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Historie a současnost nakládání s odpady v Sušici
Jak jsme slíbili, přinášíme
podrobné informace o vývoji
množství sebraného odpadu v našem městě a vývoji cen, které za
tyto služby město zaplatilo.
Vzhledem k pečlivé evidenci,
můžeme porovnat vývoj v oblasti množství vybraných odpadů od
občanů města Sušice od roku 2011.
Z prezentovaného grafu je
zřejmé, že se množství směsného komunálního odpadu v uvedených letech pohybovalo mezi
1 915 a 2 280 tunami za rok. Může
nás těšit, že množství odpadu v posledních letech začalo pomalu klesat. Je potřeba uvést, že se jedná I společnost Pošumavská odpadová, s.r.o. neustále zlepšuje a rozšiřuje kvalitu svých služeb. Proto pořídila
o odpad výhradně od občanů měs- do areálu sběrného dvora teleskopický nakladač, který pomůže s manipulací s odpady a s nakládkou skla ze
ta, další komunální odpad např. od střepiště. Umačkáním odpadů v kontejnerech zvýší množství a tím i efektivitu přepravy odpadů.
subjektů zapojených do systému
města zde uveden není, abychom porovnávali podle stejných parametrů.
Jako poslední statistický údaj bychom vám chtěli ukázat, jak se
v průběhu let zvýšila „návštěvnost“ sběrného dvora. Podotýkáme, že
se jedná pouze o sušické občany, pokud k těmto připočteme i občany okolních obcí, napojených na sběrný dvůr Sušice, dostaneme se k číslu výrazně
překračujícímu v loňském roce 10.000 osob, které odevzdaly svůj odpad
v našem sběrném dvoře. Tato statistika dokazuje potřebnost a užitečnost
sběrného dvora. Budeme se i nadále snažit rozšiřovat jeho služby, a ještě pečlivěji zajišťovat třídění jednotlivých druhů odpadů tak, aby náklady
s jeho povozem byly co nejnižší.

Další zajímavé porovnání přináší graf deklarující množství objemného odpadu, vybraného v našem sběrném dvoře. Z grafu je vidět, že
se od roku 2011 do roku 2017 roční množství pohybovalo v přijatelných
dimenzích okolo 450 tun. Následovaly roky, kde množství objemného
odpadu stoupalo až k extrémnímu roku 2020. Zde se plně projevila korona virová krize, kdy naši občané snad uklidili úplně všechno a všude!
Je dobře, že v následujícím roce došlo ke snížení množství. I tak byla
přijata opatření, která by měla množství odpadu výrazně snížit.

Následující grafy (3, 4) přinášejí srovnání, ale tentokrát z pohledu cen, které město platilo za likvidaci svého odpadu. Z obou grafů
je zřetelně vidět, jak se městu Sušice od roku 2016, kdy začalo v oblasti odpadového hospodářství využívat služeb vlastní společnosti, snížily
jednotkové ceny za likvidaci odpadů.
Uvedené údaje jasně ukazují, jak prozíravé rozhodnutí město Sušice
udělalo a odpady svých občanů řeší prostřednictvím vlastní společnosti.
Ještě dnes jsou některé jednotkové ceny, které město platí za odpady nižší než u společnosti se zahraničním kapitálem. Mnohá města a obce na to,
co Sušice, Klatovy a další obce vyřešily před 7 lety, přicházejí nyní a zakládají podobná sdružení a společnosti za účelem likvidace svých odpadů. Pochopitelně k velké nelibosti velkých odpadových společností, které
přicházejí o své nemalé zisky.

Vzhledem k tomu, že někteří občané města Sušice nemají informace o všech
možnostech nakládání s odpady v našem městě, připomínáme tedy některé z nich.
V Sušici třídíme kovové odpady do speciálních šedých zvonů – patří
do nich kovové plechovky od nápojů, obaly od konzerv, včetně prázdných
konzerv od výživy vašich kočičích a psích miláčků.
Tyto nádoby se nachází na stanovištích sběru tříděného odpadu:
1) Zadní vchod do školy Lerchova – ul. Villaniho
2) Na Tržišti – uprostřed vnitrobloku za Hasičárnou
3) Mariánská – U Bouchalky
4) Sídliště Sirkařská u č.p. 986
5) Sídliště Kaštanová u č.p. 1158
Podobně se někteří ptají na nádoby na použitý olej z domácností.
Ano, i ty jsou rozmístěny po městě. Jedná se o 120litrové speciální šedě
popelnice, které jsou uzamčené a mají vhoz z boku. Olej do nich dávejte
v pečlivě uzavřených plastových lahvích. Nepoužívejte lahve od oleje,
které se mohou otevřít, ty patří do plastů.
Nádoby se nachází na stanovištích sběru tříděného odpadu:
1) Ul. Villaniho – uprostřed
2) Na Tržišti – uprostřed vnitrobloku za hasičárnou
3) Mariánská – U Bouchalky
4) Sídliště Sirkařská u čp. 986
5) Sídliště Kaštanová u č.p. 1158
Určitě bychom chtěli připomenout, že obaly od mléka a džusů –
tetrapaky patří do plastů, ty jsou pak na třídící lince vytříděny a odevzdány k materiálové recyklaci.

V neposlední řadě bychom
chtěli apelovat na naše občany,
aby při nakládání s odpady měli
vždy na paměti těchto pár základních věcí:
1) Plastové lahve vždy sešlápněte, zmenšíte jejich objem a nebudeme vyvážet „vzduch“
2) Kelímky od jogurtů apod.
trochu vymyjte, mohou pak končit na recyklaci
3) Pokud jedete do sběrného dvora, mějte odpady dopředu vytříděné,
abyste nezdržovali sebe i druhé ve
dvoře a odpad skončil tam, kde má.
4) Pečlivě zvažujte, co vyhazujete do směsného komunálního
odpadu – popelnic. Legislativa je
vůči městům a obcím neúprosná
a požaduje po nich produkovat stále menší množství směsného komunálního odpadu, tedy odpadu
v černých popelnicích. Poplatky
za jeho likvidaci neustále zvyšuje.
Čím více odpadu tedy nevyhodíte
bezmyšlenkovitě do popelnice, ale
řádně roztřídíte, tím méně město za
směsný komunální odpad zaplatí.
Pak i poplatek za odpady ve městě
nebude muset být tak vysoký.
Město Sušice pravidelně vynakládá energii a prostředky na informování svých občanů ohledně změn
v nakládání s odpady a činí kroky
ke snížení množství směsného komunálního odpadu a objemného odpadu svých občanů. Že je to správná
cesta ukazuje i porovnání měsíců leden roku 2021 a 2022, neboť občané
v lednu roku 2022 předali o přibližně 30 tun směsného komunálního
odpadu méně a o 14 tun objemného
odpadu méně než vloni. Pokračujme
tak i dál v zodpovědném chování
k životnímu prostředí, svému městu i spoluobčanům.
Ing. Michael Skrbek
jednatel společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o.
ve spolupráci s městem Sušice
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Aktuálně
z radnice
Ve věku 66 let zemřel chartista, ilustrátor a humorista
Petr Hrach, držitel Čestné plakety hejtmana Plzeňského kraje
a nositel ocenění symbolického
klíče od města Sušice (viz str. 6).
„Bob Hrach byl jedním z prvních signatářů Charty 77 na Klatovsku. Za jeho statečný postoj
v době normalizace jsem si ho velice vážil a bylo mi ctí ho poznat.
Všem pozůstalým bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast,“ dodal starosta města Petr Mottl.
Ředitel regionální kanceláře Czechinvest pro Plzeňský
kraj Milan Kavka navštívil
3. února sušickou radnici. Se
starostou Petrem Mottlem diskutoval o možnostech spolupráce
a aktuální situaci, kdy je zkvalitňována dopravní infrastruktura
i dostupnost města (např. obchvat
Brodu). Agentura Czechinvest
zajišťuje propojování veřejného
sektoru se soukromou sférou.
Podle plánu se rozjíždí letošní investiční akce města.
Rada schválila vypsání výběrových řízení potřebných k zajištění realizace zateplení bytových
domů v lokalitě Zelené údolí.
Starosta Sušice Petr Mottl
se 21. února zúčastní se starostou Klatov Rudolfem Salvetrem
jednání o realizaci Zimní olympiády dětí a mládeže, kterou by
obě města mohla společně uspořádat v roce 2025. „Plzeňský kraj
záměr podpořil a podá přihlášku. Pokud bude vybrána, bude to
dobrá propagace regionu i Sušice,“ doplnil starosta.
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Pozor! Změna tel. čísla – Ambulance chronických ran
– MUDr. Juraj Horský – 608 860 168

(ČR, 26. 1. 2022) Zbývají jen dva měsíce do hlavního termínu
dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou už 30. rok u nás koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Termín pro jarní akce
Ukliďme svět je stanoven na 26. března. Po dvou letech, kdy větší
dobrovolnické akce značně omezovala pandemie covid 19, se konečně
čeká větší účast. Příroda po dvou letech útlumu pomoc dobrovolníků
potřebuje! Přihlašovat místní akce můžete už nyní!
Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách
www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také
mohou od ČSOP žádat materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání rukavic a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze do
1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne
cca týden před hlavním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak stihnou připravit
a odeslat před hlavním termínem úklidů,“ sdělila koordinátorka
kampaně Veronika Andrlová. Místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo chystá dříve než 26.3.,
může se na případné podpoře domluvit individuálně, pokud později, měl by si stihnout o podporu požádat do 1. března. Na konci srpna však bude možná další rozesílka materiálů určených pro
podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže. První z nich bude „Před a po“, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm. Druhou fotografickou soutěží bude „Fotografie z akce“,
která přináší neomezenou míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější
a nejakčnější fotografie budou mít největší pravděpodobnost výhry.
Kromě toho jsme pro letošek připravili také „videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci nebo jen o tom, jak třídíte u vás doma.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách www.
uklidmesvet.cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean Up
the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně
zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala
společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku
2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem
kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci především
posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve
svém okolí, ale také
se zamýšlejí nad tím,
proč odpadky vůbec
vznikají.
Tisková zpráva Českého svazu
ochránců přírody

SLAV ALENA ZDE

Vážení občané,
opět vám podávám informaci o situaci v Sušické nemocnici, s.r.o.
V minulém článku jsem psal o pandemii viru COVID – jeho variantě Omikron, která již převládla mezi nakaženými občany.
Skutečnost se jeví tak, jak ji lékaři a vědci předpokládali – vysoká nakažlivost a mírnější průběh nemoci. Zatím sice nemůžeme
úplně uvolnit omezení zavedená v souvislosti s touto nemocí, ale
připravují se kroky, které povedou k normálnímu provozu nemocnice a zrušení karanténních opatření. Tento proces bude postupný a koordinovaný v rámci zdravotnictví celého Plzeňského kraje a věřím, že povede ke stavu, kdy v březnu letošního roku bude
naše nemocnice opět v běžném provozu.
Vzhledem k velké nakažlivosti stávající mutace viru COVID je
ovšem velmi vhodné dodržovat racionální přístup k ochraně před
touto nemocí a elementární opatrnost.
Jako obvykle vám podávám informace o provozu nemocnice:
I nadále velmi pozorně sledujeme vývoj epidemie COVID 19.
V nemocnici, po nárůstu počtu hospitalizovaných, dochází v poslední době ke stagnaci jejich počtu. Pořád máme velkou obavu
z nakažení personálu nemocnice, jehož počty jsou i v běžné situaci velmi nízké.
•
Očkovací centrum – poklesl zájem o očkování. Očkovací
centrum otevřeno každý den v provozní době, která je uvedena na
internetových stránkách nemocnice. I nadále očkujeme všechny
příchozí – registrované i neregistrované. Pořád platí možnost dohodnout výjezd mobilního očkovacího týmu.
•
Testovací (odběrové centrum) – zatím je otevřeno denně.
V souvislosti s novými podmínkami testování a příchodem nové
mutace viru došlo k vyššímu nárůstu zájmu o testování. V současnosti má každý občan nárok na 5 testů metodou PCR za měsíc,
které budou uhrazeny zdravotními pojišťovnami. Antigenní testy
nejsou nyní z veřejného zdravotního pojištění hrazeny. Platí totéž,
co pro očkovací centrum – v provozní době otestujeme všechny
příchozí. Je ovšem třeba počítat s faktem, že testy PCR vyhodnocuje externí laboratoř v Plzni, takže nemocnice nemá vliv na
termín dodání výsledků.
•
Lůžková péče – došlo ke stagnaci počtu hospitalizovaných
pacientů COVID+, kterých momentálně ošetřujeme 6, a zároveň se
potvrdil fakt, že tato mutace viru má mírnější průběh – nemáme
žádného pacienta COVID+ na jednotce intenzivní péče
V poslední době se v Sušici poměrně široce diskutuje služba
dětského logopeda. Považuji proto za vhodné doplnit poněkud zavádějící informace, které jsou prezentovány.
Tato služba byla v nemocnici poskytována soukromou lékařkou,
které nemocnice pouze pronajímala prostory. Proto nebylo možno
jakýmkoliv způsobem ovlivňovat způsob poskytování této služby.
Lékařka se rozhodla, ze zdravotních důvodů, praxi v Sušici
ukončit a nemocnice nemá povinnost tuto službu zajišťovat.
I přes uvedenou skutečnost jsme začali jednat s jinou logopedkou, které byly v nemocnici nabídnuty prostory k pronájmu.
Jednání i nadále probíhají a snahou nemocnice je zajištění služby logopedie pro děti.
A obvyklá závěrečná formulace:
Nemocnice i nadále poskytuje péči na akutním lůžkovém interním oddělení, a dvou stanicích následné péče a ve všech obvyklých ambulancích, včetně nepřetržitě fungujících ambulancí
chirurgické, interní a dětské.
Bc. Jiří Vlček, MBA, jednatel společnosti

Ukliďme svět slaví 30 roků!
A za dva měsíce to vypukne!

NĚK

JANA JIŘÍ MARIE JAN EVA PETR HANA JOSEF AN

ZNÁMÁ JMÉNA
A JEJICH NOSITELÉ

NA PAVEL LENKA

Informace z nemocnice
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Veronika

Veronika slaví svátek 7. února. Toto jméno pochází nejspíše
z řečtiny. „Ferein“ v řečtině znamená nést, „niké“ je vítězství. Nositelka jména Veronika – „ta, která přináší vítězství“ – má předpoklady k tomu, aby byla úspěšná.
Ženy s tímto jménem mohou být oslovovány například Verunka,
Veru, Verča, Veruš, Veruna, Nina a Rona.
Toto jméno můžeme najít kromě češtiny také například v italštině
a angličtině jako Veronica, ve francouzštině jako Veronique, ve španělštině jako Verónica a v polštině jako Weronika. V České republice toto jméno nosí například známá herečka Veronika Kubařová,
česká biatlonistka Veronika Vítková nebo známá herečka Veronika
Žilková a také dalších asi 77 960 žen. V České republice je jméno
Veronika v četnosti na 17. místě.
My jsme si povídaly s fotografkou a naší bývalou paní učitelkou,
která vyučuje na Základní škole T. G. Masaryka a na našem gymnáziu,
paní Veronikou Kohoutovou Vlkovou. Položily jsme jí několik otázek.
Jak jste přišla ke svému jménu? „Moje maminka se jmenuje
Věra (stejně jako její maminka a její babička), vždycky se ale chtěla jmenovat Veronika, takže bylo jasné, že jestli bude mít holčičku,
bude to Veronika.“
Jak jste se dostala k fotografování? A jak pokračuje fotografický kroužek, který jste vedla/ vedete na ZŠ T. G. M? „Fotit jsem
začala asi v 15 letech, později jsem dostala od táty svůj první analogový foťák a tak nějak to šlo samo. Při studiu na vysoké škole jsem pak
absolvovala ještě 3 roky na fotografické škole Photogenia v Brně. Bohužel současná situace s koronavirem způsobila, že již druhým rokem
fotografický kroužek neběží, ale pevně doufám, že brzy zase bude.“
Kdy a proč jste se rozhodla pro povolání učitelky? „Asi jsem se
rozhodla už jako malá, když jsem si hrála na učitelku. Po studiu jsem
ale vůbec neměla v plánu stát se učitelkou. Nakonec se ale objevila
nabídka a já jsem moc ráda, že jsem ji vzala. Baví mě to.“
Vedete své děti k fotografování? „Vedeme naše děti ke všem
možným dovednostem, tak aby si všechno alespoň jednou vyzkoušely, a třeba se pak v něčem najdou.“
Jakou nejzajímavější akci jste kdy fotografovala? „Největším
zážitkem bylo asi focení v koncentračním táboře v Osvětimi při oslavách osvobození a připomínce obětí holocaustu. To mělo nezapomenutelnou atmosféru, jak samotné místo, tak všechny ty emoce kolem.“
Co děláte ve volném čase (kromě fotografování a věnování se
rodině), když si chcete oddychnout? „Když mám čas, snažím se
většinou relaxovat, nejčastěji při cvičení nebo čtení nějaké zajímavé knížky.“
Jaké oslovení máte nejraději? „Verča“
Kamila Kyznarová a Anežka Herltová, 2.A

Rozpočet města 2022
z jiného úhlu pohledu
Sušické zastupitelstvo schvalovalo rozpočet města na rok 2022 na
svém jednání dne 15. 12. 2021. Proti přijetí návrhu rozpočtu hlasovali
4 zastupitelé z 19 přítomných, což je 21% hlasů, což není zanedbatelný podíl. A 1 se zdržel… A o tom jsme se v SN 1/2022 nedočetli…
Jako jsme se nedočetli o tom, že např. ve střednědobém výhledu
hodlá město vydat do území bývalých kasáren Pod Kalichem celkem
94 mil.Kč za tři roky (bez nákladů na lesopark) resp. 112 mil. korun za tři roky (s náklady na lesopark) aniž bychom jako zastupitelé měli v ruce jasnou kalkulaci, jak to např. ovlivní cenu stavebních
pozemků popř. cenu bytů, které by tam možná město mohlo chtít
někdy stavět. To je plán! Má město ekonoma? Jsou veřejné prostředky hodné takovému rozhodování?
Nebo jsme se také nedočetli, že v prvním návrhu rozpočet vůbec
vedení města nepočítalo s prostředky na celoroční provoz nemocnice a nebýt aktivních zastupitelů z NzS, Pirátů, ČSSD a dalších, bylo
by to asi hodně „zanedbané“… i když se tedy nemalé prostředky do
nemocnice z městské kasy stále vkládají, avšak na zvětšení rozsahu péče, která tu byla do roku 2015 anebo necelý rok 2020, to stále
„nestačí“… To je efektivita!
A také jsme se na stránkách SN nic nedočetli o formulovaných
zásadních argumentech k rozpočtu na rok 2022 a ke střednědobému
výhledu, které zpochybňují proklamovanou vyváženost rozpočtového plánu. Proto byli 4 zastupitelé proti jeho přijetí. Hlavně, že se
město tryskem žene do stavby nové sportovní haly (a to neznáme
ani celkovou částku, co to bude stát včetně zařízení a vybavení a už
vůbec nevíme, jaké budou každý rok provozní náklady, když pojede
na plný výkon anebo kolik městských provozních dotací bude třeba,
když nebude moci být v provozu). Vždyť sportovní hala mohla ještě
chvíli počkat zvláště, když je zahajována ve fi nančně a energeticky
nejisté době a je situovaná na opravdu nevhodném místě. A ptá se
někdo, proč? Zjišťuje si někdo fakta, jak to dělají jiná města, aniž
by se hnala do úvěrů? Do dluhů? Např. Klatovy na rok 2022 počítají v opatrném rozpočtu s přebytkovým hospodařením, protože se
nedá přesně odhadnout, co „doba přinese“. Proto také mnohá města
v ČR pozastavila připravované „nadstandardní“ investice. No, a Sušice? Jedeme dál a bezhlavě, to, co by bylo potřebnější, počká… To
je tedy vyváženost…
3. 2. 2022 Karel Janda, zastupitel města Sušice
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DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU PRAVIDELNÉ
REPREZENTACE DOSPĚLÝCH V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH NA ROK 2022

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 24. ledna 2022
•
Rada města Sušice souhlasila s nákupem technického automobilu
TATRA 815 4x4 s hydraulickým nakládacím jeřábem bez vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu z důvodu zvláštního zřetele.
•
Rada města souhlasila s kupní cenou podle znaleckého posudku
1 650 000 Kč bez DPH (2 000 000 Kč s DPH) Technický automobil bude
zakoupen pro jednotku SDHO Chmelná. Rada města pověřila starostu
města k podpisu smlouvy.
•
Rada města vzala na vědomí podanou informaci k ceně tepla v následujícím období.
•
Rada města uložila ředitelům příspěvkových organizací předložit
návrhy na rozpočtová opatření spojené s navýšením ceny tepla.
•
Rada města schválila Smlouvu o spolupráci mezi městem Sušice
a Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou architektury,
ateliér Kohout-Tichý na zpracování návrhů týkající se řešení rozvojového
potenciálu města a návrhu staveb na vybraných pozemcích včetně společného modelu s finanční podporou ve výši 100 000 Kč a pověřila starostu
města podpisem smlouvy.
•
Rada města schválila a pověřila starostu města podpisem smlouvy
o dílo se společností 4soft, s.r.o., IČO 287 03 324, se sídlem Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41 na realizaci akce „Plocha
s povrchem SmartSoft + trampolíny“ při mateřské škole Štěbetalka v Tylově ulici., ve výši 273 898,02 Kč (včetně DPH).
•
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne
12. 1. 2022.
Rada města schválila zvýšení nájemného v městských bytech o 7%.
•
•
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 941/45
v k.ú. Sušice nad Otavou (orná půda) o výměře cca 100 m2 a jeho zveřejnění na úřední desce města.
•
Rada města schválila využití investičního fondu organizace Sportoviště města Sušice, p.o. na dovybavení kuchyně v provozu Ubytování
Roušarka.
•
Rada města souhlasila s použitím fotografie z archivu pro sborník Památky západních Čech na publikaci město Sušice a jeho poddaní.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu obyvatel
města Sušice v oblasti sportovní reprezentace města. Nabídnout obyvatelům města kvalitní využití volného času v oblasti sportu.
Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufinancování podpořit pravidelnou činnost organizací působících na území města Sušice, jejichž činnost je orientována na sportovní reprezentaci města
v pravidelných soutěžích 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 působící na území města Sušice, jejichž činnost je orientována na reprezentaci města v pravidelných
soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČR.
Lhůta pro podání žádosti: Do 28. 2. 2022
Způsob a místo podání žádosti:
Žádost o přidělení grantu se podává výhradně na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které naleznete na adrese www.
mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskytované » Grantový program
v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání) nebo na odboru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.
Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu Městského úřadu Sušice, náměstí Svobody
138, 342 01 Sušice
b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138,
342 01 Sušice
Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanoveného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné
formě nebudou brány v úvahu.
Kritéria pro hodnocení žádosti: Při hodnocení předložených žádostí
bude posuzováno zejména:
– počet registrovaných členů organizace pravidelně se účastnících
sportovní činnosti v organizaci

Proč zdražilo městské teplo

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU PRAVIDELNÉ ČINNOSTI
KULTURNÍCH, ZÁJMOVÝCH A VOLNOČASOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2022

V novém roce došlo k výraznému zdražení ceny tepla v městských
i družstevních bytech, školách, školkách a dalších městských budovách.
Cena tepla v těchto případech závisí na ceně zemního plynu, kterým se
topí v městských kotelnách. Nákup plynu a vytápění i s dodávkou teplé
užitkové vody zajišťuje firma Bytservis Sušice spol. s r. o. Ta na základě
ceny plynu určuje také zálohy pro koncové odběratele, tedy pro nájemníky bytů. O vysvětlení vzniklé situace jsem požádal jednatele Bytservisu
Ing. Zbyňka Pokorného.
Proč došlo u vás k takovému zdražení ceny tepla?
„12. ledna 2022 nám oznámil operátor trhu, že firma, se kterou jsme
měli dopředu uzavřenou smlouvu na nákup zemního plynu na celý rok,
pozbyla schopnost dodávat plyn a byla jí odebrána licence na obchodování s plynem, čili jinak řečeno zkrachovala. Den na to jsme obdrželi
oznámení od distributora plynu (firma GasNet), že pokud si do pěti dnů
neseženeme nového dodavatele (protože patříme mezi velkoodběratele),
tak nám plyn sice dodají, ale za svojí cenu. Ta je ovšem mnohonásobně
vyšší než jsme měli nasmlouvanou s původním dodavatelem. Naši námitku, že máme platnou smlouvu, distributor nevzal v úvahu. Neprodleně jsme o situaci informovali město i Stavební bytové družstvo Sušice.“
Vzhledem k celkové situaci ve státě, kdy se zemní plyn podstatně
zdražil a několik jeho prodejců zkrachovalo, nebylo možné přerušení dodávky předvídat a nějak ošetřit?
„Firma Lumius nám spolehlivě dodávala plyn přes osm let. Po celou
dobu fungovala bezvadně. Byla to velká společnost a výborně se s ní spolupracovalo. Mj. v roce 2018 byla vyhodnocena jako 50. nejlepší firma
mezi stovkou českých firem. Stejně jako v minulých letech jsme smlouvu
i na tento rok uzavřeli za velice příznivou cenu tj. 490 Kč/MWh. Díky
tomu jsme měli pro naše odběratele jednu z nejnižších cen v republice.
Smlouvu jsme měli uzavřenou dávno před tím, než nastala plynová krize, tudíž jsme ani nemohli nic měnit.“
Jak jste tedy tuto situaci vyřešili?
„Oslovili jsme největší a nejspolehlivější dodavatele plynu tedy firmu
ČEZ, Innogy, Pražskou plynárenskou a také firmu Lama energy. Poslední
dvě jmenované ale odpověděli, že si za současné situace netroufají udělat
nabídku a Innogy v daném termínu nereagovala. Smlouvu na tento rok
se nám ale podařilo uzavřít s firmou ČEZ.“
Jak se změnila cena a podmínky?
„Na další měsíce roku nám smlouva s ČEZ umožňuje zajistit si nákup
plynu přímo na burze, tedy za výhodnější cenu než byla stanovena v prvních dvou měsících. Abychom mohli plyn za dané situace vůbec nakoupit
museli jsme cenu pro naše odběratele (město, družstvo) zvednout ze 450
na 1 030 Kč/GJ ale obávám se, že pokud na burze cena dále poroste, budeme jí muset ještě zvýšit. V současnosti se pohybuje cena plynu okolo
2 200 Kč/MWh. Tato hodnota představuje asi 80% celkové ceny za teplo.“
Co to znamená pro nájemníky v městských bytech a družstevníky?
„Toto zdražení se koncovým odběratelům promítlo do výše záloh. Ta
nyní vychází z ceny plynu 1950 Kč/MWh. Změna přišla pro nás v nejnevhodnější dobu, tedy v zimních měsících, kdy se odebírá polovina celé
roční spotřeby, tudíž my musíme za tyto měsíce platit nejvyšší částky
v roce. Nájemníci však za takové množství plynu platit teď nemusejí,
protože se jim to rozprostře do dvanácti záloh celého roku.“
Můžete už říct, jak to bude vypadat v příštím roce?
„Pro rok 2023 postupně nakupujeme plyn a zde jsou ceny cca o 40%
nižší než aktuální cena. Přesnou částku budeme vědět v pololetí, protože teď je nákup rozdělen do několika měsíců, aby byla konečná cena co
nejvýhodnější. Letošní divoký rok musíme všichni přežít a pevně doufám, že se to příští rok podstatně zlepší.“
Děkuji za odpovědi.
Eduard Lískovec

Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mládeže do 18 let na úseku kultury a volného času. Nabídnout dětem a mládeži kvalitní využití volného času a odpoutat je od negativních prvků
společnosti. Získat přehled o organizacích pracujících s dětmi a mládeží
do 18 let v oblasti kultury a volného času.
Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufinancování podpořit pravidelnou činnost organizací, jejichž činnost je orientována na kulturní, zájmové a volnočasové aktivity dětí a mládeže do 18
let na území města Sušice.
Celkový objem finančních 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 volnočasové aktivity (mimo sportovní činnosti)
dětí a mládeže do 18 let nekomerčního charakteru.
Žadatelem nemohou být školská zařízení.
Lhůta pro podání žádosti: Do 28. 2. 2022
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o dotaci se podává výhradně
na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které naleznete na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskytované » Dotační program na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací) nebo na odboru památkové péče
a cestovního ruchu MÚ Sušice.
Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu Městského úřadu Sušice, náměstí Svobody
138, Sušice;
b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138,
342 01 Sušice
Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanoveného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné
formě nebudou brány v úvahu.

Zasedání zastupitelstev
města v roce 2022:
středa 16. 2. od 16.00 hodin v sušickém kině
20. 4. | 15. 6. | 14. 9. | – | –
Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.
Dámská bunda – 1 ks, Přívěsek – 1 ks, Taška nákup – 1 ks, Mobilní telefon – 3 ks, Taška na boty – 1 ks, Peněženka – 6 ks, Jízdní kolo – 5 ks,
Řetízek – 1 ks, Prstýnek – 1 ks, Platební karta – 1 ks, Hodinky – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše.
Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových stránkách
Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » Aktuální informace.
Martina Gregorová, Městská policie Sušice

– nezbytně nutné náklady na řízení soutěžních utkání (rozhodčí)
– nezbytně nutné náklady k účasti v mistrovských soutěžích (startovní,
poplatky)
– náklady na dopravu na pravidelné soutěže, turnajová utkání a závody
– činnost sportovní organizace v předchozím roce – dosažené výsledky,
soutěže, utkání, tréninky apod.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Dotace budou rozdělovány k 30. dubnu 2022.
Podmínky pro poskytnutí dotace:
a) podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, včetně všech
povinných příloh podle Pravidel pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských
soutěžích“
b) organizace působí na území města Sušice, jejíž činnost je orientována na sportovní reprezentaci města v pravidelných soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČR
c) neuznatelné náklady: mzdy, stravné na přípravných soustředěních,
náklady na přípravná soustředění pro neregistrované členy organizace,
náklady hrazené z grantu města Sušice, další náklady nesouvisející se
sportovní činností organizace
Oznámení o přidělení dotace:
Písemně do 14 dnů od schválení Zastupitelstvem města Sušice.
Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský
úřad » Dotace poskytované »Dotační program na podporu pravidelné
reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích) nebo na odboru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.)
Konzultační místo a kontaktní osoba – Městský úřad Sušice
odbor památkové péče a cestovního ruchu
předseda komise sportu
Bc. Petra Turková
Ing. Jan Staněk
telefon: 376 540 211
telefon: 606 751 639
e-mail: pturkova@mususice.cz
e-mail: jstan@centrum.cz
číslo dveří: 205

Kritéria pro hodnocení žádosti:
Při hodnocení předložených žádostí bude posuzováno zejména:
– počet registrovaných členů do 18 let
– náklady organizace související s pravidelnou činností dětí do 18 let
– počet oprávněných žadatelů
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Dotace budou rozdělovány k 30.
dubnu 2022.
Podmínky pro poskytnutí dotace: a) podání písemné žádosti na
předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh dle Pravidel
pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“; b) organizace
působí na území města Sušice a trvale pečuje o děti a mládež do 18 let
v oblasti kultury a volného času (mimo sportovní oblasti); c) členové organizace v daném roce dovrší maximálně18 let věku; d) podíl mládeže
do 18 let činí nejméně 5 osob; e) organizace zajišťuje periodicky se opakující činnost (min. 1x týdně); f) neuznatelné náklady: mzdy, stravné na
letních táborech nebo přípravných soustředěních, náklady na letní tábory
nebo přípravná soustředění pro neregistrované členy organizace, náklady hrazené z grantu města Sušice, další náklady nesouvisející 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.mestosusice.cz (Městský
úřad » Dotace poskytované » Dotační program na podporu pravidelné
činnosti kulturních, zájmových a volnočasových 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

Výzva k podání nabídek
vyhlášená v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších úprav
Předmět výzvy: Pronájem části chaty Svatobor bez rozhledny, situované na části stavební parcely č. 2233/3 o výměře 621 m2, části pozemkové parcely č. 2544 o výměře 2893 m2, stavební parcely č. 2233/1 o výměře
28 m2, včetně stavby na ní umístěné a parcely č. 669/33 o výměře 388 m2,
včetně opěrných zdí, schodů a zpevněných ploch na všech parcelách v k.ú.
Sušice nad Otavou.
Zadavatel: MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice,
IČ: 00256129, DIČ: CZ00256129, tel.: 376 540 111
Podmínky pronájmu: Minimální nabídková cena pronájmu činí
200 000 Kč ročního nájmu.
Nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Předložení podnikatelského záměru využití areálu.
Lhůta a způsob podávání nabídek: 15. 2. 2022 do 15.00 hodin
Zadávací dokumentace a podrobné informace k výběrovému řízení
je k dispozici zájemcům na Odboru majetku a rozvoje města, Městského
úřadu v Sušici, IV. patro, kancelář číslo 411 na tel. čísle:
376540145 – Ing. Jaroslava Zdeňková, e-mail: jzdenkova@mususice.cz,
a na webových stránkách města: www.mesto-susice.cz

První koncert 8. sezony
Kruhu přátel hudby v Sušici
Vřelá a družná nálada vládla
před Smetanovým sálem Sušického gymnázia. Rok a půl vynucené
přestávky v činnosti KPH a pravidelné scházení přátel chybělo
k plnohodnotnému životu mnoha
milovníkům klasické hudby.
8. sezona KPH začala interprety mladé generace, kteří hned od
prvních tónů vycítili výjimečnost
okamžiku a připravili sušickým
v projektu „Imitace a segmenty“
pestrou hudební hostinu.
Flétnistka Kristýna Farag otevřela koncert sólovou Partitou Johanna Sebastiana Bacha. Flétna
naplnila prostor Smetanova sálu
řádem Bachovy hudby, myšlenky
se zastavily a pro posluchače se
otevřel nekonečný prostor.
Hudba Charlese Koechlina přivála nádech imprese. Autor, nepříliš
často hraný, používá rytmicky střídavé takty, které dohromady působí
i ve velmi často drobných strukturách jednotně a přenáší posluchače
ke Středozemnímu moři, kde psal svá
díla. Třívětá flétnová sonáta je inspirovaná Pastýřskými zpěvy římského
básníka Vergilia. Klavírní doprovod
Clary Císařovské byl zahrán s obrovským citem a pochopením pro melodickou linku pastýřské flétny, která
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ve vysokých polohách využila celou
škálu dynamiky.
Nejmladším autorem večera byl Jan Rybář, který své dílo
Segmenty pro flétnu a klavír napsal přímo pro Kristýnu Faragovou a Claru Císařovskou. Krátké
epizody rozdílných temp a nálad
zaujaly svou svěžestí. Zvláštností
byla závěrečná část, kdy předepsal
flétnistce i sólový hlas, který předznamenal další dílo.
Písňový cyklus Lunovis &
u.s.w. Ivany Loudové, byl pro posluchače objevem. Zpočátku bylo
cítit rozpaky. Ty však vystřídala
zvědavost a soustředěná pozornost
dílu inspirovanému texty Christiana Morgensterna ze sbírky Alle
Galgenlieder, ve kterém měl důležitou úlohu humor a ironie. Ne náhodou bylo toto dílo napsáno pro
slavný Salzburský hudební festival
v roce 2005. S intonační jistotou se
sólového pěveckého partu zhostila sopranistka Michaela Palová.
Závěrečnou tečkou zdařile
dramaturgického koncertu obstarala klavíristka Clara Císařovská.
Interpretačně náročná Anglická
suita Johanna Sebastiana Bacha
byla hrána s lehkostí a šarmem.
-JW-, foto ED

Hlavňovická alej zvítězila v kraji
Nejvíce hlasů v jedenáctém ročníku celorepublikové ankety Alej
roku pořádané sdružením Arnika
získala lipová alej z údolí pod Starým městem na Klokoty v Táboře.
Neztratil se ale ani zástupce ze Sušicka – konkrétně jasanová alej Ed-

varda Beneše z Hlavňovic směrem
na Přestanice. Z 93 nominovaných
alejí získala ve veřejném hlasování na alejroku.cz 15. místo a navíc
zvítězila v Plzeňském kraji. Alej do
soutěže nominovala Marta Netrvalová. ED, foto Marta Netrvalová

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Shrnutí
Na stránkách Sušických novin
jsme za více než rok představili
27 chráněných území v okolí Sušice. Jedná se o přírodní rezervace
(na přiměřené ploše se chrání biotopy a větší počet rostlin a živočichů) a přírodní památky (přírodní
útvar menší rozlohy se specifickou
vzácností). Důvod ochrany daného místa je různý, od jeskyně, přes
skály, mokřady, stromy, živočichy,
rostliny až po celé biotopy.
Sušice je obklopena jedinečnou
rozmanitou krajinou šumavského podhůří, kde se můžeme setkat
s rozličnými přírodními zajímavostmi, vzácnou faunou a florou
nížinnou i horskou. Proto je v našem okolí opravdu hodně rezervací. Z jihu je navíc území ohraničeno celým Národním parkem

Šumava. Oblast Pancíře se už
v parku nenachází, proto je tam
velké území s dalšími rezervacemi, tak daleko jsme ale už v našem
přehledu nešli. Naopak směrem do
vnitrozemí rezervace řídnou.
Největší chráněné území máme
hned u Sušice, a sice celý zalesněný hřeben hory Čepičné a Chanovce (178 ha). Největší oblast rezervací je okolo Hadího vrchu na Zhůří
(258 ha). Naopak nejmenší chráněnou lokalitou je loučka na Pohorsku (0,42 ha). V následující tabulce
přinášíme přehled se základními
údaji o těchto rezervacích (zdroj –
mapy.cz, cs.wikipedia.org). I když
jsou ta místa krásná po celý rok,
prohlídku doporučuji v čase květu
jedinečného rostlinstva.
Eduard Lískovec

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

12 – V Brance

Po králi Přemyslu Otakarovi II,
který připojil Sušicko zpět k českému království, zřejmě jeho syn
Václav II založil Sušici jako královské město a jeho lokaci ukotvil
Jan Lucemburský hradbami, jak
máme dodnes textem zachováno
na první slavné sušické desce ve
vestibulu radnice. Z těch dob jsou
všechny ulice, které jsme doposud uvedli kromě minulé speciální
Poštovní. Z dob založení města je
i nepatrná uzounká ulička V Brance vedoucí z náměstí k řece.
Pokud bychom si chtěli dopřát
jedinečného zážitku a vstoupit do
Sušice jako středověký pocestný,
posloužila by k tomu právě tato jedinečná autentická ulička. Ta totiž od dob založení města vytrvala
na svém místě, jen okolní domy se
proměnily. Ovšem, co je podstatné,
jako tehdy můžeme projít nefalšovanou bránou městského opevnění.
Sice malou a v průběhu věků upravovanou, avšak jedinou, která se
v Sušici z těch dob dochovala. (Ještěže nebyl realizován návrh regulace
města po požáru v roce 1839, podle
něhož měla být branka zbourána.)
Dlouhá staletí oficiální ulička
k brance jméno neměla, ale od nepaměti se jí říkalo fortna podle

německého Pforte (branka), jež
je z latinského porta (wikislovník).
(Proto jistě nebude pravdou povídačka, že v brance sídlil sušický kat.) V návrhu komise zvolené
obecním zastupitelstvem k novému pojmenování ulic v roce 1887
měla být ulička pojmenována Nábřežní, ale zřejmě se návrh neujal, neboť tento její název se na
mapách vůbec nevyskytuje. Teprve v roce 1948 se původní přízvisko upravilo, zapsalo a přeložilo do češtiny na dnešní – V Brance.
Na rozdíl od třech velkých tehdejších městských bran fortna neleží ve směru hlavních dálkových
cest, ale mívala jiný důležitý význam. Vedla ze spodní části náměstí přímo k řece a zajišťovala tak z této části rychlý přístup
k vodě v případě požáru. Zároveň
tudy byla odváděna splašková voda.
Další velký význam získala malá
ulička výstavbou nové čtvrti Burinka na druhém břehu Otavy. V roce
1928 na ní byla totiž napojena lávka přes řeku.
(Zdroj: J. Lhoták, M. Pták, R.
Šimůnek – Historický atlas měst
ČR – Sušice, Lhoták, Pachner, Razím – Památky města Sušice)
text a foto ED

PR – přírodní rezervace, PP – přírodní památka, ns – naučná stezka.

5. noc sv. Patrika s Paddy’s Bangers

Po delší koronavirové odmlce se
k vám kapela Paddy’s Bangers vrací
s oslavami svátku sv. Patrika ve formě tradičního hudebně-divadelního představení St. Patrick’s Night.
Páté pokračování s podtitulem
„Staré zlaté časy“ volně naváže na
předchozí vyprávění o skupině irských přátel, kteří tentokrát budou
mít co do činění s irským podsvětím,
rozkolem v partě či duchovním prozřením. Uslyšíte zbrusu nové písně
ve vlastních úpravách – na své si přijdou fandové irských hospodských
dupáků, emotivních balad i čistě vokálních písní.
V rámci představení ve Smetanově sále budete mít možnost vychutnat si pravou irskou whiskey

od hostesek z Tradičního Kloubu
a také nás podpořit zakoupením
trička, ponožek nebo tašky s novým česko-irským designem. V nabídce nebude chybět ani naše CD
Paddy’s Bangers, kniha, desková
hra a nově také naše dokumentární roadmovie Tenkrát na západě.
Po představení vás srdečně zveme do Tradičního Kloubu na irskou
Paddy’s Afterparty s půlnočním
vystoupením.
Nenechte si ujít jedinečnou oslavu největšího irského svátku v našem městě.
Předprodej vstupenek začne
14. 2. 2022 v 19:00 hod. přes rezervační portál Sirkus – Sušické
kulturní centrum.
-PB-
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Přehled akcí
19. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna

11. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna – malý sál

23. března od 19 hod. – Kino Sušice
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20.–21. května – náměstí Sušice
SUŠICKÉ SLAVNOSTI 2022 – Hlavní koncerty:
Lenka Filipová, Pokáč, Mňága a Žďorp a další
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Ředitel
724 047 325
Kinopokladna 376 521 680, předprodej 376 523 360
Otevírací doba:
pondělí, středa 7.30 – 11.30
12.30 – 15.30
úterý, čtvrtek 7.30 – 11.30
12.30 – 16.30
pátek
7.30 – 11.30
12.30 – 13.30
Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek
17.00–20.00
sobota
16.00–20.00
neděle
13.00–20.00
GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice
Otevírací doba:
pondělí, středa
8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, čtvrtek
8.00–11.30 12.30–16.30
pátek
8.00–11.30 12.30–13.30
Výstava:
do 18. dubna
Všednosti – viz str. 6

11. února od 21 hod. – PDA Sušice
Valentýnská party
15. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna

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

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Komentované prohlídky kostela a kostnice

Soběšice

28. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, předprodej
376 528 686 12. února od 19 hod. – kulturní dům Soběšice
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682 TIK ŤAK, aneb Co vy na to, doktore? Laurent Baffie
Otevírací doba:
komedie z lékařského prostředí – Divadlo z Pošumaví
pondělí, středa
7.30–11.30 12.30–15.30
úterý
7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek
7.30–11.30 12.30–13.00
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
Těší se na vás: Tomáš Nárovec, Petr Panský, Michaela
pátek
8.00–13.30 –
Valešová, Šárka Štěpánková, Jana Prokopová, Kateřina Valešová, Anastázie Panská, Jaroslav Krbec, HeMĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
lena Mourková, Milan Raab, Kateřina Macová, Petra
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Fuxová – viz str. 6
Otevírací doba 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022:
pondělí–pátek
9.00–12.30 13.00–16.00

22. února od 17 hod. – Kino Sušice – viz str. 1
Nový Zéland – cestovatelská přednáška T. Šapovalova

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro

Žihobce

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba listopad až březen: pá, so 9.30–15.30
Výstava:
Dřevo v různých podobách – Mgr. Josef Škanta
Intarzie | Dřevořezba jižní Čechy | Šumava

25. února od 21 hod. – PDA Sušice
Jägermeister party
9. května od 19 hod. – KD Sokolovna
26. února od 22 hod. – Tradiční KlOUb!
BT'n'J live in OU!
BT'n'J (Bukvice To Nemají Jednoduchý) o sobě prohlašují, že hrají německou dechovku s prvky anglického golfu, party zakončí s NWS

NETOPÝŘÍ PARK – procházka netopýří stezkou
– nachází se v anglickém parku u zámku
FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava finského designového skla a porcelánu
Kořeny – výstavy fotografií M. Brachtlové,
J. Havelkové, P. Primuse, Telony a Sonji Vectomov

4. března od 17 hod. – Husův sál
Tři zaříkadla
loutkové představení

1. března od 17 hod. – Muzeum Lamberská stezka

11. března od 17 hod. – Husův sál
Honza a zlá princezna
loutkové představení
18. března od 17 hod. – Husův sál
Perníková chaloupka
loutkové představení
19. března od 19 hod. – Smetanův sál – viz. str. 4

17. května od 19 hod. – Kino Sušice

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba leden–březen:
úterý–sobota
10.00–12.00 14.00–16.30
pondělí, neděle
zavřeno
Spouštění betlému v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin

Region
Kašperské Hory
VÝSTAVNÍ SÍŇ V BUDOVĚ RADNICE
Noční krajiny – fotografie z Bavorského lesa a Šumavy.
Výstava je připravena k příležitosti třicetiletého partnerství
mezi městy Grafenau a Kašperské Hory
VÝSTAVNÍ MÍSTNOST NA RADNICI
do 29. prosince 2022 – 9–16 hod.
Kašperskohorský betlém
19. února od 15 hod. – Horský klub
Maškarní karneval pro děti
s animátory Šimonem Pečenkou a Pepou Hejcmanem

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

Odcházím. Nepláču. Vím, že je dobře

Tiše a s pokorou odešla 24. 1. 2022 tančit s hvězdami paní Svatava
Čížková (nar. 31. 1. 1931).
Ta paní Svatava, která se v r. 1979 přistěhovala z Prahy na chaloupku
Dne 12. února uplyne jeden rok, kdy nás opustila paní do Janoviček a na ZUŠ (dříve LŠU) v Sušici vybudovala taneční soubor.
Ta pracovitá, skromná a nenápadná žena, která chtěla, aby se tančilo všude a všichni. Od malých dětí, kterým se věnovala s láskou a radostí, přes
dospívající dívky a chlapce vyžadující nápady a trpělivost až po dospělé,
z Lešišov.
kteří ji přinášeli přátelství a vzájemnou inspiraci. Dokázala pracovat s taS láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
nečníky, zpěváky i maturanty tancem nepolíbenými. Nebylo třeba křiku,
aby z člověka dostala to nejlepší.
Choreografie, které tvořila, měly vždy dobrou uměleckou úroveň a byly
oceňovány na celostátních přehlídkách. Její pedagogická činnost vycházela
z pozorování, intuice a smyslového vnímání. Měla dar naslouchat, hledat
a objevovat nové cesty v tvořivé taneční výchově.
Věřila, že i z toho nenápadného, obyčejného může něco krásného vyPetr Vašek r. 1970, Božena Skalová r. 1924, Marie Tomková r. 1939, Petr kvést. Měla velkou důvěru v dobro. Milovala hudbu a zpěv a skrze ní
Hasmann r. 1946.
souzněla s přírodou, která pro ni byla největší inspirací a zdrojem energie.
Štěstí je třeba přijímat a chápat jako odměnu, nikoliv jako cíl. Jsme šťastni,
že jsme Svatavu poznali a mohli s ní pracovat, tvořit, fantazírovat a radovat
se. Vždy si vážila a oceňovala práci svých kolegů a dokázala propojit všechny složky umění – tanec, hudbu, zpěv, výtvarno – hledala čistotu a pravdu.
Přešla na druhý břeh. V tichosti a pokoře. K té nevýslovné lásce, kterou
Vážení přátelé a příznivci ochotnického divadla, dovolujeme
Hana Kopová
si vás s radostí pozvat na naše první letošní veřejné představe- vždycky žila a dávala.
ní TIK ŤAK, aneb Co vy na to, doktore?, které se koná v sobotu
12. 2. 2022 v Kulturním domě v Soběšicích od 19 hodin. Jedná
se o francouzskou komedii z čekárny u psychologa, kde se setkávají lidé přicházející řešit s předním odborníkem své mánie,
tiky a odlišnosti od standardního chování. Představení není úplně
vhodné pro děti, ale záleží na posouzení rodičů. Moc se na vás
všechny těšíme a doufáme, že si představení společně užijeme
a zasmějeme se.
Michaela Valešová, Divadlo z Pošumaví, z.s.

Anna Rajtmajerová

Opustili nás...

Divadlo z Pošumaví uvádí TIK ŤAK

Ať žijí naši jubilanti!
Píše se rok 1942. Je krátce po Novém roce. V kolébce
v Českých Budějovicích se 7. února na svět usměje malý
Vládík a v Ondřejovicích u Janovic 19. února malý Pepíček. Těžko
říct, jestli se u nich hudební nadání projevilo už v té kolébce, ale určitě
netrvalo dlouho, kdy se Vládík „vrhnul“ na flétnu a Pepíček na housle.
Pak se po letech – šťastnou náhodou – oba potkali v sušické
„lidušce“ a celý svůj život zasvětili muzice. A co víc – oba své
nadání, nadšení a lásku k hudbě věnovali dětem. Svým žákům.
A že jich bylo! Vlastně – minulý čas není namístě – oba dva jsou
stále aktivní, nebojím se říct přímo akční!
A o kom to píšu? Přece o našich jubilantech, milých a vážených
kolezích panu Vladimíru Kratochvílovi, hráči na hoboj, klarinet
a saxofon, a panu Josefu Baierlovi, hráči na housle, violu a především sbormistrovi Sušického dětského sboru. Oba dva jsou roky
neoddělitelně spjati nejen se sušickou ZUŠkou, ale i s kulturním životem našeho města. Oba dva mají na svém kontě desítky žáků, stovky koncertů a určitě tisíce spokojených posluchačů. Jiný by možná
zpychnul a chodil s „nosem nahoru“. Nebo by si řekl: „Už jsem toho
udělal dost, ať se ukážou jiní.“ Ale – k naší velké radosti – jsou oba
dva stále v akci. A věřím, že ještě dlouho budou.
Milý Vláďo, milý Pepíku. Dovolte mi, abych vám i touto cestou poděkovala za všechny vaše žáky. Za vaši práci pro školu,
pro muziku, pro nás všechny. Také za vaši obrovskou profesionalitu a kolegialitu! Za váš úsměv a za vaše přátelství.
Únor roku 1942 byl zřejmě „dobrý ročník“. Pro změnu na Moravě, v Řícmanicích u Brna, se 15. narodil ještě jeden kluk, František Březina. Později fyzik, učitel, dlouholetý úspěšný ředitel
gymnázia, hráč na automatofony. A co mají všichni tři kromě
věku společného? To, že si vybrali Sušici za místo svého působení. To, že zde zanechali nesmazatelnou stopu. A to, že jsou stále
svěží, zvídaví a tvůrčí.
K naší velké potěše.
Pánové! Přeji vám stále spoustu dobrých nápadů, dobré muziky, dobré fyziky a hlavně ZDRAVÍ!
Milena Naglmüllerová (vaše bývalá žačka)

Životní jubileum prof. Milana Nakonečného
Dne 8. února se dožívá devadesátin horažďovický rodák, významný psycholog, filosof a vysokoškolský učitel prof. Milan
Nakonečný. Snad každý, kdo se kdy zajímal o psychologii nebo
ji studoval, se s jeho jménem setkal. Po studiích na Vysoké škole pedagogické a FF UK v Praze působil Milan Nakonečný jako
vysokoškolský pedagog na filozofické fakultě v Praze. Poté, co
byl z vysoké školy z politických důvodů propuštěn, postupně
vystřídal nedobrovolně několik pracovišť. Působil jako psycholog v krajské manželské poradně v Českých Budějovicích, učil
na Střední pedagogické škole v Soběslavi a pak se opět vrátil do
Českých Budějovic, tentokrát do dětského psychodiagnostického ústavu. Po roce 1990 působil jako pedagog na FF UK, kde
vedl katedru andragogiky, později vyučoval psychologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Z jeho bohaté autorské práce bych zde připomenul alespoň
několik děl, která znovu vyšla v poslední době: Lexikon magie,
Lexikon psychologie, Psýché, Dějiny psychologie, Sociální psychologie či Psychologie osobnosti. Pan profesor Milan Nakonečný je nejen znamenitý odborník přes všechny druhy psychologie,
ale zabývá se mimo jiné i dějinami první republiky, fenoménem
magie, hermetismem.
Dodám jen, že v současnosti žije v Táboře, kde se věnuje svým
zálibám a koníčkům (malování, četba). Je to obdivuhodná osobnost, která si rozhodně zaslouží vaší pozornosti.
Ivan Nikl
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Pojeďte s námi...
Sobota 12. března 2022
LÁSKA NEBESKÁ – Praha – Divadlo Broadway
OBSAZENO! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna.
14. května 2022
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
Návštěva malebného údolí Wachau. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších
rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva
městečka Dürrnstein s možností výstupu k zřícenině středověkého hradu.
Na závěr ochutnávka místních vín.
4. června 2022
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba po jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou
lázeňského města Bad Ischl.
Sobota 9. července 2022
ÚPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE – Otáčivé hlediště Český Krumlov
Kompletní průvodce dějinami našich předků v Čechách
i na Moravě pro celou rodinu. OBSAZENO!
25. června 2022
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Návštěva palírny rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hořce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd
pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazývaná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.
24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor.
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost
ochutnávky uzených ryb z jezera.
17. prosince 2022
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů.

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického
kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686
Svatava Čížková (nar. 31. 1. 1931 Paříž)
článek z časopisu Pam Pam r. 2016:
Absolventka tanečního oddělení Státní konzervatoře v Praze (1948
–1952), krátce tanečnice Armádní opery. Pedagogické činnosti se věnovala
od roku 1956. V letech 1971–78 vedla dětský taneční soubor Ústředního
domu pionýrů a mládeže v Praze, současně v letech 1974 – 1977 vyučovala na tanečním oddělení Státní konzervatoře v Praze.
Od roku 1979 až do odchodu do důchodu vedla taneční obor LŠU (ZUŠ)
v Sušici. Poté dalších deset let aktivně spolupracovala nejen s tanečníky,
ale i s muzikanty a zpěváky z dětského pěveckého sboru nebo Svatoboru.
Více než šedesát let byla činná v taneční výchově a své zkušenosti předala
řadě svých žaček, dnešních tanečnic i tanečních pedagožek.
Jako vedoucí dětských tanečních skupin se věnovala s úspěchem i taneční tvorbě, zpočátku zaměřené k lidovému tanci, ale postupně se její
tvorba přesunula k tanci scénickému. Vytvořila mnoho desítek osobitých
tanečních skladeb s dětmi i mládeží, získala v soutěžích, soutěžních přehlídkách a přehlídkách scénického tance řadu ocenění a stala se jednou
z pedagožek-tvůrkyň, které položily základ dnešní vynikající úrovně tvořivé taneční výchovy.

Statečnost i humor Petra Hracha

Dne 4. února zemřel Petr Hrach známý humorista a ilustrátor, především však statečný občan. V době normalizace. podepsal Chartu 77
a po té vydržel i nátlak totalitní moci a neodvolal ani neemigroval. Za jeho
postoje mu starosta Petr Mottl k 30. výročí sametové revoluce předal symbolický klíč od města (SN 20/2019). Slavnostní akt proběhl v rámci projektu
Paměť národa, z jehož stránek níže uvádíme shrnující text. Mnozí čtenáři
Sušických novin si také jistě vzpomenou na jeho kreslený humor, kterým
Bob v předchozích letech do místního periodika mile a často přispíval (viz
rozhovor SN 19/2020).
text a foto ED
Petr Hrach se narodil 30. července 1955 v Sušici v Pošumaví. V dětství
rád kreslil a modeloval zvířata podle
ilustrací Zdeňka Buriana. V srpnu
roku 1968 zažil okupaci Československa Sovětskou armádou. Když jeho
tatínek na protest proti ní vystoupil
ze strany, měl Petr problémy dostat se
na střední školu. Nakonec vystudoval
střední zemědělskou školu ve svém rodišti a po třech letech a praxi nastoupil do kotelny v sušické továrně PAP.
Narukoval na vojnu, po necelém roce
byl však vojenské služby ze zdravotních důvodů zproštěn.
Od roku 1976 se zajímal o kapelu The Plastic People Of The Universe i soudní
proces s jejími členy. V roce 1979 podepsal prohlášení Charty 77, podepsal nebo
přímo sám inicioval také řadu dalších petic. O dění v tehdejším Československu
předával informace do Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky. Absolvoval
řadu výslechů na StB, šestkrát byl zadržen. Podobně jako další chartisté byl nucen
k vystěhování z Československa v rámci akce Asanace. V roce 1987 navázal
kontakt s disidenty v Praze. Inicioval petici k navrácení pamětní desky připomínající osvobození Sušice americkou armádou, svolal shromáždění na
28. října roku 1989 v Sušici a účastnil se i místního dění v listopadu roku
1989.
www.pametnaroda.cz

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

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

21. 2., 7. a 21. 3., 4. a 25. 4., 9. a 23. 5. 2022
pondělky vždy od 18 hodin
Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty / 2 hodiny včetně materiálu
Kurzy jsou určeny laické veřejnosti starší 15. let.
Galerie Sirkus Sušice v 1. patře kina, Příkopy 178
Aktuální informace naleznete na stránkách
www.kulturasusice.cz/galerie-sirkus/ nebo na tel: 376 523 360.

OKÉNKO POMOCI
Program Fokusu – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
Po 14. 2.
13.00–15.00
Společná tvorba programu
Út 15. 2.
9.00–12.00
Pohodová jóga
(karimatku a pohodlné oblečení s sebou)
12.00–15.00
Pracovní činnosti
Čt 17. 2.
9.00–15.00
Čtenářský klub
Pá 18. 2.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
Po 21. 2.
13.00–15.00
Posezení u kávy a čaje
Út 22. 2.
9.00–12.00
Hraní společenských her
12.00–15.00
Pracovní činnosti
Čt 24. 2.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
12.00–15.00
Masopust
Pá 25. 2.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
Po 28. 2.
13.00–15.00
Promítání filmu
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování,
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, filcování,
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace,
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt:
Vedoucí pobočky: 774 451 769
Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769
Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769
E-mail:
dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz,
terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

Sušické noviny 3/2022
11. února 2022

Kultura

KNIHOVNA

KINO
Sergej Prokofjev: ROMEO A JULIE
Záznam představení Královského baletu z Royal Opera House v Londýně.
Obsazení: Anna-Rose O’Sullivan (Julie), Marcelino Sambé (Romeo)
Choreografie: Kenneth MacMillan
Scénická výprava: Nicholas Georgiadis
Světelný design: John B. Read
Orchestr Královské opery, diriguje: Jonathan Lo
Předpokládaná délka: 3 hod 25 min včetně dvou přestávek
Představení se odehraje 14. února a v Sušickém kině bude uvedeno 24. února.
V baletním mistrovském díle 20. století prožívají Shakespearovi milenci ohromující vášeň a tragédii.
Dnes už klasickou choreografii baletu Romeo a Julie vytvořil pro Královský balet Kenneth MacMillan v roce 1965. V překrásném díle Sergeje
Prokofjeva, prezentovaném symbolicky na svátek svatého Valentýna, se
nešťastní milenci pokoušejí o únik z renesanční Verony, kde se ruch tržiště
až příliš snadno promění v souboj na meče a rodinný spor vede k tragédii
jak pro rodinu Monteků, tak Kapuletů.
Slavný balet s hudbou Sergeje Prokofjeva a v MacMillanově choreografii se v Royal Opera House objevil poprvé 9. února 1965. Premiéru tehdy
odtančili Margot Fonteynová a Rudolf Nureyev. Provedení mělo prý takový úspěch, že diváci tleskali celých 40 minut. Od té doby se Romeo a Julie
do repertoáru ROH vrací pravidelně. Za 56 let byl tento balet uveden už
více než čtyřistakrát. V aktuálním nastudování excelují v hlavních rolích
Anna-Rose O’Sullivan a Marcelino Sambé.
Balet v kině – Přímé přenosy baletů kombinují špičkové taneční umění
s nejmodernějšími technologiemi. HD (High Definition) je akronym pro
vysoké obrazové rozlišení, které svou kvalitou daleko převyšuje kvalitu
formátu DVD. Zvuk je přenášen v prostorovém šestikanále 5.1.
-tz-
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Sport

Áčko v plné síle!

Sportoviště města Sušice

Hráči makali na soustředění, zakončili ho výhrou
Sušičtí fotbalisté mají za sebou náročný týden. Od středy
do neděle (2. – 6. února) hráči nabírali kondici na zimním
soustředění v Soběšicích. Intenzivní tréninkové období se
velmi povedlo, trenér Pavel
Hrubec měl k dispozici prakticky kompletní kádr. V neděli po návratu do Sušice si hráči zvedli sebevědomí výhrou
3:2 nad Černicemi, účastníkem
krajského přeboru.
Na soustředění do Soběšic, tradiční destinaci pro zimní přípravu
sušických fotbalistů, vyrazilo sedmnáct hráčů. Trenér Hrubec v kádru přivítal i novou posilu Lukáše
Hájka, nechyběli ani nejzkušenější
mazáci Tomáš Marek a František
Míček. Tréninkový dril absolvovali
i dva mladíci z dorostu.
Trenéři pro hráče nachystali
náročný program. Každý den byly
v plánu dva tréninky. Ráno se vyrazilo na delší výběh (většinou na
vzdálenost okolo deseti kilometrů), odpoledne se nabírala kondice
v rámci kruhových tréninků přímo
v soběšickém areálu. Večer měli
hráči k dispozici wellness a mohli
využívat bazén, vířivku nebo saunu
ke kvalitní regeneraci.
Na soustředění se vedle nezbytné dřiny také tužila parta a stmeloval kolektiv. K tomu sloužily karetní
hry, pin-pong nebo zpívání k obědu
a večeři po prohrané soutěži v závěru tréninku. Což je obzvlášť oblíbená disciplína – pozvánku do Superstar by si mohl vysloužit třeba
Patrik Hubáček, který byl téměř
pravidelným účastníkem „výjimečných“ kulturních příspěvků.
Se soustředěním a kvalitou tréninků panuje v celém týmu velká
spokojenost. Až na Jiřího Sedláč-

ka byli v Soběšicích všichni, kteří
se vrhnou s mužstvem do jarních
mistrovských bojů. „Hodně se to
povedlo, hodně jsme toho odtrénovali a dali se dohromady jako
výborná parta. Jinde trénují přes
zimu v menším počtu, to by nám
mohlo pomoct,“ pochvaloval si jeden z hráčů.
Na soustředění hráči nabírali
kondici a sílu, během zimní pauzy
také pracují na zlepšování na hřišti. Trenéři naplánovali zápasy proti
mužstvům z vyšších soutěží.
TJ Sušice – Tlumačov 2:2
Branky: Josef Kadlec, Jan Skála
První utkání zimní přípravy proběhlo proti týmu ze spodní části tabulky krajského přeboru. Trenér Pavel Hrubec využil Miroslava Vrhela
a Jana Skálu, sušické odchovance,
kteří sice působí v zahraničí, ale
z důvodu několika absencí mužstvu
pomohli. Hrál se vyrovnaný zápas
s minimem šancí na obou stranách.
„Zasloužená remíza,“ hodnotil kapitán Tomáš Klíma.
TJ Sušice – Holýšov 4:1
Branky: 2x Lukáš Hájek, Josef
Kadlec, Marek Podlipský
Hostům patří poděkování, že
k zápasu nastoupili místo Blatné,
která se z důvodu absencí omluvila
a k utkání nepřijela. Na druhý zápas
zimní přípravy se týmová marodka
lehce vyprázdnila. Trenér mohl využít víc hráčů a na výkonu se to projevilo. Holýšov, druhý sušický soupeř, je po podzimní části krajského
přeboru na 5. místě. V zápase se domácím dařila kombinace a dostávali se víc do šancí. Soupeř nastoupil
po náročném soustředění, což se
v zápase projevilo. Dvakrát se gólově prosadil navrátilec Lukáš Hájek,
který by mužstvu mohl na jaře výrazně pomoci. Podruhé v přípravě

Trenéři starší přípravky během halového turnaje v Domažlicích
Z DOMAŽLIC S BRONZEM!
Za zmínku stojí i výsledky
sušické mládeže, kde se týmy
ve všech kategoriích též poctivě chystají na jarní mistrovské zápasy.
Starší př ípravka odeh rála poslední jednodenní turnaj
v rámci zimní přípravy. Využila pozvánky Jiskry Domažlice
a zúčastnila se kvalitně obsazeného turnaje. Sušice odehrála
tři zápasy se ziskem pěti bodů
a skóre 14:8, což znamenalo konečné třetí místo.
„Narazili jsme na zajímavé
a těžké protivníky. V dnešní složité době je složité dávat soupisku dohromady dva dny před,
natož pak týden dopředu. I přes
absence jsme odjeli s velice kvaPřípravné zápasy sušického litním týmem. Příležitost dostali
další hráči, kteří poctivě pracuáčka:
jí v tréninku a zlepšují se. Tur23.1. Tlumačov 2:2
naj jsme si všichni užili a tímto
29.1. Holýšov 4:1
bych chtěl poděkovat Domažli6.2. Černice 3:2
cím za pozvání,“ ohlédl se za
12.2. Košutka 15:00
turnajem trenér starší příprav20.2. Čkyně 14:00
26.2. 1. kolo Poháru PKFS – ky Patrik Hubáček.
Jonáš Bartoš
Mrákov 12:00
skóroval Josef Kadlec mladší, gólovou tečku za úspěšným zápasem
zařídil Marek Podlipský.
Do startu jarní sezony odehraje
mužstvo ještě tři přípravné zápasy,
stejně jako dosud na umělé trávě
v sušickém fotbalovém areálu. Ostré duely startují 13. března, Sušice
zahajuje doma proti rokycanskému béčku.
Kádr TJ Sušice v zimní přípravě
Trenér: Pavel Hrubec
František Míček, Tomáš Marek, Marek Budil, Tomáš Klíma,
Lukáš Kodýdek, Jan Skála, Patrik
Hubáček, Lukáš Hájek, Josef Kadlec, Štěpán Krůs, Antonín Vystrčil, Ondřej Míčka, Pavel Kaltenbrunner, Adam Pivetz, Jiří Kysilka,
Jaromír Králík, Petr Pechek.

Hokejisté se vrátili k zápasům Sommerová válí už i mezi ženami

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

Pokračuje hokejový přebor
Dudák, pětičlenná amatérská
soutěž jihozápadních Čech.
V rámci 14. kola si po delší
době zahráli ostré utkání sušičtí
hokejisté, na ledě ve Strakonicích
se utkali s Katovicemi. Sušice se
do akce vrací po pauze, která byla
způsobená covidovou nákazou.
Vyrovnaný zápas rozehráli lépe
domácí hokejisté. V první třetině
se prosadili třikrát a získali slušný
náskok. Sušice se postupně vrátila do zápasu a snižovala náskok
soupeře. Hattrick nastřílel Jan Sulan, v 52. minutě zajímavého utkání snižoval na 3:4. Domácí ale na
sušické branky dokázali reagovat
a výhru si v klidu pohlídali s konečným skóre 7:4.

Sulan se díky třem brankám
vyšvihl do čela kanadského bodování soutěže, nasbíral už deset branek a čtyři asistence. Se
stejným počtem bodů je na druhém místě jeho oddílový kolega
a sušický kapitán Tomáš Holý
(4+10).
-jonSokol Katovice – TJ Sušice 7:4
Třetiny: 3:0, 0:1, 4:3.
Branky: Křivanec 2, Řehoř 2,
Major, Krůček, Hanuš – Sulan 3,
Holý. Rozhodčí: Vokoun, Sigmund,
Častoral.
Vyloučení: 7:6.
Následující program:

Helena je v současnosti hráčkou
pražského klubu, kde hraje extraligu
TJ Sušice – HC Horažďovice žen již čtvrtým rokem a letos dosahuje nejlepšího výsledku v úspěšnosti. 29 výher a 15 proher ji řadí na
10. místo hodnoceni hráček extraligy žen. Na celostátním žebříčku
ky s 47 (32+15) body, následují juniorek je 2. v kategorii do 17 let
Petr Lemberger (Otavstroj) 38 celostátní žebříček vede.Je v kád(19+19), Zdeněk Koryťák (Old ru reprezentace v obou kategoriStars) 35 (15+20), Michal Holík
(Petrovice) 30 (18+12), Jáchym
Ptašnik (Hrádek) 26 (17+9),
Richard Pitel (Old Stars) 25
(15+10), Josef Heřman (Týnec)
21 (11+10).
Více informací na www.susickaligahokeje.wbs.cz
-jčStav k: 3. 2. 2022

neděle 13. 2., 16.00

SUŠICKÁ LIGA HOKEJE

Poslední 2 týdny se podařilo odehrát všechna plánovaná
utkání s těmito výsledky. Petrovice – Stavební 13:2, Týnec –
Stavební 1:3,Hrádek – Petrovice
2:9, Old Stars – Otavstroj 3:11,
Otavstroj – Týnec 10:3, Petrovice – Old Stars 4:6.
Kanadské bodování. Tomáš
Marný (Otavstroj) si připsal
v posledních dvou zápasech po 9
bodech a dostal se na čelo tabul-

Pokud je veřejné bruslení s hrazdičkami je předpoklad, že se na ledu pohybuje větší množství
malých dětí. Neznamená to, že nemůžete přijít, pokud už při bruslení hrazdičky dávno nepotřebujete, ale je třeba brát ohled na nejmenší. Zatímco při veřejném bruslení bez hrazdiček
mohou samozřejmě přijít i nejmenší bruslaři, ale hrazdičky v tyto časy není možné zapůjčit.

Naposledy jsme o nadějné sušické hráčce stolního tenisu Heleně Sommerové informovali na
stránkách Sušických novin téměř
před dvěma lety. O té doby se ve své
sportovní kariéře na celorepublikové i mezinárodní úrovni posunula
zase o kus dál, i když v době covidu
byly možnosti soutěžení omezené.
Rozhovor s úspěšnou hráčkou přineseme v některém z příštích čísel
Sušických novin. O aktuální informace jsem požádal jejího otce a bývalého trenéra Václava Sommera.
(viz SN8/2020)
ED

poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Old Stars 13
12
0
1
100:
41
24
Týnec
12
8
0
4
69:
44
16
Hrádek 12
5
1
6
86:
68
11
Otavstroj 12
5
1
6
92:
93
11
Petrovice 13
3
2
8
56:
83
8
Stavební 12
2
0
10
36:
110
4

ích, přestože je ji teprve 16 let. Na
přeborech Prahy vyhrála kategorii
žen a dorostenek, zvítězila ve smíšené čtyřhře a skončila na 2. místě
ve čtyřhře žen. Ovládla též kategorii
do 17. let. V omezující době koronaviru se zúčastnila otevřeného mistrovstíi Maďarska a Slovenska, kde
uhrála čtvrtfinále soutěže kategorie
do 17 let. Reprezentačním svazem
byla nominována za 14 dní na světové turnaje do Španělska a Francie,
kde bude bojovat o body do evropského a světového žebříčku. Na březnové mistrovství ČR žen v Kutné
Hoře byla nasazena jako nejmladší hračka rovnou do hlavní soutěže
šestnácti nejvýše postavených hráček žebříčku. Trénuje ve středisku
vrcholového sportu v Praze, pokud
to jde dvoufázově 4 až 5 hodin denně s ohledem ke studiu střední školy. Byla ji nabídnuta profesionální
smlouva do Ostravy a Břeclavi, kde
by hrála o přední místa v soutěži
družstev žen ČR.
-VS-

Foto: Český stolní tenis – www.ping-pong.cz/photogallery
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Aktuality / Sport / Inzerce
KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
JARNÍ BĚH 21. 3. – 13. 5. 2022
ORGANIZÁTOR: Sociální služby města Sušice
VSTUPNÍ POŽADAVKY: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, ukončené základní vzdělání, dovršení věku 18 let
ROZSAH KURZU: 150 hodin (118 hodin výuky, 32 hodin praxe
na pracovištích)
VÝUKA: pondělí a čtvrtek, vždy od 8.00 do 15.00 hod
PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO ZAKONČENÍ: minimálně 80%
účast + ústní zkouška
CENA KURZU: zdarma
PŘIHLÁŠKY A KONTAKT: Bc. Jarmila Dolejšová, tel. 601 573 173
Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu
se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytne účastníkům
potřebné znalosti a dovednosti potřebné pro práci v sociálních službách, aby
splňovali odbornou způsobilost pro výkon činnosti pracovníka v sociálních
službách dle platné legislativy

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.

MOTIVAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
„Každý den je šance změnit svůj život“
PROJEKT nabízí lidem se sociálním vyloučením formou
motivačních a vzdělávacích programů možnosti:
– řešit svoji aktuální životní situaci – naučit se finanční gramotnosti
– pomoct se sociálně začlenit
– pracovat na osobním rozvoji
– najít cestu k seberealizaci
PROJEKT probíhá v Sušici.
PROJEKT je realizován Sociálními službami města Sušice Zájemci
se mohou hlásit na níže uvedeném kontaktu. Pokud si nejste jistí, zda
je projekt vhodný právě pro vás, rádi vám podáme bližší informace.
KONTAKT
Sociální služby města Sušice, nábř. Jana Seitze 155, 342 01 Sušice
mob.: 601573173 (Bc. Jarmila Dolejšová)
e-mail: dolejsova@socialni-susice.cz

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.

V neděli 20. 2.2022 pořádá Lyžařský oddíl TJ K.Hory za podpory areálu Ski Kašperky dvoukolový závod v OBŘÍM SLALOMU
Kategorie dívky/chlapci
Kategorie ženy/muži
* superpřípravka 2016—2014
18—35 let
* přípravka
2013—2012
36—49 let
* předžactvo
2011—2010
50 +
* ml. žactvo
2009—2008
* st. žactvo
2007—2006
------------------------------------------------Startovné vč. permanentky
(platí pouze po dobu závodu pro registrované závodníky)
Při online registraci: Děti 6—18let 350,– | Dospělý 19+ 450,–
Při registraci na místě + 50,–
------------------------------------------------HARMONOGRAM
• Registrace online na e-mailu: vulpesski@seznam.cz do 17. 2. 2022 do 19.00
• Vyzvednutí startovního čísla a zaplacení poplatku od 8.00–9.00
v půjčovně lyží u parkoviště
• Prohlídka trati 9.20—9.30 h.
• ZAČÁTEK ZÁVODU OD 9.45 h.
AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA FB LYŽAŘSKÝ ODDÍL TJ
KAŠPERSKÉ HORY NEBO NA WWW.SKIKASPERKY.CZ
případné zrušení závodu do 18. 2. 2022
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Aktuálně z Charity Sušice
Letošní ročník Tříkrálové sbírky přinesl pro dobrou věc
krásných 491 489 Kč. To ukazuje na neuvěřitelnou solidaritu
i v této nelehké době. Proti minulému roku jsme letos opět
mohli zapojit i naše koledníky. V kombinaci statických kasiček a dobrovolníků je výtěžek letošní sbírky opravdu rekordní! Tímto chceme poděkovat všem, kteří letos přispěli nebo se jinak zapojili do Tříkrálové sbírky!
V každém roce je potřeba mít dopředu stanovené a schválené záměry, které určují, jak pořádající Charita svůj výtěžek využije. V letošním
roce chceme podpořit terénní služby sociální péče, které umožňují seniorům a lidem se zdravotním postižením zůstat co nejdelší dobu ve svém
domácím prostředí. Mnohdy žijí naši klienti v odlehlých a těžko dostupných částech regionu, do kterých dojet (zejména v zimním období) je
někdy velké dobrodružství. Musíme proto pro naše pečovatelky zajistit
bezpečné a spolehlivé vozy, díky kterým mohou služby probíhat u všech,
kteří je potřebují. Rádi bychom v tomto roce také vyměnili nedostatečné a nevyhovující vybavení středisek, zajistili důstojné a příjemné prostředí jak pro setkávání s klienty poradny, tak pro sociální pracovníky,
koordinátory a pečovatelky. Vyčlenili jsme také část prostředků do fondu individuální pomoci, který pomůže konkrétním jednotlivcům nebo
rodinám. Příspěvek je vždy poskytnut na základě odborného posouzení
situace klienta sociálním pracovníkem. Po vzájemné dohodě uhradíme
například potřebný výdaj, zakoupíme pomůcku nebo poskytneme finanční prostředky, jejichž účelné využití obdarovaný vždy prokáže. Pokud
naše potravinová, materiální nebo finanční pomoc už nedostačuje, hledáme další zdroje podpory, například z grantů nadací a nadačních fondů.
V průběhu celého roku od nás budete dostávat informace, kde
darované peníze pomáhají a jak jsme je využili. Aktuality sledujte
na našem facebookovém nebo instagramovém účtu Charita Sušice,
případně na našich webových stránkách susice.charita.cz, kde najdete ucelené informace o námi poskytovaných službách a projektech.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Pro zajištění služeb péče pro sebe nebo své blízké. Obracejte se na vedoucí
služeb na telefonním čísle 731 402 910. Pro odborné poradenství
můžete kontaktovat tel. 731 402 920 (stačí prozvonit, zavoláme zpět).
Děkujeme, že s námi pomáháte!
Charita Sušice
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Řádková inzerce
PRODEJ

Sledujte nás také
na sociálních sítích
/ susicebranasumavy

a webu
www.kulturasusice.cz

Prodám: rotoped značky „Body
Sculpture BC5710“. Cena dohodou. Tel. 606 633 919
Prodám: popelnici plechovou
zánovní. Cena dohodou. Tel.
606 633 919
Prodám: litinové nepoužité
radiátory. Cena dohodou. Tel.
606 633 919
Prodám: Prodám seno: malé
hranaté balíky cca 10 kg –
50 Kč/ks. Velké kulaté průměr 130 cm – 450 Kč/ks. Tel.
728 241 439
Prodám elektrický sporák zachovalý, sklokeramická deska
– cena 800 Kč. Nové rohové
umyvadlo nepoužité 200 Kč.
Zachovalé umyvadlo použité
cena 100 Kč. Volat po 16. hod.
Tel. 605 599 786
Prodám běžky + hole na dospělou osobu – výška 180 cn + boty
č. 9 a magnetické uchycení na
auto! Jako nové. Cena dohodou!
Tel. 731 750 681
Prodám – 2 ks vlněné deky –
cena 600 Kč; čalouněnou desku
za postele nebo za dvouválendu,
oranžovou – cena 600 Kč; pětiramenný lustr, bílé kornouty –
300 Kč. Tel. 721 619 927
Prodám pravou domažlickou-chodskou keramiku – větší
množství – cena dohodou. Tel.
721 619 927
Prodám dřevěný malířský stojan – nový, retro válendu na nožičkách + úložné šuple na kolečkách, cena dohodou. Tel.
607 866 783

Prodám: jablka Idared, Spartan a jiné bez chemického nánosu. Cena 19 Kč/ kg. Tel.
606 633 919
Prodám mechanický psací zachovalý stroj „Consul“, délka
válce 31 cm, přenosný v kufru
16x49x40 cm. Cena jen 490 Kč.
Tel. 607 754 352
Prodám zachovalou benzinovou řetězovou pilu zn. „CK“,
délka řezu 35 cm, cena jen
490 Kč. Tel. 607 754 352
Prodám ruční starožitný mandl – funkční, starožitné lyže,
retro lyže, cena dohodou. Tel.
607 866 783
Prodám: Kultivátor „Hecht
7970“ zcela nový v zár uce.
V chodu je 1/2 h. Při ukázce
obsluhy. Cena: 12.900 Kč. Tel.
606 633 919
Prodám domácí trenažer za
800 Kč. Tel. 605 256 339
Prodám dámské kozačky – sněhule. Hnědé, semišové s kožíškem vel. 39. Cena 250 Kč. Tel.
605 507 801
Prodám – pokojové květiny.
1. Palma juka výš. 95 cm =
500 Kč, 2. Aglaonema výš.
65 cm = 150 Kč, 3. Tchýnin
jazyk výš. 50 cm = 100 Kč,
4. Opuncie výš. 50 cm = 90
Kč, 5. Euphorbia – pryšec výš.
90 cm = 190 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám staré zápalkové nálepky, LP desky různé, krabici časopisů o pletení, háčkování, vyšívání – návody, vzorníky apod.
Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy –
krajiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 792 229 217

KOUPĚ

Policejní informační servis
Dopravní nehodovost za rok 2021
v Plzeňském kraji
PLZEŇSKÝ KRAJ – Z porovnání statistických údajů vyplývá, že počet dopravních nehod v Plzeňském kraji ve srovnání s předloňským rokem vzrostl. Nejméně dopravních kolizí
policisté evidují na Rokycansku.
Dopravní policisté za loňský rok evidují na silnicích Plzeňského kraje
celkem 3 914 dopravních nehod, což je o 183 nehod více než v roce 2020.
Ze statistických údajů vyplývá, že v loňském roce bylo při nehodách lehce zraněno 1 428 osob, 84 těžce a 34 lidí bohužel zemřelo. V porovnání
s předloňským rokem se jedná o pokles v počtu lehce zraněných (–50),
i v počtu těžce zraněných (–10). Usmrcených osob bylo o 3 více než v předloňském roce. Celková škoda přesáhla 315 000 000 korun.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byly tradičně: nesprávný způsob jízdy – 2 251 případů (+ 145), nepřiměřená rychlost – 788 případů
(+ 16) a nedání přednosti 375 (+33).
Nejvíce nehod zavinili řidiči motorových vozidel, a to ve 3 481 případech (+ 177), 206 (+ 21) dopravních nehod zavinili řidiči nemotorových
vozidel a chodci byli viníky v 59 případech (+ 4). V souvislosti s tím lze
bohužel konstatovat, že 4 chodci byli při těchto kolizích usmrceni. Z celkového počtu chodců-viníků se v 16 (+ 1) případech jednalo o děti.
Nejvíce dopravních nehod zaviněných ze strany chodců evidují policisté na Městském ředitelství Plzeň, což logicky vyplývá i z nejvyšší koncentrace chodců a dopravy samotné na tomto území. Naopak
nejméně dopravních nehod zaviněných chodci (po 3 případech) evidují
na území Plzně-venkova, Domažlicka a Tachovska.
Požití alkoholu ze strany řidiče – viníka bylo při dopravních nehodách zjištěno ve 293 případech, což je o 6 případů méně než v předloňském roce. Viníků pod vlivem jiných omamných látek policisté v Plzeňském kraji evidují celkem 34, což je o 8 více než v roce 2020.
Co se týká počtu dopravních nehod na jednotlivých teritoriích
lze konstatovat, že nejvíce jich policisté evidují na území plzeňského
městského ředitelství – 1339 (+ 7), dále na území Plzně-venkova – 734
(+ 40), následuje Klatovsko – 611 (+ 110), Domažlicko – 515 (+ 18), Tachovsko – 457 (+ 32) a nejméně dopravních nehod evidují policisté na
Rokycansku – 258, kde ve srovnání s předchozím rokem zaznamenali
pokles o 24 událostí.
Nejvíce dopravních nehod s tragickými následky, při kterých zemřelo 11 osob (– 2), evidují policisté na území Plzně-venkova. Na teritoriu městského ředitelství bylo usmrceno 9 osob (+ 6), na Domažlicku evidují 6 mrtvých (+ 4), na Tachovsku 5 (– 1), na Klatovsku 2 (– 2)
a nejméně pak na Rokycansku – 1 osobu (– 2).
por. Bc. Dagmar Jiroušková, 12. 1. 2022

Koupím teplomet na 2 kg plynovou bombu. Tel. 606 406 010
Koupím staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu. Tel.
606 49 49 96
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, staré zápalkové nálepky a krabičky, reklamní plechové
a smaltové cedule, papírové dopisní zálepky, staré pohlednice Sušice
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996

BYTY – NEMOVITOSTI
Pronajmu: byt 2+1 v 6. patře,
64 m 2 panel. Hrádecká, Sušice.
Jen dlouhodobě, od 1. 3. 2022.
Tel. 606 489 922
Pronajmu: 3+1 s balkonem
I. kat. 92 m 2 s balkonem ve vile
v 2. n.p. Jen pro náročné, bez
zvířat. Tel. 606 633 919
Hledám k pronájmu malou
místnost, pracovnu, i sdílenou:
práce na počítači, 4 dny v týdnu,
platba předem – na začátku měsíce. Může se jednat o jakékoliv
místo, kde bych si mohl sednout
s počítačem, stačí mi zásuvka
a okno. (Po narození druhého
miminka nemám doma na práci
klid.) Děkuji. Tel. 702 228 575
Koupím garáž samostat ně
uzamykatelnou v Sušici. Tel.
604 246 982

RŮZNÉ
Hledáme šikovného a spolehlivého muže nebo ženu na občasný prodej knih v obchodě. Práce
s počitačem. Volejte na telefonní číslo 774 771 772
Nabízím strojní čištění koberců, sedacích souprav, křesel,
židlí a čalounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 607 630 244
Nabízíme: stříhání ovocných
stromů, stříhání živých plotů,
sečení a údržba zahrad. Tel.
792 411 333
Hledám brigádně jakoukoliv
práci o sobotách a nedělích –
i za špatného počasí – výkopové
práce, práce na stavbě, v lese,
zámečnické a podobně. Možno
volat po 15.00. Tel. 604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické úpravy textu, korektury bakalářských a magisterských
prací, přípravu na maturitní
a přijímací zkoušky z českého jazyka, doučování. Více informací na www.hezkycesky.top, tel.
606 49 49 96
Spravím staré knihy, svážu diplomové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel.
721 484 172
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Příspěvky dopisovatelů

Očima Martina Mejstříka

Bůh mu buď milostiv!
Dobrý den, přátelé. Posledně
jsme si řekli, že se dne 11. listopadu 1437, vydal císař Zikmund
Lucemburský s velikým doprovodem, v kruté a předčasné
zimě, z Prahy na cestu do Uher.
„Proviant a vše potřebné pro
provoz dvora na přibližně 100
vozech doprovázelo několik stovek pěšáků a kolem 1000 jezdců. Zuboženého a vyhublého
císaře vezli na
nosítkách zavěšených mezi
koňmi…“
O důvodech
jeho cesty do
Uher jsme již
psali. Čechy
opouštěl v situaci, kdy se
opět část šlechty i měst proti
němu bouřila a na stůl se znovu dostalo téma jeho nástupnictví. Zikmundovým kandidátem
byl Albrecht Habsburský provdaný za jeho dceru z druhého
manželství – Alžbětu (matkou
byla Barbora Cejlská, a bylo to
jediné Zikmundovo dítě). Naproti tomu jeho choť Barbora
(v r. 1437 jí bylo 40 let) prosazovala na trůn někoho z Polska
(dávný husitský projekt – povolání Jagellonců na český trůn).
V jejím úsilí (snažila se ho utajit, ale jak dále uvidíme, nepovedlo se) ji podporovali zejména Aleš Holický ze Šternberka,
nám dobře známý Hynek Ptáček z Pirkštejna, ale třeba i mladý Jiří z Poděbrad. Částečnou
podporu měla i v Uhrách. Počátkem listopadu 1437 již Zikmund něco tušil – i proto ji donutil doprovázet ho na cestě do
Uher. Albrechta s Alžbětou pak
povolal do Znojma, kde se hodlal zastavit na delší dobu.
11. listopadu tedy vyrazil
z Prahy. Téhož dne doputoval
přes Benešov do Vlašimi. Je to
obdivuhodný výkon vezmeme-li si, v jakém byl stavu, a že
panovala skutečně krutá zima.
(Po současných silnicích měří
trasa přes 70 km.) V obou městech ještě úřaduje – doloženy
jsou dvě listiny, slevení královské berně Čáslavi a zastavení
svobodné rychty Klatovům. Ve

Vlašimi se na nějaký čas zastavuje. Teprve 18. listopadu
je doložen jeho pobyt v Telči.
Zde musí dostat léky otupující
bolest. Podle vyslance Basilejského koncilu, Biskupa Jorge
z Vichu, byl císař „slabý, podobající se oněm otcům žijícím na
poušti, jen kost a kůže…“. Císař
jej přijal jen krátce, pro nemoc
př islíbil př íhodnější audienci ve Znojmě
tak, aby mohl
být vyslechnut
spolu s papežským vyslancem a dalšími
preláty a učenci, k teř í tam
měli dorazit.
Basilejskému
ko n c i lu p ř ijetí v yslance
potvrzuje ve svém posledním
listě koncilu dne 21. listopadu.
V Praze mezitím zasedá zemský
sněm, další jednání je ale odloženo na 18. prosince. Zikmund
mu adresuje listinu, v níž potvrzuje vyslání svých zástupců
(měl to být kancléř Kašpar Šlik
a další). Zhoršující se postup
nemoci pak donutil Zikmunda,
aby prosincový sněm vyhlásil
za celokorunní – na něm měl být
zvolen novým českým králem
Albrecht Habsburský. Předpokladem bylo ale vyřazení přívrženců polské kandidatury…
21. listopadu se vydává císařův průvod do Znojma. Kdy
přesně tam dorazil (je to přes 60
kilometrů), nevíme. 5. prosince však nechává zatknout svou
choť, královnu Barboru a po
dvou dnech ji donutí i s jejím
dvorem odcestovat do Prešpurku (Bratislava). Zde bude internována. 8. prosince byli k císaři
povoláni přítomní čeští i uherští
páni. Zikmund je v emotivní
řeči zapřísahá, aby na prosincovém sněmu zvolili Albrechta.
A poté…: „9. prosince, sedě na
trůně a oděn do císařského majestátu, vyslechl mši a po ní, už
v pohřebním rouchu, k večeru
skonal.“ Bůh mu buď milostiv!
(všechny citace: Fr. Kaf ka,
Poslední Lucemburk)
6. února 2022
Martin Mejstřík

ZÁMKY na Sušicku

Zámek Mlázovy
V kopcovité pošumavské krajině
poseté malebnými vesničkami najdete mnoho krásných starých kostelíků a zámečků. Některé z těchto
budov jsou už nenapravitelně zničené, jiné mají naději, že opět rozkvetou a některé už naštěstí znovu ožily.
A jednou z nich je i zámek v Mlázovech nedaleko Kolince.
HISTORIE
První dohledaná zmínka o Mlázovech pochází z roku 1369. Nejstarší stavbou je původně raně gotický
kostel sv. Jana Křtitele, který později
prošel barokní úpravou. S rytířským
rodem užívající predikát „z Mlázov“
se v pramenech setkáváme od 14.
století. V 16. století byli majiteli statku např. Jan Mlázovský z Těšnice,
Václav Vyntíř z Vlčkovic (mj. držel též Velhartice), Ludvík Korálek
z Těšína, vážený pražský měšťan
a alchymista. V r. 1591 kupuje tvrz
Jindřich Ladislav Tomek z Čejkov
a jeho rod pak vlastní panství déle
než 100 let. Krátce zde byli i Příchovští z Příchovic.
Roku 1712 kupuje panství Jan
Vilém Bernklau ze Šenrejtu, který původní středověkou tvrz nechal
zbourat a roku 1721 byl místo ní postaven barokní zámek. Po té je zde
jeho dcera Barbora Kateřina Bergová z Bergu, po ní její syn Maxmilián
a pak Dohalští z Dohalic. Na přelomu 18. a 19. století dochází k rychlému střídání majitelů a mj. František
Xaver hrabě Dejm ze Stříteže, od
kterého kupuje r. 1829 zadlužené
panství jeho zeť František Václav
Veith, velký vlastenec a přítel českého školství. Následující období
bylo pro celkový rozvoj obce přínosem, nechal totiž vystavět faru, školu s knihovnou, chudobinec a taktéž
klasicistní křídlo zámku.
Po období prosperity (1829 –
1849) přichází období úpadku za
c.k. vojenského auditora Bernarda
Kleista. Zadlužené panství kupuje r. 1906 hrabě JUDr. Jindřich Taaffe z Nalžov, v regionu se zasadil
o vznik sýráren. A tehdy se ze zámeckých skleníků vozily růže až do
Vídně k císařskému dvoru.
Po roce 1919 opět nastává doba
rychlého střídání majitelů. V r.
1937 statek ve veřejné dražbě koupil JUDr. Dušan Zachystal, gene-

rální tajemník Hospodářského svazu čs. přádelen bavlny.
Prahu opustil kvůli své aktivní roli v mezinárodním obchodu a politice a místo, aby
odešel do exilu, zvolil přesun do Mlázov. V r. 1939 je
udán a zatčen za neodevzdání zbraní a ve vazbě na Pankráci strávil 9 měsíců. V r.
1942 byl zatčen gestapem.
Prošel šesti koncentračními tábory jako politický vězeň. Až v létě roku 1945 se vrátil
do Mlázov.
V roce 1947 zámek s polnostmi
prodal obci. Aby ho obec mohla odkoupit, rozparcelovala a prodala pozemky obyvatelům a zámek si ponechala a přestěhovala do něj školu.
Zámek byl během dalších desetiletí
využíván různě, bylo zde bydlení
pro učitele, sklady, v přízemí ševcovská dílna. V klasicistním křídle
obec vybudovala kulturní dům se

probíhá postupná rekonstrukce barokního zámku.
SOUČASNOST
V minulém roce oslavil zámek
300 let a k této významné události se
podařilo zpřístupnit opravenou část
přízemí zámku, kde vznikla expozice s názvem „Historie, kterou odvál
čas, přesto žije dál“. Exponátem je
nejen samotný klenutý prostor zámku, ale vidět zde můžete obnovenou
barokní černou kuchyni, kde se vaří-

sálem pro místní ochotníky, v další části byla truhlárna či sklady zemědělského družstva a bydlení. Docházelo ale k postupnému opouštění
a chátrání historického areálu. V padesátých letech byl zbourán objekt
pivovaru a kovárny, později zanikl
také kuželník a z parku se postupně
stala divočina.
Od r. 2000 je zámek v soukromém vlastnictví. V prvních letech po
koupi došlo k obnově zámeckého anglického parku a byly provedeny nejnutnější opravy budov v havarijním
stavu. Následovala rekonstrukce severního křídla zámku na zámecký
penzion, po té obnova fasády barokního zámku. V parku byl vybudován
kuželník na původním místě. Nyní

valo na otevřeném ohni. Část expozice je věnovaná historii panství, kde
se pozorný čtenář dozví o celkové
historii místa a jednotlivých majitelích mnoho podrobností, prohlédne
si dochované fotografie a pohlednice, najdete zde ukázku školní třídy,
kamenictví v regionu a pozoruhodný příběh bývalého majitele JUDr.
Dušana Zachystala a jeho rodiny,
včetně vzpomínek jeho dcery Dagmar, která zde prožila svá dětská léta
v časech druhé světové války.
Co všechno můžete v zámeckém areálu vidět, navštívit a dělat?
Zámek s expozicí i zámecký park
s atrakcemi pro děti i dospělé je veřejnosti přístupný, jak pro individuální návštěvy, tak pro skupiny.

V parku si můžete odpočinout ve
stínu staletých stromů, nebo zahrát
kuželky, stolní tenis, na nádvoří jsou
k dispozici další obří společenské
hry, šachy, dáma a Člověče, nezlob
se. Děti si mohou pohrát na dětském
hřišti, či pozorovat rybky v jezírku
na nádvoří. V recepci najdete posezení s občerstvením a dětským
koutkem. A samozřejmě se můžete
ubytovat v zámeckém penzionu, či
zde uspořádat školení, oslavu, případně svatbu.
Tradiční akce pro veřejnost, které se v zámku pořádají pravidelně,
jsou: Mlázovská pouť (obvykle poslední neděli v červnu), kdy v parku a na nádvoří probíhají různá vystoupení, pohádky, řemeslné trhy.
Další pravidelnou akcí je Kouzelný
dotek adventu, což je předvánoční
akce pořádaná ve spolupráci s kulturním spolkem Rašelina. Každoročně nesmí chybět představení pro
děti, řemeslné trhy a tradiční otužilecká výzva, tedy koupání v jezírku
na nádvoří.
PLÁNY DO BUDOUCNA
Pokračuje oprava přízemí zámku, kde výhledově vznikne krásný
prostor pro pořádání výstav, svatebních obřadů či komorních koncertů. Na rekonstrukci dále čeká patro
zámku a barokní sýpka. Existují plány na zahradní a parkové úpravy kolem zámku a ve výčtu by bylo možné
pokračovat dlouho. Přijďte se ale na
vlastní oči přesvědčit, co všechno už
na zámku „žije“.
Aktuální otevírací dobu si můžete ověřit na webových stránkách
zámku: www.zamekmlazovy.cz
nebo na webových stránkách penzionu www.holidaypark.cz.
Bc. Jitka Šperlová

Hledáme nový domov

Hledá se domov pro Brita, cca 10 let starý pes, očkován, čipován.
Domov hledá tenhle asi půlroční kocourek, je mazlivý, hodný. Byl
Je velice přátelský k lidem, fenám, k psím samcům raději ne. Kočky odčervený a očkovaný. Zatím není kastrovaný, kastraci může podstoupit
dence s Olegem Susem, Janem nejsou vyzkoušeny.Vhodný k domku se zahradou, nenáročný na venčení, až po roce života. Kastrace bude uhrazena naším spolkem.
Zábranou, Milošem Štědroněm nachází se u Klatov.
Info na tel. 604 555 924
Info na tel. 608 484 414
a čtyřmi dosud nepublikovanými básněmi.
Místo doslovu napsal František Mikš osobní vzpomínku,
z níž jsem si dovolil ocitovat jeden odstavec tolik charakteristický pro tuto noblesní osobnost
literárního, kulturního i společenského života: „Literaturu miloval, byl jí věrný i v těžkých časech. Nikdy ji nebral
jako profesi, spíše jako službu,
poslání. Nelíbilo se mu, jak někteří literární vědci nezúčastněně pitvají díla jiných, jako
by to byly mrtvoly. Nechápal
stesky literárních profesionálů,
že toho už přečetli tolik, že se
na některé věci už nedovedou
dívat běžnýma očima. Ztrácet
schopnost normálního pohledu,
je podobně žalostné jako přiDěkujeme za pomoc..
Helena M.
cházet o kritický rozum nebo
přirozený cit“.
Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete na stránIvan Nikl
kách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku.

Lásky a lijavce (Vzpomínky Antonína Přidala)
Domnívám se, že v této knize najdete klíč k pochopení bohaté a vrstevnaté tvorby A. Přidala, nejenom překladatelské,
ale i dramatické a básnické.
Text této nevšední knihy vznikl na základě autorových rozhlasových pořadů, které s ním
připravovala Olga Jeřábková,
která se stala její editorkou.
Tucet kapitol sleduje A.Přidala
od dětství, přes gymnaziální
a univerzitní studia, přes práci
v brněnském rozhlase, bohatou překladatelskou a dramatickou činnost až po jeho opětovné
profesorské pedagogické působení na brněnské JAMU. Tahle,
svým způsobem jedinečná kniha, je doplněna vzpomínkami
pamětníků, spisovatelů a přátel (Milan Uhde, Sylvie Richterová, Jiří Plocek, Miroslav
Plešák a Dagmar Přidalová),
četnými fotografiemi z rodinného archivu i mnohými dokumenty z jeho bohaté korespon-
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Den otevřených dveří na sušickém gymnáziu
Člověk míní, covid-19 mění…
prosincový termín byl kvůli špatné
epidemiologické situaci zrušen, a dokonce i druhý pokus o otevření dveří
naší školy byl ohrožen. Ráno to ještě

vypadalo jako běžný pracovní den,
o půl hodiny později však přišla zpráva, která poslala víc než třetinu učitelů
do karantény. Co teď? Vše je připraveno, přece to nevzdáme! Naštěstí

Žáci primy představili živý obraz Poslední večeře Páně. Po Kristově větě: „Jeden z vás mě zradí“ zazněly reakce vybraných apoštolů.

Prezentace předmětu chemie nesla název „Chemie a světlo“. Vše se
točilo kolem ohně, plameny zářily všemi barvami.

Velkou návštěvnost zaznamenala učebna fyziky, kde byly v zatemněné učebně prezentovány optické jevy, výboje v plynech, plazmová
koule a Van de Graaffův generátor.

máme šikovné studenty, kteří – vyzbrojeni pokyny od svých vyučujících – prezentaci některých předmětů
vzali do svých rukou. A že se jim to
dařilo náramně, dokládají i pochvalná slova spokojených návštěvníků.
Už při vstupu do učebny dějepisu a zeměpisu každý pochopil, že jen
tak rychle z místnosti neunikne. Studenti oktávy byli přísnými strážci.
Bylo třeba vyplnit kvíz a odpovědět
na zvídavé otázky, jedině tak bylo
možné zjistit správnou kombinaci
čísel k otevření pomyslného zámku
dveří. Z přísných strážců se však stali
příjemní a milí průvodci, vyzbrojení moderními učebnicemi, mapami
a atlasy, nakonec se tedy každému
zájemci o studium podařilo úkoly
splnit a z místnosti uniknout.
Čeština, to nejsou jen obávané diktáty. Komu se podařilo najít správné slovo nebo složit báseň
a kdo vyluštil skrývačky? Páťákům
to šlo hravě! A někdy se do luštění
pustili i jejich rodiče.
K profilu absolventa gymnázia
neodmyslitelně patří i znalost cizího
jazyka. Angličtina je samozřejmostí.
Pokud jste zavítali do jazykové učebny, mohli jste si užít „a real English
chat“, mluvilo se zde pouze anglicky, a to dokonce i s rodilým mluvčím
– Angličan Tony u nás na gymnáziu
od února vede konverzační kroužek.
Dalšími jazyky vyučovanými na
gymnáziu jsou němčina a francouzština, v nabídce je i ruština. Německý jazyk mohli návštěvníci zakusit
všemi smysly – od dveří voněl domácí Apfelstrudel, pohodovou atmosféru podkreslovala hudba německé
kapely. V rámci prezentace ruštiny
si návštěvníci zkoušeli napsat své
jméno v exotickém písmu, kterým
pro ně azbuka bezpochyby je. Někteří dospělí si nad ruskými texty
i nostalgicky zavzpomínali.
V tělocvičně si v rámci motta
„Zkus, co umíš“ zájemci otestovali
své dovednosti – přeskoky přes švihadlo, házení na koš či přechod přes
kladinku na švédské lavičce.
Jedno odpoledne na představení

celé školy nestačí. Ale je to vždycky
fajn příležitost k setkání. I v této složité době si k nám cestu našly desítky
návštěvníků. Byli mezi nimi samozřejmě především zájemci o studium
na gymnáziu, s nimi jejich rodiče
či prarodiče, ale přišli třeba i bývalí studenti, kteří na naši školu rádi
vzpomínají a při příležitosti Dne otevřených dveří se k nám pravidelně
vracejí. Jejich zájem nás těší a utvrzuje v tom, že škola svou práci dělá
dobře. Celé toto čtvrteční odpoledne
bylo příjemným propojením současného života školy s minulostí a zároveň budoucností. A pokud jste někdo nestihl přijít, navštivte stránky
www.gymsusice.cz a vychutnejte si
virtuální prohlídku školy natočenou
pomocí dronu.
-EKZ reakcí návštěvníků:
(nástěnka – viz foto vpravo nahoře)
„Ráda jsem sem chodila jako
studentka, byla to fajn léta, přišla
jsem zavzpomínat. Přeju škole hodně dobrých a spokojených studentů.“
(Eva J., absolvent ´97)
„Den otevřených dveří Gymnázia v Sušici jsme navštívili kvůli naší
dceři, která chodí do primy. Seznámili jsme se s prostředím, se studenty,
měli jsme možnost zhlédnout různé
expozice a programy, které si studenti s pomocí profesorů připravili.
Obzvlášť nás zaujaly živé obrazy,
které byly poučné a zároveň velmi
vtipné. Přátelské prostředí školy se
nám moc líbilo a udělalo na nás velký dojem.“ (manželé Koutní)
„Chtěla bych vám poděkovat za prezentaci vaší školy. Byla jsem moc ráda,
že i v dnešní nelehké době se vám vše
podařilo zorganizovat. Byla jsem mile
překvapena celým průběhem, který byl
zábavný a přitom poučný. Děti si mohly vyzkoušet mnoho věcí, o kterých ani
netušily, že existují. Mohly se ptát studentů, dělat pokusy, a to vše hravou
formou. Čas strávený se studenty, profesory a panem ředitelem byl příjemný a velmi nápomocný k rozhodování
o studiu. Děkujeme za tuto možnost.“
(Hana Švarcová)

Žádný z návštěvníků si určitě nenechal ujít učebnu informatiky
s ukázkou dronů, Ozobotů, Rubik’s Futuro Cube či 3D tisku.

Loňští deváťáci letošním deváťákům – loňští páťáci letošním páťákům
FÓRUM – diskuse současných studentů se zájemci o studium a s jejich rodiči.
Studenti gymnázia odpovídali na nejčastější otázky, které si
pokládají žáci posledních ročníků ZŠ. Otázky vykrystalizovaly
z průzkumu Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR – Oddělení
poradenství a dalšího vzdělávání.
„Každý rok prožíváme v Informačním a poradenském středisku
pro volbu a změnu povolání s deváťáky jejich rozhodování o dalším směřování. Jsme přesvědčeni, že nejlepší tipy pro správnou
volbu mohou dát právě ti, kteří
v nedávné době takovým rozhodováním procházeli.“
Proč sis vybral právě tuto
školu? Prima: „Školu jsem si vybrala sama, byl to můj dětský sen,
přes gympl chci jít na vysokou.
Skoro všichni z rodiny sem chodili a šla sem i moje kamarádka.“

První ročník: „Rozhodovala
jsem se mezi školami s bližším zaměřením, nedokázala jsem si vybrat, výběr jsem o čtyři roky oddálila a budu
mít dobrou přípravu na vysokou.“
Kdo tě ovlivnil při tvém rozhodování? Prima: „Rodiče, bratr už
sem chodí. Sestra už sem chodila.
Nikdo, chtěl jsem čistě sám. Ovlivnila mě rodina. Kamarádi říkali, ať
zůstanu na základce, chtěla jsem to
zkusit, nelituju.“
První ročník: „Rodiče, ale hlavní slovo bylo na mně. Mamka, která
zde studovala a taky kamarádi. Studenti gymnázia, které jsem znala,
mi řekli plusy i mínusy školy a rozhodla jsem se pak sama.“
Splňuje zatím vybraná střední
škola tvá očekávání? Prima: „Splňuje, čekala jsem to horší. No i víc.
Na 100%. Na 99%, nad očekávání,
je to lepší, než jsem si myslel. Ano,
všichni říkali, že to bude těžké, ale
kdo chce, to zvládne.“

První ročník: „Ano, čekala jsem
to náročnější. Jak v čem, některé hodiny to nesplňují, jiné bych naopak
vyzdvihla. Ano, ale možná je tu více
učení než jsem čekala. Zatím splňuje.“
Jaké rozdíly vnímáš mezi základní a střední školou? Prima:
„Kantoři jsou trochu přísnější, ale
víc naučí. Jsou tu odborné učebny
a víc akcí. Musíte se víc učit, ale
jsme hodně napřed. Chováme se
k sobě slušně, nenadáváme si, celkově si rozumíme.“
První ročník: „Je tu více učení, více volnosti a klidu. Jen náročnější z hlediska učení, mám méně
volného času. Nic moc nevnímám,
jen na střední je víc učení. Rozdíl je
v přístupu učitelů k žákům i výuce.
Jsme lepší kolektiv.“
Jak ses připravoval (a) na přijímačky? Prima: „Dělala jsem si
testy z minulých let. S třídní učitelkou. Doma s rodiči. Skoro vůbec,
bylo to lehké.“
První ročník: „Učila jsem se
sama, dělala jsem si různá cvičení. Ve
škole jsem chodila na kurzy. S rodiči
a měla jsem i soukromé doučování.“
Jak vidíš své nové spolužáky,
učitele, nové prostředí? Prima:
„Škola je velká, učitelé víc naučí,
jsou hodní, umějí si udělat legraci,
to je taky důležité. Prostředí je skvělé, spolužáci super. Rychle jsme se
skamarádili, líbí se mi tu. Zatím se
mi tu daří, hodnotím jen pozitivně.“

První ročník: „Prostředí se mi
líbí, spolužáci jsou skvělí, většina
učitelů dobrá (nikdo není dokonalý). Cítím se tu dobře, máme dobrý kolektiv, někteří učitelé jsou
přísní, ale jinak jsou milí a ochotní
poradit. Byla jsem mile překvapená, rychle jsme si sedli jako třída,
učitelé hodně naučí, jsou sympatičtí, zaujala mě historie školy.“
Co bys vzkázal (a) deváťákům? Primánum? Prima: „Aby
se gymplu nebáli. Najdete si skvělou partu a budete s ní osm let.
Nebojte se, je to těžší, ale dobrý.
Zkuste to, odejít můžete vždycky.
Buď to vyjde, nebo ne, držím vám
palce, stojí to za to.“
První ročník: „Pokud nevíte,
co budete v budoucnu dělat, a nevadí vám učení, je to škola pro vás
– mně osobně učení moc nejde,
ale zvládám. Ať klidně jdou na
gympl, lidi i učitelé jsou v pohodě
a není to tak strašně těžký. Když
nastoupíte, nebudete litovat, i když
je to náročné. To zvládnete!“

Přípravné kurzy na sušickém gymnáziu

Sušické gymnázium bude
pro školní rok 2022/2023 opět
otevírat 1 třídu osmiletého
a 1 třídu čtyřletého cyklu.
Předpokládaný 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 14. února do 24. března
2022. Z českého jazyka v pondělí (14. 2., 21. 2., 7. 3., 14. 3.,
21. 3.) a z matematiky ve čtvrtek (17. 2., 24. 2., 10. 3., 17. 3.,
24. 3.) a vždy od 15.00 do 16.00
hod. pro všechny přihlášené. Mi-

nimální počet je 8 zájemců 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 případných nedostatků
ve znalostech.
Bližší informace o kurzech
a přijímacích zkouškách najdete
na http://www.gymsusice.cz nebo
na tel.: 376 526 407, 376 523 313.
Těšíme se na vás.
Mgr. Ivan Kratochvíl
Gymnázium Sušice
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