (Barokní jezuitské Klatovy, pražská Viola či klášter v Milevsku ad.).
Jisté ale je, že tento všestranný herec nám bude chybět.
Ivan Nikl
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Velký milovník přírody – Ivan Lukeš
Po vážné nemoci zemřel v sobotu 8. ledna ve věku nedožitých 77
let zasloužilý občan Kašperských
Hor pan Mgr. Ivan Lukeš. V řadách
obyvatel tohoto města, ale i okolní Šumavy sotva najdete někoho,
kdo by neznal tuto čitelnou osobnost odborného, ale i veřejného života. Oceňujeme jeho dlouholetou
práci zoologa Muzea Šumavy, ale
i učitele, fotografa, publicisty, dlouholetého člena zastupitelstev města, myslivce, chovatele, hospodáře a především velkého milovníka
živé přírody. Víme o tom, že rodina
Lukešova se hned v časných poválečných letech významně angažovala ve veřejném životě Kašperských Hor. Ivanův tatínek zde řadu
let pracoval jako lékárník, v místě
byl čelným představitelem lidové
strany, hrál ochotnické divadlo, maminka zpívala v chrámovém sboru.
Do živé přírody se Ivan zamiloval

v nejútlejším věku, první chovatelské zkušenosti získával díky pochopení rodičů už jako školák. Po
vystudování Pedagogické fakulty
v Plzni několik let učil na místních
základních školách včetně tehdejší kašperskohorské zvláštní školy.
Své žáky přitom vedl k úctě a lásce
k přírodě a k jejímu poznávání. Své
pedagogické zkušenosti pak skvěle využíval v pozdějších letech při
aktivitách s mládeží už jako odborný pracovník Muzea Šumavy
v Kašperských Horách, kam byl přijat na místo zoologa v roce 1978.
Zde prováděl dlouhodobé terénní
průzkumy v regionech západočeské
Šumavy a českobudějovické rybniční krajiny. Řadu let se systematicky
věnoval zoologickému průzkumu
a pozorování ptačích druhů v krajině Žďánova u Kašperských Hor.
V posledních letech se významně
podílel na monitorování hnízdění

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC
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orlů mořských, k čemuž pořídil špičkovou profesionální fotodokumentaci. Zcela zvláštní a jedinečnou kapitolou je jeho práce v záchranné
stanici pro handicapované živočichy, které věnoval více než tři desítky let svého života. Díky tomuto
zařízení mohl spolupracovat na reintrodukci rysa ostrovida na Šumavě, podobně Ivan pečoval o populaci čápů bílých i dalších ohrožených
živočichů. Za jeho působení získalo muzeum pro obor zoologie řadu
cenných a jedinečných sbírkových
předmětů a preparátů. Systematicky pečoval o stálou přírodovědnou
expozici muzea, vytvořil několik
tematických muzejních výstav. Ta
poslední z let 2020 – 2021, poměrně rozsáhlá a velmi názorná, nesla
název „Příroda varuje“. Zcela neocenitelný pro obor zoologie je jeho
vklad vnímavého a technicky precizního fotografa živé přírody. Toto
své jedinečné umění prezentoval
v muzejních expozicích, výstavách,
přednáškách, v tisku a především

v tematických obrazových publikacích a kalendářích. Například knižní
velkoobchod dosud aktuálně nabízí
jeho dvě větší obrazové publikace
s názvy „Okamžiky živé přírody“
a „Šumava objektivem zoologa“,
které vyšly v roce 2015. Zasloužil
se o popularizaci ochrany přírody,
výtečně spolupracoval s médii. Je
třeba připomenout také jeho soukromé aktivity v oboru ekologického zemědělství a chovu ušlechtilých
plemen koní a psů.
Konečně vzpomínáme na Ivana Lukeše také jako na obětavého
a pracovitého otce rodiny, výtečného kolegu, souseda, přítele a kamaráda. Vybavuje se nám jeho nezlomný
smysl pro pravdu, ale i pro humor,
jeho životní optimismus navzdory
těžkostem života. Věčné světlo ať
mu svítí! Ať odpočine v pokoji! Byl
to opravdu dobrý člověk!
Vladimír Horpeniak,
Vladimír Vlk,
Muzeum Šumavy – pracoviště
Kašperské Hory

Hledáme nový domov
S další ulicí se vrátíme opět
k náměstí. V seriálu jí uvádíme takto později, neboť ačkoliv
patří do nejstarší části města,
jako právoplatná ulice vznikla až v roce 1930. Ještě počátkem 19. století (viz císařský
otisk mapy stabilního katastru
z roku 1837) nebylo po Poštovní ulici ani náznaku. Pak ale
dům v rohu náměstí vyhořel
a na spáleništi vyrostly masné
krámy s úzkým průchodem na
náměstí a s příjezdem z Havlíčkovy ulice. Za první republiky
v době rozkvětu města byly krámy zbourány stejně jako sousedící stará Měšťanská beseda. Na
jejím místě vyrostla spořitelna,
za ní živnostenská Masarykova
škola práce a na rohu opačného
konce nové ulice nová pošta.
Ulice byla v roce 1935 na počest tehdy nedávno zesnulého
náčelníka České obce sokolské
pojmenována Dra Jindry Vaníčka a zvaná též Vaníčkova. Jindřich Vaníček se svým starším
bratrem Karlem (organizátorem
a zakladatelem sokolského muzea, Tyršova domu ad.) od roku
1921 každým rokem navštěvoval Sušici a dodnes je na místní
sokolovně pamětní deska upozorňující na jejich pobyt. Jindřich Vaníček jako náčelník
a vůdce sokolstva (1892 – 1931)
organizoval slety, mj. se zasloužil o prosazení ženského tělocviku a později působil na ministerstvu národní obrany jako
přednosta výkonného výboru.
Jeho jméno a odkaz však
zřejmě nevoněl nastupujícímu
komunistickému režimu, a proto byla ulice v roce 1948 přejmenována na Moserova, přičemž

toto označení bylo dvojnásob
vhodné. Za prvé: Viktor (Vítězslav) Roman Moser (1864
–1939) byl český hudební skladatel a pedagog a rodák ze Sušice. Nejpr ve zde a později
v Praze studoval hru na housle. Skladbu studoval soukromě
u Zdeňka Fibicha. V roce 1885
se stal členem orchestru Národního divadla v Praze. V roce
1888 podnikl studijní cestu do
Německa a ještě téhož roku se
stal učitelem houslové hry ve
škole Glasbené matice v Lublani. Od roku 1891 byl profesorem
konzervatoře v Záhřebu. Napsal
čtyřdílnou školu hry na housle,
která byla oficiálně zavedena
na slovinských hudebních školách. Do Čech se vrátil v roce
1903. Učil nejprve na hudební škole v Sušici a v od roku
1920 v Plzni na nově založené
Městské hudební škole Bedřicha Smetany. (cs.wikipedia.org)
A za druhé: Jan Moser (zemřel
1860) vlastnil dům č. p. 10 na rohu
náměstí a pozdějším začátku Poštovní ulice. A tento sušický měšťan ve své závěti svůj dům odkázal
městu na dobročinné účely. (Z výnosu pronájmu bytů měly být zřízeny dvě studentské nadace a nadace pro chudé rodiny.) Na domě
má umístěnou pamětní desku.
Přesto název vydržel jen do
přejmenovávání a zjednodušování uličního názvosloví 1. 1. 1959,
kdy se vracela i jména vžitá, a tak
se přikročilo ke změně na ulici
Poštovní.
(Zdroj: J. Lhoták, M. Pták,
R. Šimůnek – Historický atlas
měst ČR – Sušice, Lhoták, Pachner, Razím – Památky města
Sušice)
text a foto ED

Glorie, je asi 1,5 roční fenka, 12 kg, kříženec. Je očkovaná, čipovaná, čeká ji kastrace.
Klidnější fenka, bez problémů k dalším psům, větším dětem, kočky nevyzkoušeny, doma je čistotná, nic neničí, Nacházi se v Klatovech.
Info na tel. 608 484 414

Julinka, je asi 1,5 roků stará fenka, cca 12 kg, očkovaná, čipovaná, čeká ji kastrace.
Byla bázlivá, pocházela z kauzy 30 psů. Nyní se srovnala, naučila se
být čistotná a věřit člověku.
Bez problémů k dalším psům, kočkám, dětem... Nachází se nedaleko
Hartmanic.
Info na tel. 608 484 414

Děkujeme za pomoc..

Helena M.

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

Zajímavosti
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INVESTICE MĚSTA V ROCE 2021
Teplovod 5. května
– etapa /A1
Z ulice 5. května přes ulici Jana Palacha a Pod Antonínem byla prodloužena
trasa stávajícího teplovodu z kotelny ZŠ Lerchova.
Došlo k novému napojení
bytových domů v ulicích
– Pod Antonínem čp. 751,
752, 793, 794, Studentská
čp. 795, 796 a Smetanova
čp. 745, 746 a 747.
Náklady s DPH –
2 598 399 Kč. Realizace:
STAVOPLAST KL, spol.
s r.o., Stachy

Sušické noviny 2/2022
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Demolice kotelny ve Vodní ulici
Po zdlouhavé a poměrně složité přípravě byla v roce 2021
dokončena demolice již nepoužívané plynové kotelny za bytovými
domy č.p. 141/142 ve Vodní ulici. Vzniklá plocha bude zatím ponechána volná, poslouží jako rezerva pro případný budoucí rozvoj
lokality. Realizaci bouracích prací provedla firma Sušická stavební, s.r.o., cena prací byla 2 802 566,01 Kč vč. DPH.

Zateplení bytových domů č.p. 856 a 857 v ulici Volšovská
Na tomto panelovém domě proběhlo zateplení štítů.
Zhotovitel: eSVe Stav, s.r.o., Nové Sedliště
Náklady: cca 1 270 000 Kč s DPH

DPS Pod Svatoborem čp. 56
V Domě s pečovatelskou službou proběhla kompletní obnova
podlahy kuchyně včetně izolace a celková obnova elektroinstalace v kuchyni. Náklady: podlaha 736 000 Kč, elektroinstalace
242 000 Kč. Zhotovitel: Podlaha: STAFIS-KT s.r.o., Pačejov
– nádraží 74, 341 01 Horažďovice, Elektro: Elektroinstalace
Hubený, Kaštanová 1257, 342 01 Sušice

Vodovod Nádražní ulice
Bylo zrealizováno
prodloužení vodovodu
v Nádražní ul. do areálu bývalých kasáren.
Prodloužený vodovod
umožní zejména napojení budoucí nové stanice Hasičského záchranného sboru na vodovod
s dostatečnou kapacitou pro
plnění hasičských cisteren.
Náklady: 1 500 000 Kč.
Z h o t o v i t e l : VA K
SERVIS s.r.o., Domažlické
předměstí 610, 339 01
Klatovy

Teplofikace BD Pod Antonínem 751–752
Po připojení bytového domu na teplovod došlo k napojení
směšovací stanice v suterénu domu a k teplofikaci všech bytů
v bytovém domě čp. 751, čp. 752 v ulici Pod Antonínem.
Náklady s DPH – 1 117 993 Kč.
Realizace: STAVOPLAST KL, spol. s r.o., Stachy

Výtah Kaštanová 1158
Byla provedena
výměna výtahu v tomto
bytovém domě.
Náklady 1 100 000 Kč
Zhotovitel Schindler
CZ, a.s., Walterovo nám.
329/3, 158 00 Praha 5
Na Valše – oprava povrchu komunikace
Vloni byla dokončena oprava místní komunikace – ulice Na
Valše. Práce zahrnovaly obrubníky, uliční vpusti, chodníky, veřejné
osvětlení, dopravní značení, povrch komunikace
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Náklady: 1 160 000 Kč s DPH

Bezbariérový přístup do areálu nemocnice Sušice – 1. etapa
Předmětem úprav na komunikaci v areálu nemocnice byly
obrubníky, uliční vpusti, chodníky, dopravní značení a povrch komunikace.
Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.
Celkové náklady: 1 560 000 Kč s DPH
Úpravna vody
Uskutečnila se úplná výměna náplní filtrů na obou linkách
úpravny vody v Luhu včetně výměny ventilů.
Náklady 1 500 000 Kč
Dodavatel: CULLIGAN.CZ s.r.o., K Vodojemu 140, 252 19 Chrášťany

Rekonstrukce BD – Nádražní čp. 382
V bytovém domě čp. 382 v Nádražní ulici proběhly stavební
úpravy a rekonstrukce bytů. Náklady s DPH – 1 603 983 Kč.
Realizace: STAFIS-KT s.r.o., Pačejov-nádraží

Zpracovali pracovníci Odboru
majetku a rozvoje města Sušice

Modernizace prostoru Tradičního Kloubu
V prostoru Tradičního Kloubu proběhla důkladná modernizace
elektroinstalace a osvětlení. Obnovena byla stávající zastaralá
kabeláž a nevyhovující světelné prvky byly nahrazeny osvětlovací
soustavou, využívající LED technologii. Soustava je modulární
a plně řízená, což umožňuje volit světelné scény podle potřeby,
výhodou jsou rovněž nízké energetické nároky na provoz.
V souběhu s výše popsanými pracemi bylo provedeno i opatření,
které zajistí lepší akustiku prostoru – nejen srozumitelnost při
běžném hovoru, ale zejména při poslechu hudební produkce.
Dosaženo toho bylo instalací speciálních kazetových podhledů
na stropě.
Náklady – elektroinstalace + osvětlení: 601 543 Kč bez DPH
Zhotovitel – elektroinstalace + osvětlení: Josef Vacík – ELEKTROMONT, Stachy
Náklady – akustika: 573 477 Kč bez DPH
Zhotovitel – akustika: AVETON, s.r.o., Praha 9
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