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Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice

„Chtěl bych všechny ob-
čany pozvat ke druhému 
kolu prezidentských voleb. 

Volba sice občany spíše roz-

děluje a situace je mnohdy hod-

ně vyhrocená, na druhou stra-

nu si myslím, že je dobře, když 

máme na výběr kandidáty, jak 

v prvním, tak ve druhém kole. 

To, že soused volí jinak, ale není 

důvod k tomu, abychom se ne-

náviděli. Věřím, že se nálada ve 

společnosti po volbách uklidní 

a přinese více vzájemného poro-

zumění a respektu. Jsem rád, že 

tu máme demokracii a volby jen 

s jedním kandidátem jsou minu-

lostí,“ zdůraznil v rámci aktualit 

starosta Petr Mottl.   -red-

Investice města realizované v minulém roce
Ve spolupráci s  Odborem 

majetku a rozvoje města Suši-
ce přinášíme přehled investič-

ních akcí města realizovaných 

v roce 2022. Komentář podává 

starosta Sušice Bc. Petr Mottl:

„Jen co skončila dvouletá covi-

dová situace, máme tu další krizi 

v podobě války na Ukrajině a s tím 

související zdražení energií. Město 

se snaží v rámci možností pomáhat 

svým občanům (odpuštění jedno-

ho nájmu, odpuštění poplatku za 

odpady – viz minulé číslo SN) a z při-

loženého přehledu je vidět, že ani 

v této složité době nezapomíná na 

investice a rozvoj Sušice pokračuje. 

Asi největší radost mám z toho, 

že se po mnohaletém úsilí blíží do 

fi nále projekt revitalizace kasáren 

Pod Kalichem. Předpokládám, že 

už v druhé polovině roku přistoupí-

me k zahájení prodeje zasíťovaných 

stavebních parcel. Součástí projek-

tu je i nový lesopark, který jistě zvý-

ší komfort života a tedy i atraktivitu 

dané lokality. 

Z uvedených akcí je patrné, že 

město investuje ve všech sférách 

a to zejména do modernizace byd-

lení, infrastruktury a komunikací. 

V neposlední řadě pracujeme na 

rozvojových projektech. Z rozpočtu 

na tento rok (významné investice 

jsou uvedeny v minulém čísle SN) je 

patrné, že v tomto trendu budeme 

pokračovat. Je důležité, aby město 

i v těchto složitých dobách nestag-

novalo a nadále se rozvíjelo. 

Při této příležitosti bych chtěl 

poděkovat všem svým kolegům 

zastupitelům a také investičním 

technikům z Odboru majetku a roz-

voje města Sušice a všem dalším, 

kteří se na této činnosti podílejí. 

Oceňuji jejich nasazení a vytrva-

lost, kterou vyžadují mnohé inves-

tiční akce, aby byly dovedeny ke 

zdárnému konci.“

Lesopark Pod Kalichem 

V r. 2022 byla dokončena výstavba hrází, cest a odpočinkových ploch v lesoparku v Hájkově ulici. Vznikla také malá vodní plocha a meandry potoka, 

které zpříjemní pobyt. Hráze plní zároveň funkci retenční, pro zadržení a zpomalení odtoku srážkových vod z oblasti. Na podzim proběhla výsadba 

lesních porostů a solitérních dřevin, včetně stromořadí lip okolo vjezdu do připravované obytné zóny v bývalých kasárnách.

Náklady celkem: 16,2 mil Kč

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

Rozvojová lokalita 

Pod Kalichem

V r. 2022 byly zahájeny práce 

na zasíťování bývalých kasáren, 

kde vzniknou parcely pro rodinné 

a bytové domy. Po nutných de-

molicích, včetně odstranění kon-

taminovaného materiálu a ze-

miny kolem čerpací stanice PHM, 

proběhly základní terénní úpra-

vy, příprava komunikací, rozšíření 

svahu pro parkoviště u  by-

tových domů, propustky pro 

vodoteč. Je dokončený vodo-

vod a splašková i dešťová kanal-

izace. Práce budou pokračovat 

v r. 2023 výstavbou komunikací, 

chodníků, veřejného osvětlení, 

pokládkou kabelů ČEZ a da-

tových kabelů. Výstavba by měla 

být dokončena v říjnu 2023.

Náklady v r. 2022: 23,3 mil. Kč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., 

Vídeňská 190, 339 01 KLATOVY

pokračování na straně 12 >>>

Oprava studní v lesoparku 

Pod Kalichem

Byly opraveny polorozpadlé 

objekty čtyř historických stud-

ní v prostoru lesoparku. Studny 

byly vyčištěné, dozděné, prove-

dené nové izolace a odvětrání, 

nové omítky, osazené replikami 

původních dveří. Studny dnes 

neslouží jako zdroj vody, ale jsou 

zajímavým obohacením parku 

a  připomínkou dovednosti 

našich předchůdců.

Náklady: 963 tis. Kč

Zhotovitel: RYNOSTAV s.r.o., 

Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

Uvnitř číslaUvnitř čísla
najdetenajdete  

Dotační a grantové pro-

gramy města – str. 4

Tříkrálová sbírka chari-

ty a příjezd Tří králů na su-

šické náměstí – str. 4

Vánoční splouvání s Lu-

bomírem Brabcem a  za 

velké vody – str. 8

Seriál Zámky na Sušic-

ku – Volšovy – str. 11

Refektář kláštera kapucínů 1. 2. od 19 hod.

Svědectví o holocaustu 

přednáška Václava Diviše
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko VU3V Sociální služby Města Sušice

Základní informace o studiu:

• Výuka bude probíhat v  klubovně Domu s  pečovatelskou 

službou, 2. patro (Pod Svatoborem 56, Sušice)

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

 + 100 Kč příspěvek na tisk

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

• Znalost práce na počítači není podmínkou

• Univerzita je určena pouze pro seniory

V letním semestru otevíráme výukové kurzy:
ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ
Začínáme v úterý 31. ledna v 9.00 

– cena 400 Kč + 100 Kč příspěvek na tisk

ŽIVOT A DÍLO MICHELANGELA BUONARROTI
Začínáme v úterý 7. února v 9.00 

– cena 400 Kč + 100 Kč za materiály

Bližší informace poskytneme:

V Domě s pečovatelskou službou,

Pod Svatoborem 56, Sušice

Tel.: 723 857 194

Mobil: 602 524 705

Lukáš
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ZNÁMÁ JMÉNA 

A JEJICH NOSITELÉ

V českém i slovenském kalen-

dáři 18. 10. slaví svátek Lukáš.

V České republice je celkem 

102 983 lidí se jménem Lukáš, 

je to 17. nejčastější jméno mužů 

u nás. Věkový průměr je 24 let.

Etymologie jména

Mužské křestní jméno Lukáš 

pochází z latiny. V latině jméno 

jako Lucanus původně označo-

valo obyvatele Lukánie, oblasti 

v jižní Itálii. Jméno Lukáš se také 

překládá jako obyvatel Lukánie 

nebo ,,ten, kdo přichází z Luká-

nie‘‘. Jméno Lukáš nosil i jeden 

z Kristových apoštolů. Jeho no-

sitel má být původem z jižní Itá-

lie. Ať je odkudkoliv, provází ho 

hřejivé jméno s nádechem slu-

nečních paprsků.

Významní nositelé jména

Jméno nosí například herec 

a komik Lukáš Pavlásek, který se 

proslavil díky reklamním spotům 

jednoho mobilního operátora. 

Jméno Lukáš najdeme také ve 

Francii a to u francouzského her-

ce a režiséra Luca Bessona, celým 

jménem Luc Paul Maurice Besson. 

Jméno nosí i motocyklový závod-

ník Lukáš Pešek, fotbalista Lukáš 

Jarolím a lyžař Lukáš Bauer.

Jak se říká Lukášům zdrob-

něle a domácky

Mužské křestní jméno Lukáš 

nemá ženskou variantu. Domác-

kými podobami jména jsou Luk, 

Luke, Luky, Lukin, Lukeš, Luká-

šek, apod. Angličtina jméno uží-

vá jako Luke, Lucas a Luc, němči-

na jako Lukas či Lucas. Španělská, 

portugalská, také holandská ver-

ze je Lucas, stehně tak i francouz-

ská, spolu s variantou Luc.

V Sušici je mnoho zajímavých 

silných, osobností a tou je beze-

sporu Lukáš Hamák – ředitel su-

šického sportoviště, muzikant…

Když jsi ředitelem Sporto-

viště Sušice, věnuješ se něja-

kému sportu?

„Od mládí jsem vždy hodně 

sportoval. Závodně jsem dělal 

od svých pěti let judo, pak jsem 

k němu přidal i fotbal. Vlastně 

mne bavily snad všechny spor-

ty. Do dneška běhám, lyžuji, 

jezdím na kole, plavu a vůbec 

se snažím pořád být v  pohy-

bu. O to zábavnější je, že dnes 

můžu sportovat se svými dětmi 

s kterými podnikáme nejrůznější 

„dobrodružství“.“

Kolik má sportoviště stálých 

a kolik externích zaměstnanců?

„Třicet stálých zaměstnanců 

a asi tak stejný počet externích. 

Jejich počet se liší v závislosti na 

sezoně. V letních měsících je jich 

o dost více. Je docela zábavné si 

vzpomenout, na své začátky, kdy 

sportoviště vznikalo. V lednu to 

bude deset let. Tehdy jsem začí-

nal se čtyřmi zaměstnanci.“

Věnuješ se ve svém volném 

čase některým koníčkům? 

(kromě sportu)

„Koníčků mám spoustu. Nej-

více času v současnosti trávím 

hudbou – to mi zabere dost času. 

Pak si moc rád čtu a sportuji. Ide-

ální je kombinovat sport a koníč-

ky s dětmi. Mám pocit, že tak zís-

kávám čas navíc.“

Jako ředitel sportoviště 

jsi určitě hodně časově zane-

prázdněný, jak na to reaguje 

tvoje rodina?

„Snažím se volný čas s nimi 

trávit kvalitně a užít si ho, takže 

snad problém nemáme.“

Jaké jsou tvé vize pro další 

rozvoj sportoviště?

„V současné době se potýká-

me s extrémní situací (vysoká in-

fl ace, ceny za energie), lidé více 

šetří. Plánujeme a řešíme situaci 

tak, abychom co nejméně zatíži-

li město a udrželi kvalitní služby. 

Jinak plánů je dost, ale teď je dů-

ležité rychle reagovat na měnící 

se trh.“  Aneta Škulinová

Ve středu 18. ledna 2023 pro-

běhl v naší třídě 5. A projektový 

den zaměřený na environmen-

tální vzdělávání. V rámci spolu-

práce s NP Šumava jsme přiví-

tali zkušenou lektorku paní Marii 

Krippelovou. Ta nás zábavnou 

formou seznámila se zajímavost-

mi fl óry a fauny Šumavy. Připra-

vila pro nás celou řadu vzdělá-

vacích her a soutěží. Měli jsme 

Poznej a chraň – projektový den 
na ZŠ Sušice, Lerchova ul.

možnost prohlédnout si mode-

ly hadů a obojživelníků, plnili 

jsme různé přírodovědné úkoly. 

Pracovali jsme a bádali ve skupi-

nách i samostatně. Nově získané 

poznatky jsme si na závěr ověřili 

v pracovních listech. Projektový 

den nám umožnil dozvědět se 

nové informace o naší krásné Šu-

mavě a především jak ji chránit. 

Andrea Roubová a žáci 5.A

Přípravné kurzy na sušickém gymnáziu

Sušické gymnázium bude pro školní rok 2023/2024 

opět otevírat 1 třídu osmiletého a 1 třídu čtyřletého cyklu. Před-

pokládaný počet přijatých uchazečů do každé ze tříd je 30 žáků. 

Gymnázium i v letošním roce organizuje pro zájemce z řad žáků 

5. a 9. tříd vzhledem k centrálně zadávaným testům při přijímacím 

řízení přípravné kurzy. Přípravné kurzy jednotlivých předmětů mají 

pět lekcí a probíhají každý týden od 13. února do 23. března 2023. 

Z matematiky v pondělí (13. 2., 20. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3.) a z čes-

kého jazyka ve čtvrtek (16. 2., 23. 2., 2. 3., 16. 3., 23. 3.) vždy od 

15.00 do 16.00 hod. pro všechny přihlášené. Minimální počet je 8 zá-

jemců v jednom kurzu.

Zájemci si nezapomenou s sebou přinést sešit nebo blok, modře 

či černě píšící propisovací tužku a rýsovací potřeby (tyto pomůcky 

jsou povoleny u přijímacích zkoušek).

Výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení 

se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případ-

ných nedostatků ve znalostech.

Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na 

http://www.gymsusice.cz nebo na tel.: 376 111 121, 376 523 313.

Těšíme se na vás.  Mgr. Ivan Kratochvíl, Gymnázium Sušice

Ahoj, jsem Adámek. Protože 

v září půjdu do školy, zaklepal jsem 

na okno, které bylo plné obrázků. 

Přišla mi otevřít paní a s úsměvem 

mě pozvala dál. „Pojď dál, ukážu ti 

naší školu“, povídala. A tak jsem 

šel, moc se mi tam líbilo. „Kolik tu 

máte tříd?“, ptám se. „V prvním pa-

tře máme pět tříd prvního stupně, 

třídy jsou velké a podívej, jaké jsou 

pěkné a skvěle vybavené. Máme 

zvlášť i počítačovou a jazykovou 

učebnu. V každé třídě spolupracují 

s učiteli asistentky pedagoga,“ říká 

paní učitelka. Zajímalo mě, kam 

se podějí děti, po páté třídě. „Celá 

třída přechází společně do školy za 

řekou, jmenuje se Základní ško-
la T.G. Masaryka a naše budova 

v Komenského uli-
ci patří k ní. Tím, že 

jsme malá školička, 

všichni se navzá-

jem známe a užívá-

me spoustu výhod. 

Jednou z nich je blíz-

kost hřiště, Luhu, 

Fuferen a stadionu, 

kam chodíme cvičit 

a poznávat přírodu, 

dále školní pozemek 

hned u budovy, kam 

chodíme pěstovat 

zeleninu a květiny. 

A  výhoda je také 

školní jídelna pří-

mo v budově, dob-

roty nám voní ško-

lou hned od rána. 

A chceš vidět druži-

nu? Máme dvě od-

Vítej u nás ve škole
dělení.“ Tolik hraček, říkám si, ani já 

doma nemám. „Tak co Adámku, líbí 

se ti tu,“ ptá se paní učitelka, „moc“, 

povídám a zatím, co si prohlížím 

školu, říká mi, jak spolupracují s Ná-

rodním parkem Šumava, chodí na 

plavání a bruslení, do divadla, na 

výstavy, jezdí na super výlety (do-

konce i pobytové) a zúčastňují se 

řady soutěží. Když budu snaživý, 

mohu jít z páté třídy na gymnázi-

um, ale to už vím od kamarádů. Tak 

jsem se rozhodl, že do téhle školy 

půjdu. Ještě se sem jednou kouk-

nu se školkou, mají tu prý pro nás 

připraveno plno aktivit. Tak si jdu 

vybrat tašku do školy a bačkůrky. 

V Komenského ulici mi bude dobře.

Ahoj Adámek

Zájemci z řad žáků 5. a 9. tříd, kteří zvažují studium na naší škole, si 

mohou vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Tyto zkoušky proběhnou 

ve stejném režimu jako skutečné přijímací zkoušky, a to z matematiky 

a českého jazyka. Pro žáky z 9. tříd v pondělí 30. ledna od 14.00 hod. 

a pro žáky z 5. tříd v úterý 31. ledna také od 14.00 hod. Přihlášku si 

můžete stáhnout z našich webových stránek nebo ji vyplnit v kanceláři 

školy. Další informace o zkouškách nanečisto najdete na našem webu.

Zájemci si nezapomenou s sebou přinést sešit nebo blok, modře či 

černě píšící propisovací tužku a rýsovací potřeby (tyto pomůcky jsou 

povoleny u přijímacích zkoušek).

V měsících únor–březen 2023 na ně na gymnáziu navazují přípravné 

kurzy. O konkrétních termínech najdete informace na našich webových 

stránkách http://www.gymsusice.cz nebo na tel.: 376 111 121. 

Mgr. Ivan Kratochvíl, Gymnázium Sušice

Přijímačky nanečisto na gymnáziu

Jakou zkušenost udělali na prahu pololetí 

studenti prvního ročníku gymnázia? 

Studenti prvního ročníku 

zhodnotili první pololetí studia 

na sušickém gymnáziu. Ve třídě 

se sešlo 21 studentů, tři studen-

ti jsou z Ukrajiny. Do chodu ško-

ly se už všichni vpravili, na nový 

systém výuky už si zvykli. V září 

se seznámili na kurzu, navštívili 

Vídeň, zahráli si v Pohádkách pro 

nejmenší, zapojili se do sportov-

ních soutěží ... 

Co je v nejbližší době čeká? 

Pololetní hodnocení, lyžařský 

výcvik, na jaře navštíví koncert 

České fi lharmonie v Rudolfi nu, 

v květnu majáles a mnoho dal-

ších akcí. Zeptali jsme se na jejich 

první refl exe.

Jak splňuje gymnázium tvá 

očekávání?

Čekala jsem, že to bude nároč-

né, zatím zvládám nad očekávání. 

Očekávání se naplnilo, mám zde 

starší sestru…Výborný, lepší než 

jsem čekala. Věděla jsem, že to 

bude těžší (myslím hlavně mate-

matiku, fyziku), naopak některé 

předměty mi jdou dobře, třeba 

angličtina… rozumím líp a začí-

nám chápat. Čekala jsem to ná-

ročné, ale líbí se mi tu. V pohodě, 

že získáme všeobecné vzdělání, se 

naplňuje. Dobře, jsem spokojen. 

Učím se pestřejší a složitější věci. 

Nad očekávání, záleží na předmě-

tu, např. v chemii a češtině je to 

lepší, než jsem čekal.

Jak vnímáš rozdíly mezi zá-

kladní a střední školou?

Je to náročnější, ale když se 

člověk učí, zvládá, nechovají se 

k nám jako k malým dětem. Líbí 

se mi rozvrh, odpoledne končí-

me dřív, mám tak více času na jiné 

věci, než je škola. Učí se mi lépe. 

Co se týče učení, tak kdybych ne-

byla líná, není to hrozný. Je tu víc 

akcí – divadlo, koncerty, zájezdy. 

Hodně ve známkách a přístupu 

učitelů. Když jsem nastupovala, 

všichni říkali, že to bude hrozný, 

ale nakonec se mi tu líbí, někdy je 

to náročné. Víc učení a muset se 

spolehnout sám na sebe. Zvládám 

v pohodě. Na střední se víc zkouší 

a píše se víc testů…

Noví spolužáci, noví uči-

telé a  prostředí – prosím 

o hodnocení?

V pohodě, docela zvládám. 

Spolužáci jsou fajn, některé učite-

le mám radši, ale tak to bylo i dřív, 

celkově v pohodě. Noví spolužá-

ci jsou to nejlepší, co mě potkalo. 

Někteří učitelé neberou ohledy, 

když jsme nějakou látku na zá-

kladce neměli, ale je jich málo, 

učivo chápu lépe než na základ-

ce. Většinu učitelů chválím, ale ně-

kteří jsou horší, snažím se vychá-

zet s každým. Prostředí je nejlepší 

za celých devět let. Spolužáci víc 

fajn, ale některé ze základky bych 

tu ráda měla. Je tu víc učení. Za-

čátek školy dřív. Spolužáci dobrý, 

na některé učitele si budu muset 

zvyknout, ale není to hrozné. Spo-

lužáci jsou super. Lepší než na zá-

kladce. Všichni se chovají vlídně 

a přátelsky.

Na vahách – srovnání plusy 

a mínusy nového působiště.

+ Dostali jsme dobré učite-

le. S třídou společně fungujeme, 

i když se známe pár měsíců. Kolek-

tiv, akce, méně lidí – nemám rád 

velké školy. Dobrý obědy. Dob-

rý bufet, automat na kafe a akce. 

Gauče. Učitelé jsou fajn, někdo 

mi vyhovuje, někdo méně. Školní 

akce. Dobrý rozvrh. Skvělá je češti-

na, dějepis, němčina, informatika, 

výtvarka. Volnost, výjezdy, berou 

nás jako dospělé. Kámoši a akce.

– Musíme se víc učit. Nemám 

tu svoji nejlepší kamarádku. Méně 

času. Dojíždění, brzo vstávám. Ně-

kdy je zima. Matematika a fyzika. 

Testy a učení. Mezi některými ho-

dinami krátké přestávky jen 5 mi-

nut. Hodně učení. Těžší látka ob-

čas. Víc učení.

Koncert podpořil opravu věže 
V kostele sv. Václava v Bukovní-

ku se uskutečnil v pátek 30. 12. 2022 

vánoční koncert, na kterém vystou-

pila trojice sušických muzikantů ve 

složení Marie Houšková, Jan Zde-

něk a Jan Pelech. Svým vánočním 

programem potěšili všechny divá-

ky, kterých byl zcela plný kostel. Na 

koncertě se vybralo neuvěřitelných 

12.790 Kč a celá tato částka popu-

tuje na opravu fasády kostelní věže. 

Fasáda kostela sv. Václava v Bukov-

níku je dlouhodobě ve špatném 

stavu a v roce 2021 se obec Bukov-

ník rozhodla založit dlouhodobou 

sbírku a otevřela za tímto účelem 

transparentní účet. Do konce roku 

2022 se zde sešlo 644. tis., přibližně 

od 170 dárců. Odhadované nákla-

dy na opravu věže jsou přibližně 1,5 

mil, takže na zdárnou opravu chybí 

ještě milion korun. Obec Bukovník 

tímto velmi děkuje všem dosavad-

ním a případně i budoucím dárcům, 

bez kterých by oprava tohoto ro-

mánského skvostu v Pošumaví ne-

byla možná. Číslo transparentního 

účtu je 6004292319/0800. Více in-

formací, fotografi í kostela a průběh 

dosavadních oprav je na webu a FB 

obce Bukovník www.bukovnik.cz
 -PH-, foto Jan Kavale
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Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 17. ledna 2023

• Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník ob-

chodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 

117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302, poskytne uvedené společnosti po 

obdržení souhlasu jejího jednatele ve smyslu ust. §163 odst. 1 zákona 

č. 90/2012 Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 4 000 000 Kč, 

a to z důvodu zajištění fi nanční konsolidace obchodní společnosti za 

účelem poskytování zdravotních služeb.

• Rada města schválila dohodu o poskytnutí peněžitého příplat-

ku ve smyslu svého rozhodnutí a pověřila starostu města podpisem 

dohody. Finanční prostředky budou čerpány z organizace 1933–Su-

šická nemocnice.

• Rada města schválila vyúčtování dotace ve výši 10,5 mil Kč po-

skytnuté společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pro krytí provozní ztráty 

v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na základě smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace číslo A-003543.

• Rada města schválila vyúčtování dotace ve výši 7 195 813 Kč po-

skytnuté společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pro krytí provozní ztráty 

v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na základě smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace číslo A-003640.

• Rada města schválila vyúčtování dotace ve výši 4 490 310 Kč po-

skytnuté společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pro krytí provozní ztráty 

v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na základě smlouvy o poskytnu-

tí účelové dotace číslo A-003641 s tím, že na účet města byly vráceny 

prostředky ve výši 442 394 Kč jako nevyčerpané. 

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

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.

Kužel – 1 ks, Helma + bunda – 2 ks, Mobilní tel. + klíče – 1 ks, Pouz-

dro na brýle – 1 ks, Mobilní telefon – 3 ks, Povečení – 1 ks, Vodítko na 

psa – 1 ks, Kleště – 1 ks, Stará munice – 1 ks, Ostatní (karty...) – 4 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

Městský úřad Kašperské Hory

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Kašperské Hory 

vyhlašuje, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 

312/2002 Sb.), výběrové řízení na obsazení místa referent/

ka Stavebního úřadu MěÚ Kašperské Hory

Podrobnosti na úřední desce města: 

https://www.kasphory.cz/mesto/mestsky-urad/uredni-deska

Přihlášku s požadovanými doklady mohou zájemci zaslat 

na adresu MěÚ Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské 

Hory, k rukám tajemnice úřadu, v označené obálce „VŘ STAVEBNÍ 

ÚŘAD – NEOTEVÍRAT“, nejpozději do 31. 3. 2023 do 12 hodin. 

V sále sušického kina se 18. ledna konalo zasedání Zastupitel-

stva města Sušice. Na programu byla pouze sušická nemocnice. 

Jednání se zúčastnil také hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špo-

ták (viz foto níže) a člen rady Plzeňského kraje pro oblast eko-

nomiky Bc. Pavel Strolený. Bylo přítomno 18 zastupitelů města, 

jednatel nemocnice Ing. Luděk Cibulka i zdravotní ředitel sušic-

ké nemocnice MUDr. Vítězslav Kuhn.

Návrh spolupráce s krajem představil místostarosta Sušice 

Ing. Karel Požárek (Sušická veřejnost). Podstatou tohoto řešení 

je pronájem a provozování nemocnice Plzeňským krajem, a tedy 

i zařazení do systému nemocnic Plzeňského kraje a součinnost 

s městem Sušice. Starosta Bc. Petr Mottl mj. uvedl, že za necelé 

čtyři roky hradí město ztrátu nemocnice ve výši 150 milionů Kč.

Na zasedání vystoupil se svým názorem hejtman Špoták (Piráti) 

a řekl, že Plzeňský kraj si dokáže představit provozovat sušickou 

nemocnici s tím, že jí bude vlastnit. Další pohled na řešení pro-

blematiky nemocnice přinesl opoziční zastupitel Ing. Václav Rada 

(Piráti). Představená koncepce předpokládá, že by si město nadá-

le provozovalo nemocnici samo s možným příspěvkem od kraje. 

O současném stavu nemocnice referoval jednatel Luděk Cibul-

ka, který z této funkce koncem února po roce odchází a zdravotní 

ředitel Vítězslav Kuhn. Ing. Cibulka sdělil, že z interny odcháze-

jí tři lékaři. MUDr. Kuhn pak informoval, že od 6. února nebude 

v provozu interní lůžková část, a že se jedná s VZP o navýšení 

lůžek na LDN z 55 na 80. Jedná se i o otevření jednodenní chi-

rurgie v květnu.  Text a Foto ED

Zasedání zastupitelstva 18. ledna 2023

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 9. ledna 2023

• Rada města schválila Smlouvu o přijímání platebních karet a po-

skytování dalších služeb pro umožnění platby kreditní kartou v parko-

vacích automatech a pověřila pana starostu k podpisu této smlouvy.

• Rada města schválila příkazní smlouvu, se společností GPL – IN-

VEST s.r.o., IČ: 26070766, se sídlem Kněžkodvorská 2632, 370 04 České 

Budějovice, ve věci administrace veřejné zakázky na stavební práce 

„Zateplení panelových domů Sušice II. etapa – Villaniho č.p. 712–713, 

V Rybníčkách č.p.714–715, 716–717“, v ceně 43 000 Kč bez DPH a pově-

řila starostu města jejím podpisem.

• Rada města vzala na vědomí shrnutí z prezentace společnosti SA-

GASTA projekční, inženýrská a konzultační společnost k navrhovaným 

změnám přejezdu P899 (hlavní přejezd na Pražské ulici).

• Rada města souhlasila s prominutím navýšení nájmů za neby-

tové prostory a pozemky v majetku města o míru infl ace za rok 2022.

• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky na akci: „Výměna výtahu Kaštanová čp. 1160“ podle směrnice 

pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schválila fi rmy, 

které budou vyzvány k předložení cenové nabídky:

1) OTIS a.s., Karlova 3, 301 00 Plzeň, IČ 42324254

2) Schindler CZ, a.s., V Oblouku 2/2295, 370 04 České Budějovice, 

IČ 27127010

3) Výtahy VOTO s.r.o., Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň, IČ 62623826

• Rada města Sušice nesouhlasila s jednáním o dohodě ve věci 

soudního sporu se společností Sefi ma s.r.o., IČO 25048821, Lesní 461/41, 

460 14 Livzalac.

• Rada města Sušice rozhodla Odstoupení od smlouvy o dílo č. A – 

003494-00 ze dne 17. 6. 2020, uzavřené se společností Sefi ma s.r.o., IČO 

25048821, Lesní 461/41, 460 14 Livzalac a pověřila právního zástupce 

zpracováním odstoupení od smlouvy.

• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kate-

gorie na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Teplovodní 

rozvody v lokalitě Červená v Sušici – trasa A/2“, podle přílohy a fi rmy, 

které budou vyzvány k podání nabídky: STAVOPLAST KL, spol. s r.o. 

Stachy 266, 384 73, IČ: 40740056, AZS 98, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 

00, Praha 4, IČ: 25227254, Jindřich Lachout, Višňová 130, 391 37, Cho-

toviny – Červené Záhoří, IČ: 10327991, SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, 

312 00, Plzeň, IČ: 25229397, INSTALLTOP, spol. s r.o., U Cihelny 2128, 390 

02, Tábor, IČ: 48204676

• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kate-

gorie na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Sušice II, tep-

lofi kace bytových domů čp. 745, 746, 747, 783 “ podle přílohy a fi rmy, 

které budou vyzvány k podání nabídky: DUŠEK ENERGY s.r.o., Kostelní 

67, 34201, Sušice IČ 29161151, MONTOP CZ spol. s r.o., Hlinická 1508/9, 

39002, Tábor IČ 04384113, INTOP Smrčka, 5. května 797, 33901, Klato-

vy IČ 42838312, STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 38473, Stachy 

IČ 40740056, THERMOLUFT KT s.r.o., Franty Šumavského 867, Klatovy, 

339 01, Sušice IČ 29109990, K – F.K. – Trend spol. s r. o., Vídeňská 21, Kla-

tovy 339 01, IČ 26342332, JINDŘICH KŘESÁK, Miřenice 66, 341 01, Nalžov-

ské Hory IČ 68775644

• Rada města schválila uzavření dohody o zrušení smlouvy 

o dílo na stavbu „Sportovní hala Sušice“, č. A-003687-00, ze dne 

19. 11. 2021, se zhotovitelem stavby HSF System SK, s.r.o., Bytčianska 

499/130, 010 03 Žilina, Slovensko, IČO 45412464, DIČ SK2022973095, 

za cenu 508 350 Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem 

dohody podle přílohy.

• Rada města schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

A-003756-00, ze dne 29. 4. 2022, na akci s názvem „Sušice – stavební 

úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská – 

SO01, SO11, DSO21.1.“, s fi rmou LS STAVBY, s.r.o., Palackého 764, 340 22, 

Nýrsko, IČ: 64834042, kterým se cena se navyšuje o 908.730,35 Kč bez 

DPH (tj. 1.099.563,72 vč. 21% DPH), na celkem 13.576.901,71 Kč bez DPH 

(tj. 16.428.051,07 Kč vč. 21% DPH), a pověřila starostu města podpisem 

dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podle přílohy.

• Rada města souhlasila s využitím prostorů v objektu Nuželická 

60, místnost č. 6 pro uskladnění materiálu civilní ochrany.

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

Ve středu 18. ledna 2023 se konalo mimořádné zasedání za-

stupitelstva města Sušice, jehož se účastnil i hejtman Plzeňské-

ho kraje pan Špoták. Opět se dlouhé hodiny řešila stále stejná 

otázka – budoucnost Sušické nemocnice. Pan starosta Mottl 

opět vytrvale odmítal jakékoliv racionální návrhy, jak kritickou 

situaci řešit. Vystoupilo mnoho řečníků, některé z dotazů byly 

poměrně vágně zodpovězeny a ... karavana jde dál!

Prý že chybí koncepce? Opravdu? A co předkládal pan Rada? 

Pan hejtman Špoták jasně deklaroval obvyklý postup kraje v po-

dobných jednáních, zopakoval vůli Plzeňského kraje převzít Su-

šickou nemocnici do své správy. Pan starosta Mottl nepředložil 

jinou koncepci, pouze zopakoval jakousi efemérní vůli zachra-

ňovat nemocnici opakovanými finančními příspěvky z rozpočtu 

města. To si říká řádný hospodář? Co kromě peněz, které mimo-

chodem nedává ze svého, nýbrž z kapes daňových poplatníků, 

kdy pro nemocnici z titulu funkce udělal? Proč stále odcházejí 

zaměstnanci, když jsou prý královsky placeni apod.?

Pánové Rada a Hais koncepci nejen navrhli, ale také v době, 

kdy zastupovali nemocnici jako jednatelé, začali zdárně napl-

ňovat. Jenže narazila kosa na kámen a byli v podstatě ze dne 

na den odvoláni a navíc je proti nim dodnes vedeno politicky 

účelové trestní řízení, opět za peníze daňových poplatníků. Co 

podle dostupných informací udělali špatně? Apropos, co tehdy 

měli dělat jiného? Proč pan starosta o tomto mlčí?

PANE STAROSTO, POKUD NECHCETE ŘEŠIT NEMOCNICI, NÁŠ 

MAJETEK, ODEJDĚTE!

ViS – Veřejná iniciativa Sušicko

PANE STAROSTO, POKUD NECHCETE 

ŘEŠIT NEMOCNICI, ODEJDĚTE!
Na snůšky zavádějících tvrzení lze jen těžko reagovat… 

Vedení města Sušickou nemocnici dlouhodobě podpo-

ruje, o čemž jasně svědčí mimo jiné poskytnuté finanční 

prostředky, ať bylo vedení nemocnice v uplynulých letech 

jakékoliv. Pro představu – od převzetí nemocnice městem 

v roce 2019 včetně začátku roku 2023 je vynaložená částka 

150 milionů korun.

Důvody pro odvolání bývalých jednatelů byly mnohokrát 

zodpovězeny, po jejich odchodu nikdo nenutil lékaře, aby ne-

mocnici opouštěli a dávali výpovědi. Právě, že město se musí 

chovat jako řádný hospodář, nelze nemocnici dotovat dlouho-

době desítkami milionů korun ročně.

Dlouhodobě tvrdíme, že cestou k udržení stability je spo-

lupráce s Plzeňským krajem, který byl mnohokrát oslovován 

k jednání. Tvrzení o politicky účelovém soudním řízení jsou 

nesmyslná a ničím nepodložená. Soudní spor nevede pan sta-

rosta ani kdokoliv z vedení města, ale vedení nemocnice. Ve-

dení města nehodlá do probíhajícího sporu jakkoliv zasahovat 

a účelově ho zneužívat.

Dlouhodobě vyzýváme vedení Plzeňského kraje, aby se pí-

semně a jasně vyjádřilo, jakým způsobem chce Sušickou ne-

mocnici podporovat, či zda je ochotno případně převzít její 

provozování. 

Nelze tolerovat zneužívání tématu Sušické nemocni-

ce za účelem prosazování svých politických či osobních 

zájmů. 

 ODS Sušice

Snůšky zavádějících tvrzení 
REAKCE NA ČLÁNEK ViS
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17. února od 19.30 hod. – Kino Sušice 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Sušický divadelní 

spolek uvádí hru Z pera českého geniálního mysli-

tele Járy Cimrmana. Pohádka, která u dětí propadla.

18. února od 20 hod. – KD Sokolovna

Hasičský bál – viz str. 6

19. února od 15 hod. – Galerie SIRKUS

Tajemství otisku – vernisáž výstavy 
křehkých rostlin otisky, tajemných hub obrazy

Lada Charvátová a Martina Smeykalová

23. února od 19.30 hod. – Smetanův sál

Kalabis Quintet (dechový kvintet) – KPH 

Bach, Mozart, Haas, Kalabis

25. února od 20 hod. – KD Sokolovna

4. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Sportovní ples

17. března – KD Sokolovna

First spring METAL THERAPY 

25. března od 10 hod. – KD Sokolovna

29. března od 19 hod. – KD Sokolovna

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 

Ředitel       724 047 325

Kinopokladna 376 521 680 | předprodej 376 523 360

Otevírací doba:
pondělí, středa 7.30 – 11.30  12.30 – 15.30

úterý, čtvrtek  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30

pátek   7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice

pondělí–pátek     17.00–20.00

sobota     16.00–20.00

neděle     13.00–20.00

9. února od 19.30 hod. – dům Apt. U Vavřince

10. února od 17 hod. – Husův sál

Potopený zvon

Loutkové divadlo Sokol Sušice

10. února od 19 hod. – Kino Sušice

Komponovaný hudební večer – viz str. 1

11. února od 17 hod. – sál Káčka

Koncert absolventek ZUŠ Sušice – vystoupí klaví-

ristka Hanka Stýblová, saxofonistka Jana Karausová

11. února od 20 hod. – KD Sokolovna

13. února od 17.30 hod. – Kino Sušice

15. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna

17. února od 17 hod. – Husův sál

Dobrá víla Jarmilka

Loutkové divadlo Sokol Sušice

27. ledna od 17 hod. – Husův sál

Za dračí korunu – PREMIÉRA

loutkové představení

28. ledna od 15 hod. – KD Sokolovna

Štístko a Poupěnka – Velká oslava

31. ledna od 18 hod. – Kino Sušice

4. února od 10 hod. – Kinokavárna SIRKUS

4. února od 14 hod. – KD Sokolovna

4. února od 20 hod. – KD Sokolovna

Sušice

Region
Žihobce

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA | www.zihobce.eu

(Ne)obyčejný život pana učitele Adolfa Pintíře ve 

víru událostí 20. století

Stromy a my | Miroslav Zámečník

Toulky Šumavou od jeseně do vesny

Textilní variace Růženy Bílkové

GALERIE NETOPÝR

Cesta vody  | Petr Kutek – skulptury a grafi ky 

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy

24. února od 18 hod. – Infocentrum Žihobce

Hudební usebrání se sklenkou moravského vína 

s Janem Škrdlíkem – vystoupení violoncellisty

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Nová expozice Cesty šumavského sklářství

od středověku do současnosti

6. dubna – minipárty s Karlem Šípem

Dlouhá Ves
11. února od 20 hod. – Kino Dlouhá Ves

Přání k narozeninám – česká komedie

Horažďovice
17. února od 19.30 hod. – Kulturní dům Horažďovice

Divadelní hra Důkaz – premiéra

Divadlo Tyjátr Horažďovice

25. února od 19.30 hod. – Kulturní dům Horažďovice

Divadelní hra Důkaz – Divadlo Tyjátr Horažďovice

26. února od 15 hod. – Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – hraje Skalanka

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – kostel sv. Mořice

Zimní komentované prohlídky kostela 

a kostnice na Mouřenci

Informace na www.pratelemourence.cz

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

1. února v 18 hod.
versnisáž výstavy frekventantů Podvečerů s kres-
bou a výtvarných plenérů při Galerii SIRKUS

Výstava potrvá do 15. 2.

od 19. února – výstava

TAJEMSTVÍ OTISKU

křehkých rostlin otisky, tajemných hub obrazy

Lada Charvátová a Martina Smeykalová
20. února od 18 hod.

VÝTVARNÉ PODVEČERY s Miroslavem Šislerem

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice

Akce, kurzy, výlety, předprodej   376 528 686

Redakce SN 376 555 070 | správce budov 376 521 682

 !ZMĚNA! Otevírací doba:
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30

čtvrtek  7.30–11.30 12.30–16.30

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 

Klostermannova 1330, Sušice

Otevírací doba:
Oddělení pro dospělé

pondělí, středa 8.00–12.00 13.00–17.00

pátek    8.00–13.30  –

úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 

Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa   –  13.00–17.00

pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Poštovní 10, 341 01 Sušice

Otevírací doba říjen–duben:
pondělí–pátek  9.00–16.00

polední pauza  12.30–13.00

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE

náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice

Otevírací doba listopad–duben
úterý–neděle  9.00–12.00 13.00–16.00

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

do 31. března

Výstava betlémů ze sbírek Muzea Šumavy

Šumava v obrazech Václava Martínka

Výstava obrazů se šumavskou tématikou.
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DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU PRAVIDELNÉ

REPREZENTACE DOSPĚLÝCH V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH NA ROK 2023
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co 

největšího počtu obyvatel města Sušice v ob-

lasti sportovní reprezentace města. Nabídnout 

obyvatelům města kvalitní využití volného času 

v oblasti sportu. 

Důvody podpory stanoveného účelu: Pro-

střednictvím spolufi nancování podpořit pravi-

delnou činnost organizací působících na území 

města Sušice, jejichž činnost je orientována na 

sportovní reprezentaci města v pravidelných sou-

těžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČR. 

Celkový objem finančních prostředků: 

300.000 Kč

Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % 

skutečných nákladů vynaložených organizací 

na účast v pravidelných mistrovských soutěžích. 

Okruh žadatelů: Neziskové organizace půso-

bící na území města Sušice, jejichž činnost je orien-

tována na reprezentaci města v pravidelných sou-

těžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČR. 

Lhůta pro podání žádosti: Do 28. února 2023

Způsob a místo podání žádosti: Žádost o do-

taci se podává výhradně na předepsaném for-

muláři, včetně všech povinných příloh, které na-

leznete na adrese www.mestosusice.cz (Městský 

úřad ›› Dotace poskytované ›› Dotační program 

na podporu pravidelné reprezentace dospělých 

v mistrovských soutěžích) nebo na odboru památ-

kové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice. 

Žádost musí být doručena: 

a) osobně na podatelnu Městského úřadu Su-

šice, náměstí Svobody 138, Sušice

Žádost musí být doručena do konce pracov-

ní doby termínu stanoveného pro příjem žádos-

tí, žádosti doručené po tomto termínu nebudou 

brány v úvahu.

b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, ná-

městí Svobody 138, 342 01 Sušice 

c) datovou schránkou – ID: i7ab4sa

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

Při hodnocení předložených žádostí bude posu-

zováno zejména: 

– počet registrovaných členů organizace pravidel-

ně se účastnících sportovní činnosti v organizaci

– nezbytně nutné náklady na řízení soutěžních 

utkání (rozhodčí)

– nezbytně nutné náklady k účasti v mistrovských 

soutěžích (startovní, poplatky)

– náklady na dopravu na pravidelné soutěže, tur-

najová utkání a závody

– činnost sportovní organizace v předchozím roce – 

dosažené výsledky, soutěže, utkání, tréninky apod. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Dotace bu-

dou rozdělovány k 30. dubnu 2023. 

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

a) podání písemné žádosti na předepsaném formu-

láři, včetně všech povinných příloh podle Pravidel 

pro „Dotační program města Sušice na podporu 

pravidelné reprezentace dospělých v mistrov-

ských soutěžích“

b) organizace působí na území města Sušice, jejíž 

činnost je orientována na sportovní reprezentaci 

města v pravidelných soutěžích pořádaných spor-

tovními svazy v rámci ČR

c) neuznatelné náklady: mzdy, stravné na příprav-

ných soustředěních, náklady na přípravná soustře-

dění pro neregistrované členy organizace, náklady 

hrazené z grantu města Sušice, další náklady nesou-

visející se sportovní činností organizace

Oznámení o přidělení dotace: Písemně do 14 

dnů od schválení Zastupitelstvem města Sušice. 

Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mesto-

susice.cz (Městský úřad ›› Dotace poskytované ›› Do-

tační program na podporu pravidelné reprezentace 

dospělých v mistrovských soutěžích) nebo na odbo-

ru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice. 

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

Ing. Jan Staněk

telefon: 606 751 639

e-mail: jstan@centrum.cz

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

KULTURNÍCH, ZÁJMOVÝCH A VOLNOČASOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2023
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co nej-

většího počtu dětí a mládeže do 18 let na úseku 

kultury a volného času. Nabídnout dětem a mlá-

deži 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 kultury a volného času. 

Důvody podpory stanoveného účelu: Pro-

střednictvím spolufi nancování podpořit pra-

videlnou činnost organizací, jejichž činnost je 

orientována na kulturní, zájmové a volnočaso-

vé aktivity dětí a mládeže do 18 let na území 

města Sušice. 

Celkový objem fi nančních prostředků: 

800.000 Kč

Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % 

skutečných nákladů vynaložených organizací na 

činnost mládeže v daném roce. 

Okruh žadatelů: Neziskové organizace, jejichž 

činnost je orientována na kulturní, zájmové a vol-

nočasové aktivity (mimo sportovní činnosti) dětí 

a mládeže do 18 let nekomerčního charakteru. 

Žadatelem nemohou být školská zařízení. 

Lhůta pro podání žádosti: Do 28. února 2023

Způsob a místo podání žádosti: Žádost 

o dotaci se podává výhradně na předepsaném 

formuláři, včetně všech povinných příloh, kte-

ré naleznete na adrese www.mestosusice.cz 

(Městský úřad ›› Dotace poskytované ›› Dotační 

program na podporu pravidelné reprezentace 

dospělých v mistrovských soutěžích) 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

Žádost musí být doručena do konce pracovní 

doby termínu stanoveného pro příjem žádostí, 

žádosti doručené po tomto termínu nebudou 

brány v úvahu.

b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, ná-

městí Svobody 138, 342 01 Sušice 

c) datovou schránkou – ID: i7ab4sa

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

Při hodnocení předložených žádostí bude posu-

zováno zejména: 

– počet registrovaných členů do 18 let

– náklady organizace související s pravidelnou čin-

ností dětí do 18 let

– počet oprávněných žadatelů

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Dotace budou 

rozdělovány k 30. dubnu 2023. 

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

a) podání písemné žádosti na předepsaném formu-

láři, včetně všech povinných příloh podle Pravidel 

pro „Dotační program města Sušice na podporu 

pravidelné činnosti kulturních, zájmových a vol-

nočasových organizací“

b) organizace působí na území města Sušice a trva-

le pečuje o děti a mládež do 18 let v oblasti kultury 

a volného času (mimo sportovní oblasti)

c) členové organizace v daném roce dovrší maxi-

málně18 let věku

d) podíl mládeže do 18 let činí nejméně 5 osob

e) organizace zajišťuje periodicky se opakující čin-

nost (min. 1x týdně)

f) neuznatelné náklady: mzdy, stravné na letních 

táborech nebo přípravných soustředěních, nákla-

dy na letní tábory nebo přípravná soustředění pro 

neregistrované členy organizace, náklady hrazené 

z grantu města Sušice, další náklady nesouvisející 

s 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.mes-

tosusice.cz (Městský úřad ›› Dotace poskytované ›› 

Dotační program na podporu pravidelné činnosti 

kulturních, zájmových a volnočasových organiza-

cí) nebo na odboru památkové péče a cestovního 

ruchu MÚ Sušice. 

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

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SUŠICE V OBLASTI KULTURY,

SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2023
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co nej-

většího počtu občanů města Sušice v oblasti kul-

tury, sportu, volného času a vzdělávání. Nabíd-

nout 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, turis-

tického a sportovního centra regionu pro domácí 

i zahraniční návštěvníky. 

Důvody podpory stanoveného účelu: Pro-

střednictvím spolufi nancování 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 sku-

tečně 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: 

1. kolo – do 28. 2. 2023
2. kolo – do 30. 6. 2023
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o dota-

ci 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 odbo-

ru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice. 

Žádost musí být doručena: 

a) osobně na podatelnu Městského úřadu Suši-

ce, náměstí Svobody 138, Sušice

Žádost musí být doručena do konce pracov-

ní doby termínu stanoveného pro příjem žádos-

tí, žádosti doručené po tomto termínu nebudou 

brány v úvahu.

b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, ná-

městí Svobody 138, 342 01 Sušice 

c) datovou schránkou – ID: i7ab4sa

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

Při hodnocení předložených žádostí bude posu-

zováno zejména: 

– okruh občanů města Sušice, pro které je pro-

jekt 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 pl-

nění 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 for-

muláři, včetně všech povinných příloh podle Pra-

videl pro „Grantový program města Sušice v ob-

lasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“

b) rozpočet projektu musí vycházet z reálného před-

pokladu a musí být transparentní

c) grant lze přidělit pouze žadatelům realizujícím 

projekt na území města Sušice a jeho částí a ze-

jména 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 do-

končeno jeho fi nancování, nemůže být grant po-

skytnut. Výjimkou jsou akce realizované do uzávěr-

ky 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 Zastupitelstvem města Sušice. 

Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mes-

tosusice.cz (Městský úřad ›› Dotace poskytované ›› 

Grantový program v oblasti kultury, sportu, volné-

ho 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 2023
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co nej-

většího počtu dětí a mládeže do 18 let v oblasti 

sportu. Nabídnout dětem a mládeži kvalitní vy-

užití 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 stano-

veného účelu: Prostřednictvím spolufi nancování 

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. února 2023
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o do-

taci se podává výhradně na předepsaném for-

muláři, včetně všech povinných příloh, které na-

leznete na adrese www.mestosusice.cz (Městský 

úřad ›› Dotace poskytované ›› Dotační program 

na podporu pravidelné činnosti sportovních or-

ganizací) nebo na odboru památkové péče a ces-

tovního ruchu MÚ Sušice. 

Žádost musí být doručena: 

a) osobně na podatelnu Městského úřadu Su-

šice, náměstí Svobody 138, Sušice

Žádost musí být doručena do konce pracov-

ní doby termínu stanoveného pro příjem žádos-

tí, žádosti doručené po tomto termínu nebudou 

brány v úvahu.

b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, ná-

městí Svobody 138, 342 01 Sušice 

c) datovou schránkou – ID: i7ab4sa

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

Při hodnocení předložených žádostí bude posu-

zováno 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, tur-

najová utkání a závody

– činnost sportovní organizace v předchozím 

roce – dosažené výsledky, soutěže, utkání, tré-

ninky apod. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Dotace budou 

rozdělovány k 30. dubnu 2023 

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

a) podání písemné žádosti na předepsaném for-

muláři, včetně všech povinných příloh podle 

Pravidel pro „Dotační program města Sušice 

na podporu pravidelné činnosti sportovních 

organizací“

b) organizace působí na území města Sušice a tr-

vale pečuje o děti a mládež do 18 let v oblasti 

sportu

c) členové organizace v daném roce dovrší maxi-

málně18 let věku

d) organizace zajišťuje periodicky se opakující 

činnost

e) neuznatelné náklady: mzdy, stravné na letních 

táborech nebo přípravných soustředěních, nákla-

dy na letní tábory nebo přípravná soustředění pro 

neregistrované členy organizace, náklady hrazené 

z grantu města Sušice, další náklady nesouvisejí-

cí 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.mes-

tosusice.cz (Městský úřad ›› Dotace poskytované 

›› Dotační program na podporu pravidelné čin-

nosti 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 

Bc. Petra Turková

telefon: 376 540 211

e-mail: pturkova@mususice.cz

číslo dveří: 205

Ing. Jan Staněk

telefon: 606 751 639

e-mail: jstan@centrum.cz
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Pojeďte s námi... Vzpomínky
22. dubna 2023

3. června 2023

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

skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Nezapomenutelným zážitkem jsou pohledy 

na tuto krajinu z paluby lodi. Vypravíme se do štýrské části Solné komory k jezeru 

Grundlsee, po jehož hladině nás přepraví místní lodní společnost. Na druhém břehu 

jezera se vydáme kousek pěšky do nitra hor, kde narazíme na další ledovcové jezero 

obklopené vysokými skalními stěnami, tajemné Toplitzsee. Přes toto jezero přejede-

me dřevěnými motorovými loďkami, abychom se na protějším břehu mohli dostat 

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

24. června 2023

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

žek láká každoročně tisíce návštěvníků. Do historie se zapsal nejen díky významné těžbě soli, 

ale i v době nacistické éry jako druhé sídlo německého kancléře Adolfa Hitlera. Naši návštěvu 

začneme v palírně rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hořce z alpských luk 

a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Po prohlídce a bezplatné ochutnávce lze zakoupit 

výrobky v obchodě přímo vedle palírny. Poté nás již čeká výjezd pod vrchol hory Kehlstein, kde 

dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazývaná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Při hezkém 

počasí se tu nabízí neopakovatelné výhledy do alpské krajiny. Závěr programu bude patřit 

prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu, kde se již od středověku těžila sůl – 

hlavní zdroj bohatství místních vládců, berchtesgadenských proboštů.

21. července 2023

Ženy Jindřicha VIII., aneb Chudák král(em) 

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

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

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

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

23. září 2023

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

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

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

řadu historických domů a zajímavých zákoutí.

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

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

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

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

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

16. prosince 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického 

kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686

Lenka Šperlová r. 1964, Helena Baierlová r. 1945.

Opustili nás...

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít. 

Dne 5. února uplyne sedm let od úmrtí paní 

Anny Raabové 

ze Sušice a dne 17. února by se dožila 100 let. 

S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Na světě jsme jedno zlaté srdce měli, 

které dovedlo nás tolik milovat, 

kdybychom láskou vzbudit je chtěli, 

neozve se nám vícekrát.

Dne 30. ledna uplyne první smutný rok, co nás 

navždy opustil pan 

Petr Hasmann. 
Dne 3. února by se dožil 77 let. Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manželka Zdeňka a syn Michal s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá. 

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

Marie Rendlová 

z Volšov. Stále vzpomínají dcera Blanka a syn Karel 

s rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Odešel táta půlnoční tmou,

odešel tiše s bolestí svou.

Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci,

poctivost ve své duši.

Dne 24. ledna tomu byl již rok, kdy od nás bez slůvka

rozloučení navždy odešel náš milovaný syn, táta, bratr 

a strýc, pan

Petr Vašek. 

S láskou vzpomínají otec Stanislav, dcera Petruška a syn Pavel s rodinou.

Zhasla hvězda Tvého života,

zůstal jen smutek a samota.

Roky tiše plynou jak klidné řeky proud,

na Tebe, maminko, se nedá zapomenout.

Odešla jsi nám, jak si osud přál,

však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 2.února by se dožila 88 let paní

Jarmila Kudová.
S láskou a nesmírnou bolestí v srdci vzpomínají manžel František, 

dcery Yvona a Jarmila s rodinami.

ODEŠEL PROFESOR
Když zemře kantor, vždycky se otevře ve vzpomínkách nějaká rána. 

Tak jako teď, když jsme se dověděli, že zemřel profesor PhDr. Viktor Vik-

tora, CSc. Ještě po mnoha letech, kdy jsem již dávno opustil Pedagogic-

kou fakultu v Plzni, si vzpomenu na jeho výborné přednášky ze starší 

české literatury a z literatury 19. století. Jsem přesvědčen, že mnoho jeho 

posluchačů je na tom podobně jako já. Doceňuji rovněž jeho dlouhole-

té pedagogické zkušenosti (na fakultě působil od roku 1968/69), klidný 

přístup ke studentům, podmíněný rozvážnou laskavostí a skromností. 

Vždy jsem se obdivoval šíři jeho zájmů od literatury naší přes literatu-

ru světovou, divadlo, hudbu, péči o literární talenty, ale i jeho účast na 

četných literárních konferencích. Knižně vydal např. Plzeň v proměnách 

času, Kapitoly o literární Plzni, Záblesky renesance či K pramenům ná-

rodní literatury. Těžiště jeho práce vědecké i pedagogické bylo ale pře-

devším na PF v Plzni, kde působil postupně jako proděkan (1990–94), 

v letech 1994–97 jako prorektor a od roku 2000 byl vedoucím katedry 

českého jazyka a literatury.

Nechce se ani věřit tomu, že tento osmdesátník, stále mladý du-

chem s nevšedním darem řeči, už není mezi námi. Vše, co dělal, mělo 

jako hlavní cíl přispět k vyšší kultuře. Vy, kterým prošel životem, jedno 

zda jako studentům, kolegům či posluchačům, zachovejte mu prosím 

tichou vzpomínku.  Ivan Nikl

Dne 28. ledna uplyne již desátý rok ode dne, kdy nás 

navždy opustil pan 

Václav Pešek 

ze Žihobec. 

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUŠICE – MĚSTO
dovoluje si vás pozvat na

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

K tanci a poslechu hraje hudební skupina „CROSS“

Vstupné 50 Kč    Účast ve společenském oděvu

Všechno má určenou chvíli

a veškeré dění pod nebem svůj čas.

Je čas rození i čas umírání.

Dne 5. února tomu budou čtyři roky, co zemřel 

náš otec a dědeček, pan

Josef Bečvář
z Dlouhé Vsi a dne 17. března vzpomeneme jeho nedožitých 80 let. 

Vzpomínají dcery Eva a Jitka s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Římskokatolická farnost vás zve 

na Farní ples a dětský karneval
Obě akce se uskuteční 4. 2. 2023 

v KD Sokolovna Sušice. 
Karneval s tématem Na fi lmovém plátně proběhne od 14 hodin. 

Cena vstupenky s místenkou 120 Kč, vstupenka bez místenky 50 Kč.

Ples začíná ve 20 hodin a k tanci a poslechu zahraje kapela 

Orchidea. Vstupné 200 Kč.

Prodej vstupenek v sakristii kostela, v obchodu ZOO – Veterina v uli-

ci Americké armády i a místě před konáním akce.

Dne 1. února uplyne třetí smutný rok, co nás navždy 

opustil pan 

Bedřich Trnka 

ze Sušice. S láskou vzpomínají dcera Irena a syn 

Bedřich s rodinami.

Odešla Helena – byla i naše…
Věřím, že každý, kdo opustí tento svět, má nahoře svůj obláček. Z něj 

se dívá a drží nám palce, aby se nám tady dole žilo co nejlépe. Od pon-

dělí 16. ledna má svůj obláček i Helena Baierlová. Rázná, paličatá, pra-

covitá, hubatá ženská s obrovským srdcem, která byla vždy ochotná 

pomoci kdykoliv, komukoliv, s čímkoliv. Přátelská, milující a milovaná. 

Byla, a vždycky bude, neodmyslitelnou součástí naší „sborové“ ro-

diny. Bez ní jsme si neuměli představit např. žádné pěvecké soustředě-

ní. A to se nejezdilo na 10 dnů, ale na 3 týdny! Vařila, zásobovala, pekla 

dorty, ošetřovala rány na těle i na duši, prala plenky svým (tehdy ještě 

malým) dětem. A když bylo potřeba, tak nás dokázala i pěkně sprdnout. 

A těch sbormistrů a muzikantů, co se u Pepči a Helči na Fufernách 

vystřídalo?! Ne na kafe, ale na nocleh s plnou penzí! A na několik dní. 

K tomu děti vlastní, jejich kamarádi a v případě výměnných zájezdů 

ještě i děti z jiných sborů. Každá druhá, ne-li každá první, by z toho byla 

na nervy a na prášky. Helena? S přehledem! Ještě našla chvilku si v kli-

du sednout, dát si cigáro a popovídat s každým, kdo právě do toho 

mumraje ještě přibyl.

Všichni máme nějaké „mouchy“, určitě je měla i ona. Ale bez téhle 

skvělé ženské by Su-

šický dětský sbor ne-

mohl mít tak skvělé-

ho sbormistra. A tím 

pádem by naše 

„sborová“ rodina 

nečítala tolik zpěvá-

ků a neprožila spolu 

skvělých 50 let. 

Milá Heleno! 

Přeji Ti ten nej-

hebčí obláček, v té 

nejmilejší společ-

nosti. A  až se náš 

čas naplní, tak to 

spolu všichni po-

řádně probereme. 

Slibuju. Děkujeme 

za všechno!

Za Bejvaláky Su-

šického dětského 

sboru

Milena 

Naglmüllerová
Foto z oslav 50. výročí SDS: 

Liba Rebstöcková, Josef Baierl, Helena Baierlová

Kdo Tě znal vzpomene, 

kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 19. ledna uplynulo dvacet let, kdy nás navždy 

opustil náš tatínek a dědeček, pan 

František Vachoušek. 
S láskou vzpomínají dcera, syn a vnoučata. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
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FOTBALISTÉ MAKAJÍ V PŘÍPRAVĚ: 

Áčko rozmetlo Lhotu, mladíci v zimních ligách
Sušičtí fotbalisté už pilně ladí 

formu na jarní mistrovské duely. 

První přípravné utkání odehrálo 

dospělé áčko, v zimním poháru 

Plzeňského krajského fotbalové-

ho svazu rozdrtilo Sokol Lhotu vy-

soko 7:0. Dorostenci mají za sebou 

úspěšné soustředění v Kašper-

ských Horách, zimní turnaje už 

začali i mladší členové klubu.

Áčko vstoupilo do zápasů v so-

botu 21. ledna. Počasí vrátilo do 

Česka zimu, přesto se podařilo při-

pravit hrací plochu a zápas na umě-

lé trávě proti Sokolu Lhota odehrát. 

Svěřenci Pavla Hrubce vstoupili do 

roku 2023 úspěšně a vysokou vý-

hrou. Soupeře rozdrtili 7:0. Dvakrát 

se prosadil Jakub Štěch, další bran-

ky přidali Jan Skála, Ondřej Míčka, 

Patrik Hubáček, Marek Budil a Tomáš Klíma.

První sušický celek už má potvrzené dal-

ší čtyři přípravné duely. V sobotu 28. ledna 

Sedlčany, 11. února Vacov, 18. února Rapid 

Plzeň a 25. února Nepomuk. V plánu je i zim-

ní soustředění a ještě jedno utkání, soupeř 

bude upřesněný. Všechny zápasy hraje áčko 

na domácím hřišti. Do jarní sezony vstupu-

je Sušice 5. března doma proti béčku Roky-

canům. Sušici patří po podzimu v tabulce 

I.A třídy druhé místo s dvoubodovou ztrátou 

na Kralovice, jedním z cílů je pokus o postup 

do krajského přeboru.

Zimní soustředění už mají za sebou do-

rostenci, v plánu je celkem pět přípravných 

zápasů. Mužstvo pod vedením dvojice Ra-

dek Štefan, Lukáš Blažek zatím pracuje velmi 

dobře a těší se na start jarní soutěže.

Mladší žáci už mají za sebou kola zimní 

Futsal ligy, poslední dva turnaje se hrály v Kla-

tovech a následně v Tachově. „Máme v nohou 

náročné tréninky a očekával jsem, že nám v zá-

věru dojdou síly, ale kluci vše odpracovali a před-

vedli výborné individuální i týmové výkony. Vě-

řím, že takový přístup nás jen posune a budeme 

ještě lepší než doposud,“ chválil tým trenér Pa-

trik Hubáček. Poslední kolo futsal ligy Sušice 

odehraje 4. února v Plzni.

V sobotu 21. ledna odehrála další kolo zim-

ní ligy i sušická mladší přípravka. „V Sušici 

jsme přivítali hráče Lub a Nýrska, jednou jsme 

vyhráli a jednou prohráli. Hráči si zápasy užili 

a předváděli pěkné fotbalové akce. Chtěl bych 

přivítat a zároveň poděkovat Adamovi Pivetzovi, 

který se k nám připojil a rozšířil náš tým na po-

zici trenéra,“ hodnotil trenér mladší přípravky 

Martin Šlais.

Zápasy odstartovala i minipřípravka. „Po 

dlouhé vánoční a novoroční pauze jsme se sešli 

7. ledna na prvním tréninku v hale, potěšilo nás, 

že v hojném počtu. V sobotu 21. ledna pokračo-

vala zimní liga mini přípravek v Nýrsku. Turnaje 

se zúčastnilo osm týmů, naši kluci prošli turna-

jem bez ztráty bodu s konečným skórem 116:20. 

Z turnaje jsme si odnesli pouze pozitivní dojmy,“ 

sdělil trenér Michal Ninger.

Zápasy a zimní přípravu sušických fotbalo-

vých týmů budeme dál sledovat, podrobné 

zpravodajství najdete na facebookovém profi lu 

TJ Sušice a zde v Sušických novinách.  -jon-

Vánoční splutí s Lubomírem Brabcem
Bez sněhu, ale za to na velké vodě!

SUŠICKÁ HOKEJOVÁ LIGA

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

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

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

ností, plaveckou způsobilostí či pohybovou výkonností.

Kdy Cvičení pro seniory probíhá? 
Cvičení probíhá každý čtvrtek od 12. 1. 2023 od 11.30 hod do 12.30 hod.

Jaká je cena Cvičení pro seniory? 
Jedna lekce stojí 80 Kč a obsahuje 30 minut cvičení s instruktorem Markem a následně 

dalších 30 minut plavání a relaxace v bazénu.

Pobytový plavecký tábor
První pobytový plavecký tábor se uskuteční od 24. 2. – 26. 2. 2023
Probíhat bude na hotelu Roušarka, kde je zajištěna strava i pitný režim od páteční večeře 

do nedělní svačinky.

Jak už sám název napovídá, hlavním tématem tohoto víkendu bude plavání. Táborníci se 

během těchto dnů zdokonalí ve svých plaveckých dovednostech. Do bazénu půjdou již v pá-

tek večer a v následujících dvou dnech tam stráví několik hodin. (vždy 2 hodiny dopoledne 

a 2 hodiny odpoledne).

Ve zbývajícím času také nebude čas na zahálku. Zasportují si v tělocvičně, zatancují v sále, 

ale také se odreagují u her a zábavy. V sobotu večer si zadovádí na večerní diskotéce.

Více na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-tabory/tabory-pro-deti/pobytovy-primestsky-tabor-unor/

Po vánoční přestávce pokra-

čovala Sušická liga hokeje další-

mi zápasy. Týnec – Petrovice 3:5, 

Hrádek – Otavstroj 4:16, Petrovice 

– Hrádek 6:8, Stavební – Týnec 4:5.

Ptašnik Jáchym (Hrádek) 25 

(15+10), Holík Michal (Petrovice) 21 

(15+6), Andrlík Tomáš (Otavstroj) 

 po . utkání | výhra | remíza | prohra | vst elené | obdržené | body
Petrovice  11  8  0  3  59:  39 16
Otavstroj  10  7  0  3  54:  45 14
Týnec  10  6  1  3   49:  32 13
Hrádek  10  2  1  7  40:  68  3
Stavební  9  1  0  8  25:  43  2

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

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

povinnosti? Máme pro vás řešení. Každý čtvrtek od 8.30–12.00h. jsme tady pro vaše 
dětičky my. Tým zkušených instruktorů ze Sportoviště. 
My se vám o vaše malé poklady nejen dobře postaráme, ale my jim na každý čtvrtek naplánuje-

me i pestrý program. Nebude chybět hodně pohybu, her, zábavy, tvořivosti, ale i chvilky stráve-

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

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

Chcete se naučit správně plavat? Nebo plavat již dobře umíte a chcete trénovat svoji fy-

zickou kondici?

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

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

Spiraldynamik® pro maminky (i několik let po porodu)

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

sportovne-tvorive-dopoledne/

20 (14+6), Lemberger Petr (Otav-

stroj) 20 (9+11), Kopačka Luboš (Pe-

trovice) 15 (8+7), Thurnvald Petr 

(Hrádek) 13 (5+8), Florián Martin 

(Otavstroj) 12 (8+4), Ryšavý Fran-

tišek (Petrovice) 11 (7+4), Murcko 

Jarek (Otavstroj) 10 (4+6), Holý To-

máš (Týnec) 10 (5+5).  -jč-

Pracovní nabídka na DPP /DPČ – Saunér 
Čemu se budete převážně věnovat?

• zajištění chodu wellness, udržování pořádku, prodej drobného občerstvení

• saunové ceremoniály 

 Co požadujeme?

• příjemné a vstřícné vystupování, spolehlivost | • fyzická zdatnost

• časovou fl exibilitu (jedná se odpolední směny a práci o víkendu)

• práce na DPP nebo DPČ či podle dohody 

Proč k nám jít?

• Stabilita – práce ve stabilní organizaci | • 150 Kč /hod.

• Přátelský kolektiv. Zakládáme si na přátelské a uvolněné atmosféře

Nástup klidně hned nebo na základě dohody. 
Pro více informací kontaktujte pana Volčíka na 773 776 429 nebo na e-mailu: hala@sportoviste-susice.cz. 

Strojník zimního stadionu /Strojník letní koupaliště 
Čemu se budete převážně věnovat na Zimním stadionu?

• Úprava ledové plochy zejména rolbou | • Obsluha technologie chlazení 

• Drobné údržbářské práce

• Úklidové práce a dohled nad udržováním pořádku na zimním stadionu

Čemu se budete převážně věnovat na Letním koupališti?

• Obsluha technologie bazénu | • Úprava prostor letního koupaliště (sekání trávy)

• Drobné údržbářské práce | • Úklidové práce a dohled nad udržováním pořádku 

• Pomocné práce v případě potřeby plavčík, obsluha pokladna

 Co požadujeme?

• Příjemné a vstřícné vystupování, spolehlivost | • Týmového hráče

• Fyzická zdatnost | • Dvousměnný provoz – ranní/odpolední/víkend 

• Řidičský průkaz skupiny B 

• Absolvovat zkoušky na plavčíka (absolvujete a školení proběhne u nás) 

• min. vzdělání – vyučen v technickém oboru

Proč k nám jít?

• Stabilita – práce ve stabilní organizaci | • Pracovní benefi ty

• Přátelský kolektiv. Zakládáme si na přátelské a uvolněné atmosféře 

Nástup v březen nebo na základě dohody. Prosím, kontaktujte nás do 28. 2. 2023
Pro více informací kontaktujte vedoucího zimního stadionu pana Šafránka na telefonním čísle 

777 358 717 nebo na e-mailu: safranek@sportoviste-susice.cz

O Vánocích se vodáci opět sešli k tradiční 

Svatoštěpánské vánoční plavbě po Otavě. 

Po roční přestávce to byl již dvanáctý roč-

ník! Letošní trasa byla 

jako každým rokem: 

Start od u  bývalého 

PDA a pak se plulo do 

Čepic ke kamenné-

mu mostu se skleně-

ným sv.Janem Nepo-

muckým. Předvánoční 

mrazy sice slibovaly 

nádhernou vánoční 

idylku, ale obleva pár 

dní před Vánoci vánoční atmosféru smaza-

la a řeku zvedla. Velká voda sice o prvním 

svátku opadla, ale i tak jí bylo dost.

Možná i právě proto se sešlo o letoš-

ním ročníku méně lodí než obvykle. Se-

šli se tak, jen zkušení vodáci a tak, kro-

mě jedné v ýjimk y 

hned po startu, ni-

kdo neplaval.

 Na trať vyrazilo 

asi 15 lodí lodí. Vo-

dáky zdravili početní 

diváci, kteří si vyrazi-

li na procházku před 

svátečním obědem, 

a svými pozdravy do-

dávali plavbě sváteč-

ní a výjimečnou atmosféru. Jako obvykle 

se soustřeďovali okolo jezů, čekajíc roz-

plavby ve válcích v podjezí. Všichni však 

absolvovali plavbu v pohodě. Kytarový 

virtuoz Lubomír Brabec a půjčovna lodí 

OTAVA děkují všem, kteří přispěli k dob-

ré pohodě a zdaru této již tradiční akce 

a těšíme se na další ročník.     

foto Jaroslav Potužník

Sportoviště města Sušice
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ké. Kasičky se už usilovně rozpečeťují, avšak 

online koleda pokračuje dál, pro více informací 

navštivte: www.trikralovasbirka.cz.
Dále vám přinášíme informaci o změně 

našeho sídla. Od 01. 01. 2023 došlo k ofi ci-

álnímu sloučení pobočky vedení a středis-

ka Charity Sušice, které je kontaktním mís-

tem pro uživatele i zájemce o sociální služby 

na Sušicku, zázemím pro Sociální poradnu 

Racek i pro pracovníky sociálních služeb 

(vedoucí péče a poradny, koordinátora pečo-

vatelek, asistentky poradny, zázemí sociálních 

pracovníků, pečovatelek). Nachází se zde také 

sklad kompenzačních pomůcek a místo výde-

je potravinové a další materiální pomoci. Nyní 

už nás najdete všechny pohromadě na ad-

rese Havlíčkova 110, Sušice. Jsme tu pro vás. 

 Charita Sušice., foto ED

více foto na www.kulturasusice.cz

Kulturní aktuality 

Nejen ke koledníkům přijeli Tři králové a zazpíval Svatobor
V lednu na sušické náměstí zavítali Tři 

králové (foto 1). Už tradičně přijeli na koních 

z jezdecké stáje Legacy Buršice. Na samotné 

akci promluvil i pan farář Wirth (foto 2), který 

působí ve Zbynicích, Těchonicích a Hrádku. 

Promluvil o základních hodnotách a zvyklos-

tech, které jsou spojené nejen s tradicí Tří králů, 

ale i obdobím celého adventu. V křesťanském 

názvosloví se svátek Tří králů nazývá také svát-

kem Zjevení Páně a slaví se šestý den nového 

roku a současně třináct dní po narození Ježíše. 

Tomu se do Betléma přišli poklonit tři mudrco-

vé z východu – Kašpar, Melichar a Baltazar (tato 

jména však dostali až později). Jejich příchod je 

také neodmyslitelně spojen s Tříkrálovou sbír-

kou, kterou pořádá Charita Česká republika. 

Ředitel Charity Sušice Karel Weishäupel po-

děkoval všem 

dobrovolníkům, 

kteří se na pořá-

dání celé sbírky 

podíleli a samo-

zřejmě i všem, 

kteří v ní přispě-

li. S příchodem 

Tří králů na su-

šické náměstí je 

tradičně spoje-

no i vystoupe-

ní místního pě-

veckého sboru 

Svatobor (foto 3). Za poslechu koled jsme 

si tak mohli užít samotný příchod tří mudrců 

a zakončit celé adventní období. Ještě jednou 

chceme poděkovat všem, kteří 

nám akci pomohli organizovat 

nebo společně s námi vystoupili.

Vy jste mohli do 15. ledna 

v ulicích potkávat tisíce tříkrá-

lových koledníků přinášejících 

radost a požehnání. Letošní vý-

těžek sbírky bude opět pomá-

hat. Zvolili jsme si dva záměry, 

podpoříme klienty v nepříznivé 

životní situaci, v jejich materiální 

a fi nanční nouzi, kterou nemají 

možnost řešit jinak. Dále část vý-

těžku využijeme k zajištění mini-

málních provozních nákladů slu-

žeb, které by mohly být omezeny na činnosti 

díky výpadkům na veřejných rozpočtech a udr-

žení jejich do-

stupnosti a kva-

lity. O tom kde 

přesně peníze 

pomohou, vás 

budeme prů-

běžně během 

roku informo-

vat. Nyní chce-

me ještě jed-

nou poděkovat 

všem, kteří se 

na konání letoš-

ní sbírky podíle-

li! Bez vás by to opravdu nešlo. A samozřejmě 

velký dík patří všem za příspěvky, které plnily 

kasičky nejen našich koledníčku, ale i ty static-

V sušické Galerii Sirkus se návštěvníci komentova-

né prohlídky k výstavě Krajiny duše Václava Maliny 

mohli s autorem seznámit v podstatné hloubce a šíři 

jeho osobnosti a díla. 12. ledna Václav Malina četl 

své básně, komentoval obrazy a představil se v krát-

kém fi lmovém medailonku, ve kterém přiblížil i svojí 

dlouholetou pedago-

gickou činnost a práci 

kurátora výstav. (Infor-

mace o autorovi a jeho 

výstavě jsou uvedeny 

v SN 20/2022.) 

Po úvodním slovu 

Miroslava Šislera pro-

mítl Malina na plátno 

podstatný obsah své 

knihy Pastely, do níž 

vybral zhruba stov-

ku drobných paste-

lových kreseb. Publi-

kace čtenáře provází 

zobrazenou zejména přírodní krajinou doplně-

nou autorovými postřehy a to od jara do zimy. 

Václav Malina ke každému obrázku přečetl z kni-

hy svůj krátký verš. Klidně a přirozeně, s velkým 

nadhledem a životní zkušeností verše komento-

val, až si s ním posluchač nakonec opravdu s chutí 

tu celoroční cestu časem prošel. Za okny galerie 

kvílela meluzína, v mlžných obrazech se objevo-

valy postavy, ptáci i stromy s nezřetelnými kon-

turami a zněl autorův hlas:

„Dál žiji rozpolcen, 

dvě skryté postavy se ve mně stále sváří, 

jedna je věčný mladík, 

druhá se jmenuje stáří. “

Básně i obrazy se 

typicky vážou k da-

nému ročnímu ob-

dobí, ale nejsou ukot-

veny v toku let. Tedy 

jsou nadčasové a stá-

le platné. 

Něk teré malé 

pastely Malina také 

namaloval olejový-

mi barvami na vel-

ká plátna a některé 

si mohli návštěvníci 

pak prohlédnout pří-

mo při komentované 

prohlídce. Některé obrazy jsou ze stejného místa, 

ale – jak autor poznamenal: „V přírodě je nekonečně 

variant a navíc vy pokaždé můžete vnímat tu realitu 

různě“ a dodal: „Mám rád obrazy, kde není vlastně nic 

a přitom je tam všechno…“

Třetí částí akce bylo promítnutí fi lmu Petra Ska-

ly o malířovi s názvem Oslava pošetilosti. Ve své-

bytném medailonku Václav Malina přibližuje svůj 

život, jak již od dětství byl v malo-

vání podporován – „protože, když 

jsem maloval, tak jsem nezlobil…“ 

V dospělosti pak maloval po no-

cích a nedělích, neboť byl hodně 

pracovně vytížen. Prozradil, co je 

pro něj při malování i v životě zá-

sadní, jak se na věci dívá i to, ja-

kým způsobem maluje: „Politika 

mě nezajímá, mě zajímají barvy, 

příroda, něco, co je věčné, nadča-

sové.“ Je krajinářem z podstaty, 

proto rád maluje v plenéru, i když 

se to dnes už moc nenosí. 

Do krajin duše i básněmi malíře Maliny
Považuje se 

také za koloristu: 

„Moje obrazy od-

rážejí můj vnitřní 

svět. Ať jsem ma-

loval realistic-

ky či abstraktně, 

impresionistic-

ky či geometric-

ky, barva pro mě 

byla rozhodují-

cí. Hledám vzta-

hy mezi barvami 

a dávám jim tvar. 

Barva si sama ur-

čuje určité tvary. Nekopíruji vizuální vjemy, ale hledám 

tam ten řád skrze barvy. Určitý akord ve mně probou-

zí nějaký zvláštní tajemný pocit rezonovat s mojí duší. 

Základem je rozložení světla prostřednictvím barvy – 

přeměna barvy na světlo a naopak. A světlo je i spiritu-

ální kvalitou přesahující do oblasti duchovní. “

Zajímavě popsal i svůj způsob tvorby: „Když ma-

luji, mám promyšlené postupy, ale všechny teorie za-

pomínám a barvy mi 

tam naskakují sami od 

sebe. Připadá mi, jako 

bych byl určité medi-

um, které z atmosfé-

ry odchytává něco, co 

tam už je. Že já si to ne-

vymýšlím, jen to poklá-

dám na plátno. Vždyť 

i v určitých obdobích je 

jakoby něco ve vzdu-

chu a vyjadřují to různí 

umělci.“

Dokumentu Mali-

na též svěřil, co pro něj malování znamená: „Vždy, 

i za komunistů jsem si maloval, co jsem chtěl. Malo-

vání je pro mě povznášející činnost taková meditace, 

která může mít i charakter modlitby. Postavit se před 

čisté plátno a tvořit, to je moje umělecké krédo. Fasci-

nuje mě také souvislost mezi literaturou a výtvarným 

uměním. Každý potřebuje umění, i když třeba na jiné 

úrovni. Já si nedovedu představit život bez něj. Tím, že 

budu nepochopen, se nezabývám, chci být spokojen 

sám. Nemaluji proto, abych se zavděčil, ale pokud se 

mé obrazy líbí, jsem velice rád. “

Obecenstvo vyslechlo i hlubší důvody malířo-

vy činnosti: „Vědomí konečnosti i vlastní smrti nám 

paradoxně může přinášet určitý smysl toho, co dě-

láme, a proč tady vů-

bec jsme. Každý obraz 

je jakýmsi vytržením 

z času, jakýmsi svě-

tem pro sebe. Malu-

ji, abych zachytil ur-

čitý okamžik. Jsem si 

ale přitom vědom po-

míjivosti všeho, tedy 

i toho obrazu. Navíc 

někomu neřekne ab-

solutně nic a někdo 

v tom vidí zbytečnou 

věc. Já však pociťuji 

nutkání se k malování vracet, zdokonalovat nejen 

obrazy ale také sám sebe, abych se přiblížil k tomu 

vyššímu řádu, který je v přírodě, ve vesmíru, a který 

musí být také v nás.“ 

text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

Závěrečný koncert Kruhu 

přátel hudby v roce 2022

Advent je krásné období pro všechny generace. I když jsme si zvykli 

na všeobecný předvánoční shon, někteří z nás se umí zastavit a proží-

vat Advent v očekávání vánoční zvěsti. Takovou příležitostí k zastavení 

je i například návštěva koncertu klasické hudby. 

15. prosince se ve Smetanově sále sušického gymnázia představil sou-

bor Ritornello s uměleckým vedoucím Michaelem Pospíšilem. Pro-

gram byl více než stylový. Celý večer byl věnován adventní hudbě 16. 

a 17. století. Soubor používá staré renesanční i barokní nástroje (trom-

bony, šalmaje, chalumeaux, fl étny a fi stuly, violy da braccio i da gam-

ba, barokní housle, bubny atd.), které jsou starých ladění a temperatur. 

Společně se zpěvem nás přenesly do doby, kdy si lidé, nemajíc žádné 

sdělovací prostředky, písněmi připomínali vzácnost chvíle při čekání na 

Kristovo narození. Tato radost z očekávání byla patrná i v sále, kde se do 

koncertu mělo možnost zapojit publikum díky rozdaným zpěvníkům, 

které soubor přivezl. Zvuková kulisa byla proměnlivá, podle populari-

ty a obliby některých známých písní, které nás svou harmonií přenesly 

o několik století zpět.

 Z interpretace souboru bylo patrné, že tuto hudbu miluje. Melodií 

a agogikou vyslovovaných textů přenesli slavnostní náladu do publika, 

které jejich autenticitu přijalo s vděčností. Zajímavý byl okamžik, kdy ve-

doucí souboru Michael Pospíšil zjistil, že Smetanův sál má barokní pozi-

tiv. Bez váhání rozhodl, že nástroj, na který chtěli hrát původně, zůstane 

v autě. Sušický nástroj dal celému koncertu krásnou barvu a přispěl ke 

konečnému vznešenému výsledku.

Chtěl bych poděkovat za přízeň všem abonentům a příznivců Kruhu 

přátel hudby, že celoročně se zájmem navštěvují cyklus koncertů. I když 

se závěrečný koncert sezony 2022 konal den po vystoupení populár-

ního Hradišťanu s Jiřím Pavlicou, věrní abonenti a příznivci KPH přišli. 

Přeji Vám všem do nového roku hodně zdraví a mnoho krásných 

zážitků s klasickou hudbou v sezoně 2023.

Za Kruh přátel hudby  Jakub Waldmann, foto ED



Rubriky / Inzercestrana 10 Sušické noviny 2/2023
27. ledna 2023

Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám 2 prošívané deky + 2 pol-

štáře. Vše nové. Cena dohodou. 

Tel. 604 348 392

Prodám klavír zn. Hofman a Czer-

ny, cena dohodou. Tel. 720 174 486

Prodám: Jablka II. kat. (Spartan, 

Reneta a jiné) za 14 Kč/Kg. Tel. 

606 633 919

Prodám: Nový nepoužitý kultivá-

tor zn. Hecht 7970 v záruce včet-

ně (2) ks kultivačních nožů, (2) ks 

vodících talířů a pluhu. Nová cena 

po slevě z původních 20.000 Kč je 

13.900 Kč. Tel. 606 633 919

Prodám: Velké sáňky včetně opěrát-

ka, nutné vidět, cena dohodou, rok 

výroby 1970. Tel. 606 633 919

Prodám králíky německé ob-

rovité králíky černé, burgund-

ské, holuby benešovské bílé, pa-

poušky rozely žlutohlavé. Tel. 

776 664 135, Sušice

Prodám andulky a korely – různé 

varianty, rozelu pestrou přírodní, 

rozelu pestrou gold, rozelu pes-

trou červenou, rozelu pestrou la-

tino. Letošní odchovy i chovné 

kusy. Vše z venkovních voliér. Vo-

lejte 606 494 996. Odběr v Sušici.

Prodám staré zápalkové nálep-

ky, LP desky různé, krabici časo-

pisů o pletení, háčkování, vyšívá-

ní – návody, vzorníky apod. Tel. 

607 866 783

Prodám různé staré obrazy – kra-

jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 

792 229 217

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70 

s nářadím a hoblovku srovnávač-

ku se spodním protahem KDR 

ROJEK a kovadlinu a výheň. Tel. 

737 163 425

Koupím staré pivní láhve s litý-

mi nápisy, staré zápalkové nálep-

ky a krabičky, reklamní plecho-

vé a smaltové cedule, papírové 

dopisní zálepky, staré pohled-

nice Sušice a okolí. Přijedu! Tel. 

606 494 996 

Koupím starší známky, mince, 

bankovky, odznaky, pohledy, ob-

razy, hodiny, hodinky, porcelán, 

sklo, vojenské předměty – šavli, 

helmu, uniformu a podobně. Mů-

žete nabídnout i jiné staré před-

měty, celou sbírku nebo pozůsta-

lost. Tel.: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Máte nevyužitý domeček v Su-

šici nebo blízkém okolí a chtěli 

byste ho pronajmout? Hledám 

nové působiště pro svůj keramic-

ký ateliér a případné bydlení, za 

nabídky budu velmi ráda. Tel.: 

739 660 338 

Hledám dlouhodobý proná-

jem jedné místnosti s příslušen-

stvím v Sušici pro občasné využití 

1–3 osobami k rekreačním úče-

lům, hlavně na letní měsíce. Alice 

Davidová, tel. 606 745 485 

Oceňování nemovitostí – pro 

prodej, darovací smlouvu, dědické 

řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví, 

apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-

ková, Sušice, tel. 608 117 789

RŮZNÉ
Nabízíme své služby: zámečnictví 

– kovovýroba a práce hodinového 

manžela. Martin Chudý, Pravdova 

259, Sušice, tel. 723 718 423 

Nabízím jazykové a stylistické 

úpravy textu, korektury baka-

lářských a magisterských prací, 

přípravu na maturitní a přijímací 

zkoušky z českého jazyka, dou-

čování. Více informací na www.

hezkycesky.top. Tel. 606 49 49 96

Nabízíme strojní číštění kober-

ců, sedacích souprav, křesel, židlí 

a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 

607 630 244 

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

33 – U Sila
Ulice U Sila byla pojmeno-

vána společně s dalšími pěti 

ulicemi (např. Kaštanovou) 

v roce 1992. Směrem z měs-

ta se na ní odbočuje doleva 

z Nádražní ulice těsně před 

křižovatkou s Pražskou a Otav-

skou ulicí. 

Přes ulici vede nechráněný 

železniční přejezd zabezpeče-

ný výstražným křížem. Komuni-

kace v tomto místě kříží želez-

niční vlečku, která vede až do 

bývalého podniku SOLO. Uli-

ce U Sila se za přejezdem stáčí 

k firemnímu areálu, kde je také 

parkoviště. Komunikaci využí-

vají kromě podniků, které tam 

sídlí, také zákazníci obchodu 

Market Sušice – prodej chova-

telských potřeb.

Silo patří fi rmě Zemědělské zá-

sobování a nákup (ZZN) Strako-

nice a. s., která vznikla ze stát-

ního podniku ZZN Strakonice 

v roce 1992. Silo se začalo stavět 

v roce 1967 a dokončení se do-

čkalo v roce 1976. Do provozu 

bylo uvedeno v roce 1977. Je ur-

čeno pouze ke skladování obilo-

vin a tyčí se do výšky 53 metrů. 

Železniční vlečka se k němu udr-

žuje, ale nevyužívá.

 Text a foto Eduard Lískovec

Zdroj: ZZN Strakonice a. s., 

kronika města, M. Pták, J. Lho-

ták, R. Šimůnek, E. Semotanová: 

Historický atlas měst ČR

Daisy, 8letá fen-

ka amerického 

buldoka.Je kas-

trovaná, čipova-

ná s petpasem.Ve-

lice hodná fenka, 

vhodná do rodi-

ny s  dětmi, s  dal-

šími pejsky.V bytě 

neštěká, nic ne-

ničí a zvykla si již 

i na kočičí přítom-

nost.Hledá se j í 

domov se spaním 

uvnitř a  nachází 

se v dočasné péči 

v Klatovech. 

Info 604 555 924

T ř i č t v r t ě  r o k u 

stará tříbarevná 

kočička Julinka 

byla nalezena opuštěná se svým bráškou asi tak před 2 

měsíci na jednom sídlišti na Klatovsku. Oba byli odchyce-

ni, odčerveni a nyní jsou v dočasné péči u Sušice. Kočička je již 

vykastrovaná. Kocourek s mourovatým kožíškem bude pozdě-

ji také kastrován a jeho foto uveřejníme v příštím vydání SN. 

Oba sourozenci jsou na tel. 608 484 414.

Děkujeme za pomoc..     Nalezenci-Šumaváci

Informace o  dalších zvířatech (nalezených i  hledaných) 

najdete na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz 

a jejich facebooku. 

Hledáme nový domov

Sledujte nás také na sociálních sítích 

a webu www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

Sirkus - Sušické 
kulturní centrum



Dobrý den, přátelé. Husit-

ská elegie. V  posledních dí-

lech se věnujeme bratříkům na 

Slovensku (tehdejších Horních 

Uhrách). Řekli jsme si, že bě-

hem roku 1458 začalo bratřic-

ké hnutí postupně upadat. 

Připomeňme si, že příchod hu-

sitských jednotek do Horních 

Uher nebyl primárně motivo-

ván nábožensky. Přišli sem po 

Lipanech jako nájemní vojáci 

a sloužili za žold v zájmu uher-

ských velmožů, 

měst, či dokon-

ce koruny. A že 

zpočátku byly 

sympatie oby-

vatel na straně 

profesionálních 

vojáků z Čech, 

kteří ještě na 

kalich ne tak 

docela zapo -

mněli. Ve zmí-

něném roce ovládali bratříci 

vojensky celé východní a zčásti 

i střední Slovensko. 

V Čechách vládl od května 

roku 1458 „husitský král“ Jiří 

z Poděbrad a v Uhrách, rovněž 

od roku 1458, Matyáš Hunyady – 

Korvín (korunován byl až r. 1464, 

neboť uherskou královskou ko-

runu měl tou dobou v držení cí-

sař Fridrich III., který ji před léty 

ukořistil, a který si po smrti Ladi-

slava Pohrobka nárokoval uher-

ský trůn). Pro konsolidující se 

české i uherské království začali 

bratříci, tvořící „státy ve státě“, 

představovat hrozbu.

Uherského krále Matyáše 

Korvína bratříci zprvu podpo-

rovali (na rozdíl od Jana Jiskry), 

ale později se s ním nepohodli. 

Jan Jiskra odešel v březnu 1458 

do Polska, kde vstoupil do slu-

žeb krále Kazimíra IV., jemuž 

pomáhal uzavřít mír s Řádem 

německých rytířů. Kazimíra 

podporoval i  jako uchazeče 

o uherský trůn, jeho pomoc 

však polský panovník nepři-

jal. V tomto jakémsi vojensko-

-mocenském vakuu jmenoval 

Matyáš Korvín kapitánem Hor-

ních Uher Šimona Rozgonyi-

ho. Ten pak v květnu na hlavu 

porazil u Blatného (jinak též 

Šarišského) Potoka (maďarsky 

Sárospataku – město leží v se-

verovýchodním Maďarsku, asi 

60 km jihovýchodně od Košic 

na řece Bodrog) bratřické kapi-

tány Petra Aksamita a Jana Ta-

lafúse. Aksamit padl spolu s asi 

600 muži, Talafúsovi se poda-

řilo s asi dvěma sty bojovníků 

prchnout do Šariše a odtamtud 

do Polska. 

Po smrti Aksamita neměli 

bratříci vůdce, zůstalo však na 

třicet hejtmanů, kteří měli všich-

ni stejná práva, což k efektivnos-

ti jejich rozhodování nepřispí-

valo. Následovaly další porážky 

bratříků v Polsku a Rakousku, 

především proto, že jednotlivé 

tábory nebyly schopné se efek-

tivně spojit.

Počátkem r. 

1460 se Jan Jis-

kra vrátil z Pol-

ska a  spojil se 

proti Korvínovi 

se zbytky brat-

říků, které pře-

žily bitvu u Blat-

ného Potoka. Po 

prudkých bo-

jích se prostřed-

níkem příměří stal přímo čes-

ký král Jiří z Poděbrad, který se 

snažil Jiskrovi vyjednat vstup 

do Matyášových služeb. Nepo-

vedlo se a mír netrval dlouho. 

V roce 1461 se Jiskra přidal na 

stranu císaře Fridricha III., a vál-

ky v Horních Uhrách propukly 

nanovo. Teprve v dubnu 1462, 

po uzavření dohody mezi Kor-

vínem a císařem Fridrichem III., 

Jiskra kapituloval. Za vydání 

všech hradů a složení holdu 

Matyášovi byl po jednadvace-

tileté vládě nad valnou částí 

Horních Uher povýšen do svo-

bodného panského stavu. Ma-

tyáš mu kromě finanční náhra-

dy za jeho hrady daroval hrad 

Solymos v Aradské župě a hrad 

Lippa v Temešvárské župě.

V roce 1467 ještě Jiřík vedl ve 

jménu uherského krále jedná-

ní o míru s tureckým sultánem 

Mehmedem II. a byl velitelem 

královské armády při tažení pro-

ti spojenci Turků moldavskému 

vojvodovi Štěpánu Velikému. 

Datum, místo ani příčina jeho 

smrti nejsou známy. Naposledy 

je jako živý zmiňován v majetko-

vé listině z 22. října 1468, králov-

ská listina z 6. února 1471 o něm 

mluví již jako o zemřelém.

Příště se k bratříkům ještě 

vrátíme a poté se budeme opět 

věnovat husitskému králi. Mějte 

se rádi a šťastnou volbu!

S využitím zejména wikipe-

dia.org a husitstvi.cz)

22. ledna 2023 

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Konec Jana Jiskry

LEDEN NA ZAHRADĚ
Můžeme začít s řezem star-

ších stromů jabloní a hrušní, kte-

ré jsou zanedbané nebo které 

mají malé přírůstky. Odstraňu-

jeme hlavně křížící se, zahušťu-

jící, převislé a odumřelé větve. 

U stromů, které vykazují větší 

roční přírůstky než 30 cm po-

necháme provádění řezu na 

období dubna. Případné brzké 

provádění řezu u těchto stromů 

v období ledna až března vede 

k malé plodnosti, vyprovoková-

ní velkých přírůstků v následují-

cí vegetaci a fyziologických po-

ruch u plodů.

V bezmrazých dnech může-

me odebírat rouby z jižní části 

zdravých stromů. Na odebírané 

rouby nesaháme v žádném pří-

padě holou rukou. Rouby ozna-

čené jmenovkou zakládáme do 

vlhkého písku v chladném skle-

pě, nebo je můžeme uložit na 

severní straně budov.

Přikrmujeme užitečné ptac-

tvo, které mimo jiné plní v za-

hrádce funkci regulátora hmy-

zích škůdců. Mezi nejužitečnější 

patří všechny druhy sýkor. 

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

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 

PORADNA

Volšovy
HISTORIE

Tisíciletá historie Volšov se 

začíná psát r. 1035, kdy je kníže 

Břetislav věnoval Břevnovské-

mu klášteru. Benediktini je pak 

drželi téměř pět století, než je 

prodali Břetislavu Švihovskému 

z Rýzemberka, čímž se Volšovy 

na několik let staly součástí ráb-

ského panství. Poté přešly na rod 

Koců z Dobrše, kteří je vlastnili 

do r. 1680. Za nich vzniká samo-

statný statek a Volšovy se stávají 

panským sídlem. V následujících 

staletích často střídaly majitele 

a původně renesanční tvrz byla 

v průběhu 17. a 18. století pře-

stavěna na barokní zámek. Sou-

časnou podobu prostých fasád 

pak zámek získal během chot-

kovské přestavby v sedmdesá-

tých letech 19. století. Bezdět-

ní manželé Josefína a Ferdinand 

Chotkovi věnovali r. 1909 zámek 

i s velkostatkem Kongregaci brat-

ří petrinů založené sušickým ro-

dákem Václavem Petrem. Ti na 

zámku zřídili sirotčinec a navá-

zali na pana Chotka v rozvoji vel-

kostatku. Během první poloviny 

20. stol. se areál rozrostl o množ-

ství hospodářských i obytných 

objektů, nejprve ve spolupráci 

se sušickým architektem Fr. Ho-

lečkem, na kterého pak několi-

ka realizacemi navázal sušický 

stavitel Karel Houra. V  tomto 

období dochází i k modernizaci 

pily (mezi její odběratele patři-

la např. i Barrandovská fi lmová 

studia) a také vodní elektrárna, 

která kromě velkostatku záso-

bovala proudem i okolní vesni-

ce. Zlom znamenal rok 1950, kdy 

došlo k uvěznění všech řeholní-

ků, vystěhování sirotčince a k ze-

státnění velkostatku. Ze zámku 

se stalo výcvikové středisko po-

hraniční stráže a později centrála 

Státního statku Volšovy. Ve sprá-

vě státu areál zůstával až do resti-

tucí v roce 2013, kdy byl navrácen 

bratřím petrinům. V tomto ob-

dobí využívala hlavní zámeckou 

budovu Oblastní charita Sušice.

SOUČASNOST

V  současnosti areál skýtá 

místním obyvatelům patnáct by-

tových jednotek. Hospodářské 

budovy poskytují zázemí míst-

ním podnikatelským subjektům 

a také volšovským hasičům. Zá-

meckou kapli využívá sušická far-

nost a park je na většině své roz-

lohy volně přístupný veřejnosti. 

PLÁNY DO BUDOUCNA

Pro hlavní zámeckou budo-

vu o 22 místnostech se v sou-

časnosti hledá vhodné využití, 

které by odpovídalo jejím dis-

pozičním mož-

nostem a po-

třebám místní 

č á s t i ,  n e b o 

které by v ná-

va znos t i  na 

svou historii 

sloužilo něja-

kému veřejně 

prospěšnému 

účelu.

Matouš 

Martin 

Vávra

ZÁMKY na Sušicku10

Recepty pro každý den
Mrkvová bábovka

Těsto: 4 vejce, 200 g cukru kru-

pice, vanilkový cukr, 250 ml oleje, 1 

lžíce skořice, 50 g mletých mandlí, 

100 ml mandlového nebo jiného 

mléka, špetka soli, 1 lžíce holand-

ského kakaa, 200 g jemně nastrou-

hané mrkve, 300 g hladké mouky, 

1 prášek do pečiva.

Žloutky šleháme s cukrem a va-

nilkou, po chvíli přidáváme po lží-

cích olej. Ručně vmícháme ostatní 

suroviny a nakonec sníh z bílků. Pe-

čeme v tukem vymazané a moukou 

vysypané formě 45 minut na 180 

stupňů. Bábovku vyklopíme a po 

vychladnutí pocukrujeme.

Martina Denková

Fotografi i najdete na instagra-

mu @SLADKA.KUCHARKA

Kongragace bratří Nejsvětejší Svátosti

Kongregaci založil P. Klement Petr v roce 1888 v Českých Budějovi-

cích. S prvními sedmi bratřími zde zakoupil budovu, aby v ní vytvořil 

domov mladým mužům, kteří přicházeli do města za studiem a prací. 

Později bratři společně postavili kostel Panny Marie Růžencové a ješ-

tě za života P. Petra se usadili i na jiných místech. Působili na Volšov-

ském statku u Sušice, na faře v Klatovech a později otevřeli domov 

pro „pozdní kněžská povolání“ v Písku, školu a internát v Bruntále 

a společný dům měli také ve Vídni. V roce 1950 byla naše činnost ná-

silně přerušena komunistickým režimem a mnozí bratři strávili dlou-

há léta ve vězeních. Od sametové revoluce žijí bratři petrini ve dvou 

komunitách – v Českých Budějovicích a Písku.   www.petrini.cz
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INVESTICE MĚSTA V ROCE 2022

Zpracováno ve spolupráci s Odborem

majetku a  rozvoje města Sušice

KOMUNIKACE

OSTATNÍ

BUDOVY

INFRASTRUKTURA

Teplofi kace bytových domů 793, 794, 795, 796

Po připojení na teplovod došlo k napojení směšovací stanice 

v suterénu BD 794 a 795, teplofi kaci všech bytů v BD Pod Antonínem 

čp. 793, čp. 794 a Studentská čp. 795, čp. 796.

Náklady s DPH – 2,6 mil. Kč.

Realizace: STAVOPLAST KL, spol. s r.o., Stachy

Rekonstrukce ul. Studentská

Kompletní obnova kanalizace a vodovodu v lokalitě „na Červené“ 

byla v roce 2022 zahájena rekonstrukcí úseku ulice Studentská, mezi 

křižovatkami s ul. Villaniho a s ul. Smetanova. Práce byly zaháje-

ny v červnu 2022 a v prosinci byly dokončeny povrchy chodníků 

a komunikace. Došlo ke zpoždění oproti plánovanému termínu, 

komplikace nastaly díky nevhodnému podloží, které bylo nutno 

kompletně vyměnit, nepřispělo ani deštivé počasí a ani vynu-

cená přeložka plynovodu, který byl v devadesátých letech uložen 

v rozporu s technickými normami. Finální úpravy, úklid apod. bu-

dou dokončeny do 30. 4. 2023.

Zhotovitel: LS STAVBY, s.r.o., Nýrsko

Náklady:

– kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky: 13,6 mil. Kč bez DPH

– obnova veřejného osvětlení: 677 tis Kč vč. DPH

– přeložka plynovodu: 585 tis. Kč vč. DPH

Údržba a opravy skladového objektu u č. p. 28 Sušice

Byla provedena kompletní oprava skladového objektu u parkoviště 

vedle ubytovacího zařízení Roušarka, který bude sloužit i pro umístění 

kol ubytovaných hostů.

ZhotovitelL: HMpro cz s. r. o. se sídlem Černokostelecká 938/8, 

100 00 Praha 10 – Střešovice 

Náklady: 1.126.948,02 Kč. včetně DPH ve výši 21%.

ČOV – výměna aeračních elementů

Výměna provzdušňovacího systému v aktivačních nádržích na 

čistírně odpadních vod.

Náklady: 2,1 mil. Kč

Zhotovitel: ATER s.r.o., Strakonická 1134, 150 00 Praha 5, ve spolu-

práci s ČEVAK a.s. České Budějovice a SEZAKO Prostějov s.r.o.

ZŠ Lerchova – oprava spojovacího krčku

Předmětem opravy bylo zdivo, otvorové výplně (dveře, okna), za-

teplení, omítky, malby a nátěry.

Zhotovitel: Stavební fi rma RENO CZ, s.r.o.

Celkové náklady: 687 tis. Kč s DPH

Rekonstrukce BD – Nádražní čp.138

Rekonstrukce se týkala výměny elektroinstalace a úpravy společných 

prostor bytového domu Nádražní čp. 138.

Náklady s DPH – 327 tis. Kč.

Realizace: Josef Lád, Chlum

Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 718 – 719, 

ulice 5. května a č.p. 720 – 721, ulice U Kapličky“. I. etapa

V roce 2022 bylo zahájeno zateplování bytových domů v „Ze-

leném údolí“. Letos budou práce pokračovat na sousedních domech.

Zhotovitel: MIRAS – stavitelství a sanace, se sídlem Pražská 810 /16, 

102 21 Praha-Hostivař

Náklady: 16 251 296 Kč. Včetně DPH ve výši 15%.

Modernizace tepelného hospodářství

V roce 2022 pokračovala průběžná modernizace tepelného 

hospodářství, konkrétně části technologie v kotelnách v ulicích 

Sirkařská a Pravdova. V každé z nich byly nahrazeny dva zastaralé 

kotle jedním novým, který nyní slouží v páru s jedním již dříve 

vyměněným kotlem.

Kotelna v ul. Sirkařská zajišťuje vytápění části sídliště „Sirkařská“, 

dále pak MŠ Smetanova a bytových domů v ul. Stupkova. Kotelna 

v ul. Pravdova pak vytápí sídliště v ul. U Kapličky tzv. „Zelené údolí“ 

a část sídliště „Sirkařská“.

Zhotovitel obou akcí: TRASKO, a.s., Vyškov

Náklady: 

– Sirkařská:      cca 2,85 mil Kč bez DPH

– Pravdova:     cca 3,10 mil Kč bez DPH

Zajímavosti


