8/2022

22. dubna 2022

Aktuálně
z radnice
Město podepsalo 28. března smlouvu s firmou Silnice
Klatovy a. s. na výstavbu inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Pod Kalichem,
12. dubna bylo firmě předáno staveniště a stavba byla
zahájena přípravnými pracemi. „Pro tuto významnou
investici se podařilo vysoutěžit cenu o 18 mil. Kč nižší (tj.
41,4 mil. Kč bez DPH) než byla
předpokládaná cena,“ uvedl
starosta Petr Mottl a doplnil:
„V druhé polovině roku by tam
už mohl začít prodej stavebních pozemků.“
V lokalitě Pod Kalichem
také pokračují práce na novém lesoparku. V současné
době probíhá oprava tamějších
historických studní.
Ve výběrovém řízení byla
vybrána firma LS stavby, s. r. o.
Nýrsko na výměnu kanalizace
a vodovodu a následnou úpravu povrchů a výsadbu nových
stromků v ul. Studentská.
Rada města o výběru rozhodla
4. dubna a po uplynutí lhůty na
podání námitek bude podepsána smlouva.
Sm louva na zateple ní panelových domů č. p.
718 – 721 v lokalitě „Zelené údolí“ byla podepsána se
společností MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o. Praha
5. dubna. Vysoutěžená cena je
o 5 mil. Kč nižší než předpoklad. Podle smlouvy bude realizace probíhat od dubna do
listopadu 2022.
-red-

33. ročník

Cena 20 Kč

Nové Muzeum dřevařství a naučná stezka
Za humny Sušice, po cyklostezce co by kamenem dohodil, bylo
postaveno Muzeum dřevařství.
Nachází se v Dlouhé Vsi na místě bývalého kulturního domu,
vedle požární zbrojnice, fotbalového hřiště a prodejny potravin.
Nedaleko prochází hlavní silnice
na Šumavu a před budovou je prostorné parkoviště.
Letos je otevřeno od 8. dubna
do konce května v těchto časech:
pátek 9–12 a 13.30–16, v sobotu
9–12 a 13.30–14 hodin (29. a 30. 4.
zavřeno). Vstup je zdarma.
Muzeum Dřevařství bylo dokončeno už minulý rok a to v rámci projektu Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese v programu příhraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014
– 2020. Tento projekt řeší společně
obec Dlouhá Ves, obec Modrava,
Západočeská univerzita v Plzni, Gemeide Neuschönau, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald a další
asociovaní partneři. Cíl projektu je
rozvoj šetrného turistického ruchu
v česko-bavorském příhraničí uchování a propagace společného kulturního dědictví a jeho zpřístupnění. Na
informačních letácích se dočteme, že
Muzeum dřevařství slouží jako při-

pomínka nelehké dřevařské činnosti
a pocta všem, kteří svůj život spojili
se dřevem, a to jak v minulosti, tak
v současnosti.
Muzeum a přeshraniční projekt
Celý projekt mapuje historii těžby,
zpracování a dopravu dřeva na Šumavě a v Bavorském lese. Téma dřevařství spojující celý region je uceleně
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zpracováno a prezentováno formou
jedné propojené a tematicky ucelené expozice na rozsáhlém území od
Neuschönau přes Modravu, povodí
Vydry a horního Pootaví až po Dlouhou Ves. Expozice začíná naučnou
stezkou, klauzy a plavebním kanálem
v Neuschönau, dále navazuje územím
těžebních revírů na česko-bavorském
pomezí a venkovními expozicemi na
Modravsku. Poslední část se věnuje
plavení dřeva a vorařství na horním
toku Otavy. (Plavení dřeva bylo společně s kácením, prvotním zpracováním a doprovodnými činnostmi –
luštění, pěstění, domácké zpracování
dřevěných výrobků – hlavní činností
místních obyvatel.)
Dřevařství a Dlouhá Ves
Nové muzeum dřevařství se nachází na tom nejpříhodnějším místě,
neboť Dlouhá Ves byla vybudována jako dřevařská osada. Do dnešní doby se zde zachoval jedinečný
soubor dvojdomků s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě, které dal pro
své zaměstnance v první polovině
19. století postavit majitel panství
kníže Schwarzenberg. Dlouhá Ves
byla většinou přestupní stanicí pro
cestu dřeva dál k zákazníkovi. Jinak
se dopravovalo dřevo k dalšímu zpra-

cování, jinak palivové dříví. „Vedle
bývalého vaziště vorů stojí dodnes
hradlový most a provozované dřeviště, jehož historie je stará skoro
200 let. V objektu bývalého hamru
Branau byla založena v osmdesátých
letech 19. století fabrika na výrobu
zápalek. I tato dřevozpracující továrna funguje do dnešních dnů,“ doplnil
zdejší starosta Dušan Rovňan.
Co v muzeu najdete
V Muzeu dřevařství je instalována
expozice s tématem lesa, historie
dřevařství, zpracování a dopravy
dřeva. Kromě informačních tabulí
umístěných i ve velkém přednáškovém sále jsou zde k vidění dobové
dřevorubecké nástroje a pomůcky
mj. také saně na svoz dřeva. Expozice v prostorných místnostech je koncipována i pro rodiny s dětmi, které
mohou vyzkoušet domek v obří šišce, či u stolu plnit poznávací úkoly,
kreslit, nebo sestavovat skládačky.
Ve vestibulu muzea běží na obrazovce tematické dokumentární filmy
i letecké video Dlouhé Vsi a okolí.
Kromě sociálního zařízení je v budově také místnost s posezením pro
eventuální vlastní občerstvení. Kiosek s občerstvením je hned vedle
muzea u fotbalového hřiště, přes
ulici restaurace Na Růžku a nedaleko u cyklostezky do Sušice sezonní
dortík s kávou v penzionu V Lukách.
Nová naučná stezka
Před muzeem je instalována venkovní expozice s replikou voru, dobovými saněmi pro dopravu dřeva
a zvětšenou maketou krabičky zápalek. Zde také začíná a končí nová
naučná stezka, která vede kolem bývalé továrny rodiny Schellů (stále
zde probíhá dřevozpracující výroba),
dále podél vodního kanálu, který
nechal vybudovat K. Schell pro pohon jedné z prvních vodních turbín
(dodnes funkční). Asi po kilometru se cesta stočí podél řeky Otavy
k vodnímu dílu jez. V tomto úseku
může návštěvník vidět, jak složité úseky museli voraři s vory překonávat. Stezka se poté vrací podél
řeky zpět do vsi k muzeu. Jedná se
o okruh v délce cca 4,5 km po rovinatém terénu vhodném i na vycházku s kočárkem. Po trase stezky jsou
instalovány QR kódy s popisem za-

jímavých míst a několik zastavení
– informačních tabulí, ve kterých
je popsána historie dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese.
Na muzeum navazují další expozice na Modravě a v Neuschönau.
Tam se např. dozvíte, jak dopadl příběh – pohádka, uvedená ve vestibulu
muzea v Dlouhé Vsi.
Venkovní expozice na Modravě
„Zdejší expozice je tematicky zaměřená na těžbu dřeva, jeho prvot-

ního zpracování a transport k vodní
dopravní cestě. Za zhlédnutí určitě
stojí dřevorubecká chýše, milíř na
výrobu dřevěného uhlí či sáně na
svážení dřeva. Exponáty jsou opatřeny informačními tabulemi,“ popsal
starosta Modravy Antonín Schubert.
Na Modravě se také nachází interaktivní expozice dřeva.
Centrum dřevařství
v Neuschönau
V objektu je zřízena expozice zaměřená na les, jeho cyklus a proměny v průběhu historie a také vliv člověka na něj. Podobně jako v Dlouhé
Vsi navazuje přímo na Centrum dřevařství nová naučná stezka dřevařství vedoucí centrem obce a po napojení na stávající Dřevařskou stezku
dále pokračuje k hranici.
WEB dřevařství
Součástí celého projektu je také naučný web v češtině a němčině Dřevařství an Šumavě a v Bavorském
lese, kde se dozvíte nejen celou historii dřevařství, ale i zajímavosti
o lese (jeho vývoj a cyklus, druhy
stromů) a o využití dřeva (pily, řezbářství, sirkařství, výroba potaše
a dřevěného uhlí). Čerpat poznání
tedy můžete přímo během výletu,
nebo též z tepla domova.
Na základě tiskové zprávy, webu
a informací z muzea zpracoval
(+foto) Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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s různými druhy zvířat, které jsou
původně spjaty s Bavorským lesem
a Šumavou. Dozvěděli se taktéž řadu
zajímavostí z historie i současnosti tohoto regionu, což minimálně
naše studentky a studenti, kteří jsou
všichni ze studijního oboru Cestovní
ruch, zajisté následně upotřebí v odborných předmětech. Po společném
obědě v prostorách partnerské školy
v Chamu následoval odpolední program. Během něho jsme se vypravili
na prohlídku stravovacích a ubytovacích zařízení v Chamu a jeho blízkém
okolí, v nichž by mohli v budoucnu
– nejen – přítomné studentky a studenti vykonávat svoje praxe. Poznávali jsme též hlavní atraktivity tohoto
bavorského města a ukázali jsme si
místa, která by mohla být v průbě-

hu praxí využívána ke trávení volného času, nakupování apod. Celý
program prvního dne byl zakončen
společnou večeří v příjemném prostředí rodinného hotelu Sonnenhof
ve Schlondorfu nedaleko Chamu.
Druhý den nás potom čekala
cesta do vědecko-naučného centra
Bayerwald-Xperium v Sankt Engelmar. Zde si mohli studentky a studenti zopakovat základní znalosti
především z oblasti přírodních věd
(fyziky, geografie, matematiky…)
a netradičním/zábavným způsobem
si takto osvojit nové poznatky, které
jim rozšířily obzory. Mimoto jsme
poznali další pěkné místo v Bavorsku, které rozhodně stojí za návštěvu a kde mohou také naše žákyně
a žáci získávat praktické dovednosti. Nachází se zde totiž jeden z hotelů, s nimiž naše partnerská škola rovněž spolupracuje a umožňuje
v něm vykonávat praxe. Poslední
částí společného programu a řekně-

me, že i jakousi pomyslnou „třešničkou na dortu“, byla návštěva města
Bad Kötzting. V jedné z tamějších
restaurací jsme dostali vynikající
oběd a po něm jsme se vydali na
krátkou prohlídku centra, během
níž jsme se seznámili s vybranými
atraktivitami tohoto partnerského
města Sušice. Posléze jsme se rozloučili se všemi přáteli z naší partnerské školy a vydali se na cestu zpět
do Sušice. Věříme, že obdobné akce
budou pokračovat i nadále, jelikož
na všech, kteří se zmiňované akce
zúčastnili, bylo vidět nadšení a radost z poznávání nového. Pokud nás
opět neomezí nějaká neočekávaná
situace, budeme v takovýchto společných akcích pokračovat rozhodně
i nadále. Řada se jich přitom uskuteční ještě do konce tohoto školního
roku a určitě vás o nich budeme informovat na našich sociálních sítích
(na facebooku a instagramu).
Mgr. Jiří Vlček

Jazykové úspěchy sušického gymnázia
My, učitelé cizích jazyků, na sušickém gymnáziu se snažíme studentům zprostředkovat různé zkušenosti nad rámec výuky v hodinách
a doufáme, že je to obohatí. Nejen lidsky, ale i tím, že získají větší rozhled
a vyzkoušejí si to, co se v hodinách
simuluje těžko. Někdy se následně
můžeme radovat i z úspěchů, kterých
naši studenti dosahují v různých soutěžích. Nejprve bych vám zde ráda
představila některé z aktivit, které
se nám i v této době podařilo uspořádat. Musím ale říct, že jich je stále
mnohem méně, než bychom si představovali, neboť cestování a organizování čehokoliv bylo během podzimních a zimních měsíců vzhledem
ke covidové situaci takřka nemožné.
Do hodin německého jazyka na
nižším gymnáziu jsme pozvali jazykovou animátorku. Bývalá studentka
naší školy Daniela Kodýdková, která
spolupracuje s organizací Tandem,
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SOŠ a SOU Sušice se vypravila do Německa a byla to opravdu pecka!
Spolupráce s naší partnerskou
školou Volkshochschule im Landkreis Cham byla vlivem epidemiologických opatření v poslední době
omezena zpravidla na virtuální setkávání. Bylo uspořádáno několik
workshopů s rozličnou tématikou,
během nichž si žákyně a žáci naší
školy vyměňovali svoje zkušenosti, vytvářeli různé výrobky a seznamovali se přitom se svými německy
mluvícími vrstevníky.
Jednou z posledních prezenčních
akcí, které se uskutečnily v Česku,
byla exkurze do Kašperských Hor,
kde jsme společně s naší partnerskou
školou mj. navštívili také seismickou
stanici Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Zjistili jsme, že se tato
observatoř řadí mezi nejvýznamnější zařízení svého druhu ve světě, a to hlavně díky citlivosti při zaznamenávání otřesů a pohybů uvnitř
Země. Všichni přítomní se podívali
rovněž do štoly, seznámili se s využitím různých přístrojů a dozvěděli
se, co se následně děje se získanými
údaji. A právě této akce se zúčastnily rovněž některé ze žákyň, jež se
nyní (v rámci posledního workshopu)
vypravily na oplátku do Německa!
V posledních dvou březnových
dnech se totiž uskutečnila letošní
první prezenční akce, kterou tentokráte připravila naše partnerská
škola. Ve středu 30. března jsme se
v ranních hodinách vydali na cestu
do Bavorska, přičemž naší první zastávkou byla zoologická zahrada Národního parku Bavorský les v Lohberku, kde se žákyně a žáci naší
i partnerské školy blíže seznámili
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přišla potěšit studenty sekundy, tercie a kvarty skutečnou Školou hrou
a ještě při tom zopakovat, procvičit či oprášit lecjaké jejich znalosti.
Stále probíhá projekt Gastschuljahr,
v rámci kterého mohou jeden rok
studiem na bavorských gymnáziích
strávit až tři naši studenti. Žádosti
pro příští školní rok právě finišují.
Do hodin jazyka anglického
se nám opět podařilo zapojit rodilého mluvčího. Především v hodinách konverzace asistuje vyučujícím Anthony Steininger, Brit, který
se studenty nejen konverzuje, ale
obohacuje hodiny i o informace
a zkušenosti týkající se reálií života v Británii. Také jsme ve spolupráci s plzeňskou jazykovou školou Eufrat uspořádali informační
schůzku a následně cvičné jazykové
zkoušky. V červnu zájemce (studenty předposledních ročníků) čekají
tyto zkoušky doopravdy. Zkušební

tým z testového centra Eufratu je
provede na našem gymnáziu, a naši
studenti tak mohou v pohodlí své
školy, bez dalšího dojíždění, a navíc ve dvojicích se svými spolužáky získat mezinárodně uznávaný
Cambridge certifikát na úrovni B2.
Někteří už vědí, že ho v budoucnu využijí při studiu v zahraničí,
přijímacích zkouškách na VŠ v ČR
nebo jako nahrazení části maturitní
zkoušky.
J s m e
moc rádi,
když se
nám naše
úsilí vrací v podobě hezkých
v ýsle d k ů.
V německém jazyce to v současnosti jsou postupující
do krajského kola Jolana Koppová
(IV.A) z 1. místa a Natálie Kotalová
(VII.A) z 2. místa. V anglickém jazyce se v okresním kole klasické olympiády nejlépe z naší školy umístila
Ema Šírková (II.A), která vyhrála ve
své kategorii, bohužel bez možnosti
postupu. Krásný výkon podal také
Ngo Quoc Toan z kvarty. Ten skončil
na místě třetím. V angličtině se v posledních letech účastníme i dalších
typů soutěží. Soutěž Best in English
probíhá pouze prostřednictvím počítače, je mezinárodní a testuje všechny kompetence kromě mluvení. Již
po poněkolikáté si v ní nejlépe vedla
Zuzana Krejčová (viz foto)ze VII.A,
která obsadila krásné 21. místo ze 6
540 účastníků v republice (a 76. mís-

to celkově ze 17 223 účastníků). Že je
výjimečně zdatná, potvrdila Zuzka
i v soutěži Kontext. Tu pořádá ZČU
v Plzni a jde v ní o čtení odborných
testů. Vše je završeno krajským finále, kde studenti kromě čtení musejí
také mluvit s porotou, odsud Zuzana přivezla 1. místo ve své kategorii.
V krajském finále nás velmi pěkně reprezentovali i Tereza Feixová
(VII.A) a Matouš Choc
(V.A).
Krásné
výkony našich studentů
nás těší a doufáme, že jich
i v příštích letech bude minimálně stejně, ba i více.
Stejně tak věříme, že nám
situace dovolí organizovat zase
více studentských výměnných
pobytů, zájezdů, návštěv cizojazyčných divadelních představení
nebo družby s partnerskými školami. To vše vždy přispívalo k budování dobrých jazykových znalostí našich studentů i k vytváření
akční a příjemné atmosféry na škole. Dodnes spousta našich bývalých studentů vzpomíná na zážitky
a zkušenosti, které získali při výjezdech v rámci projektů Comenius, Douzelage, Erasmus, ve Waldmünchenu nebo Bad Kötztingu
apod. Je jedno, pod jakým názvem
se studentské výměny uskutečňují,
přínosy a následně vzpomínky jsou
pořád stejné. A cizí jazyky jsou součástí toho všeho.
-JB-

Aleš má svátek 13. dubna,
je to oblíbené mužské jméno,
jeho původ pochází z řečtiny.
Vzniklo ze slova alexein, které
můžeme přeložit jako obrana,
záštita nebo pomoc. Původně
takto vzniklo jména Alexandr, známá je i jeho ruská podoba Alexej, další podoby tohoto
jména jsou bělorusky – Ales,
italsky – Alessio, německy –
Alex, španělsky – Aleix.
Jméno Alexandr je díky jeho
známému nositeli Alexandru
Velikému spojeno se slávou
a velikostí ducha, symbolizuje muže – ochránce. Mužské
křestní jméno Alexandr má
i svou ženskou variantu, tou je
Alexandra. Nejoblíbenější domácí variantou jména je Saša,
využívaná jak pro muže, tak
pro ženy. Známe i další podoby jména – Alex, Alda, Alešek,
Alin, Alíša, Ája, Ali, Lešek…
Jméno Aleš je asi původní
staročeskou domáckou podobou Alexeje. Dnes je ale jméno Aleš nezaměnitelným, zcela
samostatným jménem. Jeho nositel bývá většinou tichý introvert, který si jen obtížně poradí
se svými emocemi, ale dokáže
to výborně zamaskovat. Aleš
potřebuje dostatečné množství
pohybu, aby si dokázal uspořádat myšlenky, proto by se měl
věnovat nějakému druhu sportu
na vyšší úrovni. Každý muž má
být oporou pro svoji ženu, nebo
štítem, obráncem a pomocníkem. Aleš takovým mužem je,
alespoň podle významu svého
jména.
V ČR žije asi 33074 Alešů.
Jméno Aleš je u nás 34. nejčastějším mužským jménem.
Pokud budeme sčítat častost
mužské i ženské podoby jména (Aleš a Aleška) dohromady, je toto jméno na 82. příčce.
O tom, že Aleš je oblíbené
jméno svědčí i řada jeho slavných nositelů. Je to například
malíř Aleš Čer ný, rockov ý
zpěvák Aleš Brichta, moderátor, bavič, herec a zpěvák Aleš
Háma, akrobatický lyžař Aleš
Valenta nebo hokejisté Aleš
Kotalík a Aleš Hemský. S Alexandrem je to i politik Alexandr Dubček, herec Saša Rašilov, český spisovatel Alexandr
Klimenta. Alexandr Hemala,

vynálezce telefonu Alexander
Graham Bell, ruský spisovatel
Alexandr Sergejevič Puškin,
Alexandr Isajevič Solženicyn...
Požádali jsme o rozhovor
jednoho z nositelů tohoto jména
– pana Aleše Seitze, který žije
v našem okolí. Několik let už
pracuje jako vychovatel v Dětském domově Kašperské Hory.
Dříve podnikal v gastronomii
a byl spoluvlastníkem oblíbené
sušické restaurace. Odpověděl
nám na několik otázek.
Kde jste přišel ke svému
jménu?
„Své jméno jsem zdědil po
otci.“
Jaké jsou vaše zájmy, čím
se bavíte ve volném čase?
„Rád aktivně odpočívám –
kolo, práce na zahradě, cestování. Mám v oblibě i tzv. „gaučink“ – z této pozice sleduji
sportovní přenosy. Rád se také
scházím s přáteli a společně trávíme volný čas. Nejvíce času
samozřejmě věnuji své rodině.“
Jak jste se dostal ke své
práci?
„Podnikal jsem v gastronomii, tam jsem po letech „vyhořel“ a chtěl jsem udělat změnu ve svém životě. Toužil jsem
pracovat s dětmi. V té době se
ke mně dostala informace, že
v dětském domově shánějí vychovatele. Zkusil jsem pohovor, dostal šanci a byl přijat.
Postupně jsem si doplnil vzdělání a v DD pracuji již čtrnáctým rokem.“
Vybral byste si stejnou práci znovu?
„Má práce je velmi náročná, stojí mě často plno sil, ale
vybral bych si ji určitě znovu. Často se o správném výběru přesvědčuji při zpětných
vazbách od dětí, jsou pro mě
velkou satisfakcí a motivací
zároveň.“
Pou ž íváte ve své práci
vulgarismy?
„Snažím se je nepoužívat, ale
někdy je to fakt velká dřina.“
Myslíte si, že jste ve svém
zaměstnání oblíbený?
„Doufám, že trochu oblíbený jsem... tato otázka je spíše
na děti a kolegy.“
Markéta Vokáčová
a Adéla Gunitšová,
2. A Gymnázium Sušice

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
PORADNA

Duben na zahradě – 2

Réva vinná potřebuje k nástupu
do vegetace teplotu kolem 10 °C,
kdy začíná proudit míza zpočátku
tvořena jen vodou, později obohacena o sušinu. Tato doba je nejvhodnější k vyvazování tažňů, protože je
možné je ohýbat bez nebezpečí zlomení. Tažně se ohýbají do oblouků,
aby vyrůstající výhony rostly stejně
intenzivně. Kromě tažňů je často
potřebné vyměnit i úvazky u kmenů, aby se do starého dřeva nezařezávaly. Pokud se uvazují loňské letorosty pro tvorbu nových kmenů,
je potřebné je uvázat na několika
místech, aby se pod tíhou narůstajících výhonů nezlomily.

Na venkovních stanovištích pok račujeme ve v ýsevech, ředkvičky, hrášku, ředkve a mrkve, začínáme vysévat
červenou řepu salátovou. Vysazujeme ranou košťálovou zeleninu, salát hlávkový, ledový
a rané brambory.
Byl i n k y p ř e d p ě s t uje m e
v krytých prostorách nebo je
sejeme přímo na venkovní stanoviště. Ve druhé polovině měsíce vyséváme zimní odrůdy
póru.
V případě zájmu poradím
i po telefonu (21 – 23 hod.) –
725 314 829
Petr Kumšta
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 4. dubna 2022
•
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sušice a společností Sušické lesy a služby, s r. o. na realizaci projektu „Údržba
významného krajinného prvku Kalich 2022“ ve výši 149 977,08 Kč vč.
DPH a pověřila starostu města jejím podpisem.
•
Rada města schválila smlouvu o dílo na dodávku a montáž nového
zdroje vytápění v objektu ČOV Sušice s firmou DUŠEK ENERGY s.r.o.,
Kostelní 67, 342 01 Sušice, ve výši 199 856 Kč bez DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města považuje na základě předložených dokumentů veškeré své úkoly vzešlé z požadavků Plzeňského kraje při plnění cíle převzetí
provozu nemocnice v Sušici Plzeňským krajem za splněné, a nadále považovala cíl provozování nemocnice v Sušici Plzeňským krajem za jediný
perspektivní a dlouhodobě udržitelný způsob poskytování lékařské péče
široké veřejnosti v regionu.
•
Rada města žádá Radu Plzeňského kraje o zohlednění názorů Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR v podnětech k zamýšlenému převodu nemocnice Sušice pod Plzeňský kraj ve vztahu k výsledku místního referenda a o přehodnocení svého rozhodnutí č.
1294/21 a k pokračování v práci směřující k převzetí provozu nemocnice
v Sušici Plzeňským krajem.
•
Rada města schválila provedení instalace vstupního turniketu rozhledny Svatobor podle nabídky společnosti Investtel s.r.o., Klatovy. Rada
města z důvodu zavedení možnosti plateb bezkontaktními platebními
kartami pověřila Finanční odbor k předložení návrhu příslušné smlouvy
a podmínek banky na některém dalším jednání rady města.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081
76 302 uložila jednateli společnosti předložit aktualizovaný finanční plán
na rok 2022 do konce dubna.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081
76 302 schválila výběr auditora pro provedení auditu hospodaření společnosti Sušická nemocnice s. r. o. za rok 2021, a to společnost Audit One, s.
r. o. Praha, IČ 09938419, za cenu 140.000 Kč bez DPH.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Výzva k podání nabídek
vyhlášená v souladu se zněním zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších úprav
Předmět výzvy: Pronájem prostoru pro podnikání o celkové výměře
52,1 m2, podle plánku uvedený jako prostor č. 3, nacházející se v I. NP
objektu čp. 10/I, Sušice I, Poštovní ul., na st.p.č. 113/1 v katastrálním
území Sušice nad Otavou.
Prostor tvoří: prodejna – 45,2 m2, šatna – 3,0 m2, WC – 3,9 m2. Celková plocha: 52,1 m2
Zadavatel: MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice, IČO: 00256129, tel.: 376 540 111, e-mail: podatelna@mususice.cz
Podmínky pronájmu: Minimální nabídková cena ročního nájemného činí 2 500 Kč za m2 a rok bez DPH.
Nájem na dobu neurčitou od 1. 7. 2022 s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Užívání prostoru musí být v souladu se stavebním určením prostoru
(např. obchod, kancelář), nelze jej využít jako restauraci, hernu, ordinaci, kadeřnictví apod.
Lhůta a způsob podávání nabídek
Zájemci podají své nabídky písemně v zalepených obálkách, osobně
nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138/I, 342 01
Sušice, tak, aby byly doručeny nejpozději do 31. 5.2022 do 12.00 hodin.
Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici zájemcům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu v Sušici,
4. NP, kancelář č. 411, e-mail: jzdenkova@mususice.cz, tel.: 376 540 145
a na webových stránkách města – www.mesto-susice.cz

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, náušnice – 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, karta MAESTRO – 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

Zveme vás v úterý dne 26. 4. 2022 od 18.15 hod.

na schůzku spolku Pražský Sušičan
v salonku restaurace Hospoda v Lucerně, Vodičkova 36, Praha 1

Vzpomínkový večer
na velkého šumavského patriota Emila Kintzla,
společně s Janem Fischerem,
producentem, režisérem a scenáristou, který společně s Emilem
Kintzlem vytvořil cyklus dokumentů Zmizelá Šumava – příběhy
o životě a místech, která již na dnešních mapách nenaleznete.

Informace z nemocnice

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ

Ke Světovému dni zdraví připravila sušická nemocnice první akci z plánované série dnů prevence pro veřejnost. V pátek 8. dubna byl v nemocnici připraven odborný personál, který zájemcům bezplatně provedl měření
tlaku a z odebraného vzorku krve laboratorně stanovil hodnoty krevního
cukru, cholesterolu a kyseliny močové. K této preventivní kontrole se dostavilo přes sedmdesát občanů ze Sušice a okolí. Pokud vyšetření ukázalo
nestandardní hodnoty, byla dotyčnému doporučena návštěva praktického lékaře. Další akci sušická nemocnice chystá na konec léta: „V rámci
Evropského dne melanomu, budou zájemcům vyšetřena podezřelá kožní
znaménka,“ doplnil jednatel Luďek Cibulka.
text a foto ED

Přehled akcí
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Sušice

29. dubna od 21 hod. – PDA Sušice
Pepino seznamka party

14. května – Ostrov Santos

22. dubna od 17 hod. – Galerie SIRKUS
30. dubna od 15 hod. – Ostrov Santos
Vernisáž výstavy Miloslava Čelakovského / Bilance
– viz str. 6 a 11
23.–24. dubna So 8–18 , Ne 8–15 hod. – KD Sokolovna

17. května od 19 hod. – Kino Sušice
Karel Plíhal – Předprodej na www.kulturasusice.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé
pondělí, středa
8.00–12.00 13.00–17.00
pátek
8.00–13.30 –
úterý, čtvrtek
8.00–13.00 –
(pouze studovna, čítárna a internet)
Oddělení pro děti a mládež
pondělí, středa
–
13.00–17.00
pátek
8.00–13.30 –
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022:
pondělí–pátek
9.00–12.30 13.00–16.00
VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro

19. 5. (a 3. 6.) od 19.30 – KD Sokolovna | Kino Sušice MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba duben:
úterý–sobota
10.00–12.00 14.00–16.30
pondělí, neděle
zavřeno
Spouštění betlému v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin
5. května 17.00–30. října 2022 – výstava:
Vzpomínka na osvobození Sušice 6. 5. 2022
foto a dobové předměty
23.–24. dubna od 10 hod. – Smetanův sál

6. května od 12.45 hod. – náměstí Sušice

Region
Horažďovice
23. dubna od 16 hod. – zámek Horažďovice
Myslí a kladivem
Minerály, hornictví, zlato a perly horního Pootaví
– vernisáž s hudebním doprovodem Lubomíra Brabce
23. dubna od 20 hod. – Kulturní dům
Kabát revival – celovečerní bigbít
24. dubna od 15 hod. – Kulturní dům
Předprodej od 1. května v kancelářích Sušického kul- Posezení s písničkou – Horalka
turního centra SIRKUS nebo na www.kulturasusice.cz
27. dubna od 19 hod. – Kulturní dům
19.–22. května – náměstí Sušice
Fantastická žena – divadelní komedie

Hlavňovice
1. května od 14 hod. – KD Hlavňovice
Maškarní májová besídka aneb Slet čarodějnic,
čarodějů a ostatních nadpřirozených bytostí
– pořádá SDH Milínov

Dlouhá Ves

27. dubna od 19.30 hod. – refektář kláštera – viz str. 6 7. května od 8 hod. – náměstí Sušice

14. května od 20 hod. – Kino Dlouhá Ves
Betlémské světlo

Rok
23. dubna od 14 hod. – Kaple Rok
Odhalení a vysvěcení Svaté Anny
(kopie původního reliéfu)

Kašperské Hory
22.–23. dubna od 19 hod. – Hrad Kašperk
Spolek Kašpar: Kráska z Leenane
28.–30. dubna od 19 hod. – Hrad Kašperk
Spolek Kašpar: Lebka z Connemary
31. května od 19 hod. – KD Sokolovna
MIROSLAV DONUTIL – Na kus řeči
Předprodej na www.kulturasusice.cz

28. dubna od 14 hod. – náměstí Sušice
Jom ha-Šoa 2022 – viz str. 1
28. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál

9. května od 19 hod. – KD Sokolovna

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Ředitel
724 047 325
Kinopokladna 376 521 680, předprodej 376 523 360
Otevírací doba:
pondělí, středa 7.30 – 11.30
12.30 – 15.30
úterý, čtvrtek 7.30 – 11.30
12.30 – 16.30
pátek
7.30 – 11.30
12.30 – 13.30
Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním 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: od 22. dubna
Bilance | Miloslav Čelakovský – viz str. 6 a 11

7.–8. května od 10 hod. – Hrad Kašperk
Kašperk za Karla IV. – Historické aktivity na nádvoří
15. května od 16 hod. – Kino Kašperské Hory
Malá muzika Nauše Pepíka

Mlázovy
duben–květen: úterý–sobota 14–18 hod.
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní
černá kuchyně
160 Babiček na jednom místě! – výstava 160 různých
vydání knihy Babička od Boženy Němcové, zapůjčené
ze soukromé sbírky paní Ing. Z. Tomsové – slavnostní
zahájení výstavy proběhne 1. května v 17 hodin
Obří společenské hry v zámeckém parku– kuželky,
šachy, dámu a člověče, nezlob se

Žihobce

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba duben až červen: po–so 9.30–15.30
KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Výstava: Tak to vidím já...
Akce, kurzy, výlety, předprodej
376 528 686
výstava fotografií Tomáše Cihláře
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682
Na návštěvě v babiččině pokoji – výstava paní
Otevírací doba:
Jarmily Strakové – textil, který nosily naše babičky
pondělí, středa
7.30–11.30 12.30–15.30
úterý
7.30–11.30 12.30–16.30 Dřevo v různých podobách – Mgr. Josef Škanta
12. května od 18 hod. – Kino Sušice
čtvrtek
7.30–11.30 12.30–13.00 Intarzie | Dřevořezba jižní Čechy | Šumava
Tančíme a hrajeme pro radost – pořádá ZUŠ Sušice
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Postní rozjímání v kapli na Roku
V neděli 3. dubna odpoledne se
do nevlídného sněhového počasí
rozlila sluneční záře. Osvítila celou stráň, na které se v kapli Panny Marie v Roku sešli poutníci. Ve
společném rozjímání nad velikonočním příběhem, za doprovodu hudby
Charlese Gounoda zažili nevšední okamžiky. Filip Štojdl, duchovní
pastýř, ve třech krátkých úvahách

propojil dnešní zmatený svět s texty evangelia a všem připomněl důležitost sebereflexe. Teprve v osobní rovině může začít změna našeho
okolí. Závěr svého rozjímání ukončil krásným indiánským příslovím
„my jsme ti, na které jsme čekali“.
Hudbu Charlese Gounoda přednesl sbor Academia Mariae Sanctae,
sbor který se schází v Sušici a du-
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Tanečnice přivezly ze soutěže Czech Dance Tour medaili!

chovní hudbu provádí v sakrálních
prostorách. Skladba měla sedm částí, inspirovaných evangelijními texty, a končila Ježíšovým zvoláním
„Otče, do tvých rukou poroučím
svého ducha“.
Poutníci se nechtěli dlouho rozejít,
slovo, hudba a sluncem ozářené zasněžené pláně – to vše vytvořilo jedinečnou duchovní atmosféru.
-JW-

Tanečnice z Taneční akademie Sportoviště Sušice přivezly ze soutěže Czech Dance Tour medaili!
Po dvou covidových letech se konečně konala soutěž Czech Dance Tour v sobotu 2. dubna v Plzni.
Děvčata získala bronz za choreografii Candyman. Mladým slečnám gratulujeme a těším se na další
úspěchy.
-SMS-

V sokolovně zasvítily stálice českého hereckého nebe
Už výmluvný plakát na divadelní
představení Nebyla to pátá, byla to
devátá evokuje manželský trojúhelník. Konkrétně jsou v něm zapleteni
Jana Švandová, Rudolf Hrušínský
a Petr Carda, kteří tuto divadelní
komedii Aldo Nikolaje nastudovali
v režii Jiřího Menzela před osmnácti
lety a Stálá divadelní scéna Klatovy

ve spolupráci se Sušickým
kulturním centrem Sirkus
jí v rámci divadelního seriálu (předplatné skupiny
S) uvedla 5. dubna v sušické sokolovně.
Menzelovy filmové
drahokamy české kultury zůstávají jiskřivé na

Jazzové podkroví U Vavřince
hostilo ROBERT BALZAR TRIO
Moderní jazz se pomalu zahnízďuje v podkrovním sále domu U Vavřince. Po Císař bandu zde 15. dubna vystoupilo slovutné Robert Balzar trio,
jenž patří k nejvýraznějším současným tuzemským jazzovým uskupením. Charakteristiku potvrdila velká
návštěvnost, (i židle se musely přidávat). Veškerý výtěžek koncertu ve výši
15 000 Kč byl předán sušické Charitě,
která ho použije na materiální pomoc
ukrajinským občanům.
Trio obvyklého jazzového složení (kontrabas, bicí nástroje, piano)
podniklo ve vlastních skladbách, ale

věky, když ale jeho kus divadelní
hrají jedni a titíž a to již tehdy hodně zkušení herci téměř dvacet let,
je to neuvěřitelný výkon. Divák tak
žasne a raduje se nejen z veselohry,
ale i z faktu, že stále může vidět své
oblíbené a slavné herecké osobnosti
na živo a v plné síle. Navíc může být
potěšen i vývojem děje zmíněného
trojúhelníku. Vždyť po počátečních
neshodách dojde k nefalšované love

i v jazzových standardech, nevšední hudební výlety. Jako akrobatický letoun oproti dopravnímu stroji
klasického jazzu si počínalo na jazzovém nebi. Nenahraditelnou stálicí tria v toku času zůstává kontrabasista a skladatel Robert Balzar, na
piano hraje Vít Křišťan a na bicí nástroje Kamil Slezák. Trio pravidelně
vystupuje s Danem Bártou a má na
kontě mnohá CD i ocenění. O dalším
koncertě U Vavřince budeme včas
informovat.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

story umocněné pravým chlapským
přátelstvím. Jen ten neodbytný ženský element se v průběhu představení stává nesnesitelným, ale i s tím
si nakonec italský autor hry s přehledem poradil… Jen nečekejte, že
snad odbije pátá, nebo devátá – v závěru se totiž dozvíte, že jde o slavné
Beethovenovy symfonie.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Koncert tónů a barev: Ona malovala hudbu a on zahrál malbu
Spojení hudby a malby není sušickému publiku věc neznámá. Vždyť sušičtí výtvarníci
před časem vytvořili svá díla na
téma Vivaldiho kantáty (viz SN
23/2013) a zejména Miloslava
Čelakovského hudba inspirovala
k mnoha obrazům. Aby však malba vznikala za tónů skladby v reálném čase na jevišti, to tu ještě
nebylo. A právě takový program
mohli zhlédnout návštěvníci koncertu Kruhu přátel hudby 7. dubna ve Smetanově sále s názvem
Koncert tónů a barev v provedení

hudebního skladatele
a klavíristy Jiřího Pazoura a malířky Olgy
Volfové.
Oba dva svým uměním nejprve těšili diváky a posluchače po
celém světě samostatně, on však jednou v její malbě nalezl svou hudbu a ona
byla jeho dílem inspirativně zasažena. Tak
vznikl tento netradiční společný projekt.

Střípky z kroniky města – 5. díl – 1944–1947
Toto období zaznamenal Rudolf Kůs po 8. červenci 1948.

Posluchač a divák v jedné osobě
vnímal Pazourovy improvizace
a zároveň sledoval na plátně vznikající poetický obraz Olgy Volfové. Uším se např. představily různé stylové improvizační možnosti
Smetanovy Vltavy a oči zatím
sledovaly růžovožluté zřetelnění
jakési bárky v kypících vodách.
Heslem nekompromisně svobodomyslného R. Kubelíka hudba

spojuje národy uvedl Jiří Pazour
program a ve svých improvizacích zabrousil k autorům různých
žánrů z celého světa (i na hesla či
noty z řad obecenstva s gustem
improvizoval), aby se v závěru
zadíval na hotový obraz své partnerky a inspirován hbitě zapreludoval, čímž dovršil spojení světů
uměleckých.
text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

1944 – Vyučování v podzimních a zimních měsících
počalo silně trpěti velmi často
ohlašovanými leteckými nálety. Za kryt byl určen školám
národním hlavní kostel a to
místo pod klenutými bočnými oblouky, kam se sváděly
děti za dozoru učitelů. S pocitem strachu, ale i s netajenou
radostí pozorovalo občanstvo
svazy amerických a britských
letadel, jež často přeletovaly
ve velkých výškách nad naším městem.
23. 11. 1945 pořádali američtí vojáci v sokolovně taneční zábavu na rozloučenou
a 25. 11.pořádal MNV v Lidovém domě zábavu pro americké vojsko a všechno občanstvo.
24. 11. rozloučil se MNV spolu
ONV s důstojnictvem americké armády na večírku v Husově sále sokolovny. Všich-

ni důstojníci byli podarováni
broušenými skleněnými vázami a kolekcemi zápalek. Srdečný projev na rozloučenou pronesl starosta města Č. Vašek,
který vřelými slovy zhodnotil
pomoc americké armády v našich revolučních dnech.
1947 – Sušická obuv jde
do světa.Sušická továrna na
výrobu obuvi fy Schwarzkopf
a spol. se po překonání počátečních obtíží dostává se svými výrobky opět na zahraniční
trhy. Tím je obnovena předválečná tradice, kdy sušické
boty šly téměř do celého světa. Ačkoliv je dosud značný
nedostatek některých surovin,
přece se vyrábí v Sušici taková obuv, že je o ni zájem všude
ve světě. Ministr spravedlnosti
Dr. Drtina se při své návštěvě
v Sušici vyjádřil o této výrobě
obuvi velmi pochvalně.

ED
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Vzpomínky

Přednáška: Život terciářů v baroku

Ve středu 27. dubna 2022 rádi zveme na přednášku PhDr. Marka
Brčáka, Ph.D., ve které nám přiblíží život terciářů v baroku. Přijít
můžete do refektáře sušického kláštera v 19.30 h.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
Marek Brčák, historik a archivář z Ústavu dějin Univerzity Karlovy,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
se zaměřuje na české církevní dějiny raného novověku a na dějiny vzdělanosti. Dlouhodobě „mapuje“ život naší kapucínské provincie a zasvěceně
Dne 4. dubna uplynulo třicet let, co nás opustila
dokáže
přibližovat kapucínskou historii a spiritualitu, jak je zřejmé z jeho
naše drahá maminka paní
bohaté publikační činnosti. Jedním z jeho posledních projektů je společná
práce s historikem PhDr. Janem Lhotákem, Ph.D. na tématu kapucínských
terciářů. Dubnová přednáška bude určitou „ochutnávkou“…
Výklad bude doplněn obrazovým materiálem. Trvání přednášky odhaa
dne 16. ledna uplynulo šest let, kdy nás opustil náš dujeme na 45 minut, poté bude i čas na dotazy. Přítomni budou i současní
terciáři, tedy sekulární františkáni, kteří se při klášteře pravidelně scházejí.
milovaný tatínek pan
Do refektáře se dostanete bočním vchodem, naproti kostelu
Matky Boží.
kapucini.cz

Marie Blažková

Karel Blažek

z Podmokel. S úctou a láskou vzpomínají dcery
Marie, Zdeňka a Jitka s rodinami.

Svaz zdravotně postižených Šumava – Klub Sušice
vás zve na

ČLENSKOU SCHŮZI
Dne 19. dubna by se dožila 81 let naše manželka,
maminka, babička a prababička paní

Anežka Žáková
a zároveň 30. května tomu budou dva roky, co nás navždy
opustila. Za tichou vzpomínku děkuje manžel Josef, syn
Josef a dcera Jana s rodinami a ostatní příbuzní.

Kdy: v pátek 6. května 2022, od 14 hodin
Kde: v jídelně DPS (naproti letišti)
Program: Zahájení – přivítání hostů | Zpráva o činnosti klubu
Zpráva o hospodaření | Informace o zájezdech
Diskuze | Občerstvení | Volná zábava – hudba, tanec

Výbor klubu SZP

Vlasta Jelínková.
Vzpomíná manžel, dcera s rodinou a neteř s rodinou.
Děkujeme za milou vzpomínku.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 24. dubna vzpomeneme páté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pan

Josef Hlinka
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, syn Josef, dcera
Ivana s rodinou a ostatní příbuzní.

Nezapomeneme, po všech cestách půjdeš v srdcích s námi.
Již druhým rokem spí svůj věčný sen v urnovém háji
na klatovském hřbitově náš syn, manžel, tatínek, zeť,
bratr a švagr pan

Karel Dvořák
rodák z Nezdic na Šumavě, který tragicky zahynul
28. 2. 2020 v nedožitých 41 letech. Všem kamarádům,
cyklistům a přátelům, kteří v těchto dnech na něj vzpomenou společně
s námi děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina Dvořákova a Zahálkova.

Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát.
Maminko drahá, zůstaneš s námi,
ve věčných vzpomínkách.
Dne 28. dubna vzpomeneme páté smutné výročí
úmrtí, kdy nás navždy opustila maminka, babička,
prababička a teta paní

START: před Infocentrem v Modravě – 9.00–10.30 hodin
TRASY: 11, 17, 19,5, 20 a 21 km
CYKLOTRASY: totožné, ale vhodné jen pro horská kola
CÍL: chata KČT Prášily – 13.00–16.30 hodin
STARTOVNÉ: přihlášení na webu KČT nebo e-mailu do 20. 5. 2022
– členové KČT 15 Kč | nečlenové 20 Kč
přihlášení až na startu – členové KČT 20 Kč | nečlenové 25 Kč
přihlašování od 3. 4. 2022 na www.kct.cz/stezka-ceske m
nebo na e-mailu stezkaceskem.p.k.@seznam.cz
ODMĚNA: pamětní list, samolepka, buton, pamětní razítko
– možnost zakoupení absolventské turistické vizitky úseku, případně dalších úseků
UBYTOVÁNÍ: nezajišťujeme
INFORMACE: garant oblasti KČT
Miroslav Dřízhal, mobil 737 042 595, e-mail miradrizhal@seznam.cz
garanti úseku
Alena Švarcová, mobil 728 088 146, e-mail alesva@seznam.cz
Petr Čonka, mobil 603 282 749, e-mail pconka@centrum.cz
Série etapových krajských pochodů Kolem České republiky, pořádaná v osmdesátých a devadesátých letech minulého století, byla motivací a námětem pro novodobou akci Stezka Českem. Původní novodobá „Stezka Českem“ je nekomerční projekt party nadšenců a Klubu
českých turistů, kteří vytvořili jednotlivé etapy pro obejití celé České
republiky. Po hranicích Česka — Stezka Českem je projekt, který využívá existující a Klubem českých turistů pečlivě udržovanou síť turistických značených cest. Stezka Českem má severní a jižní část a je
možné ji absolvovat od západu na východ nebo opačně.
Na základě výše uvedených námětů vznikl nápad v jeden den, v sobotu 11. června 2022, obejít celou Českou republiku po již vytyčených
a na webových stránkách klubu zveřejněných trasách, tzn. převážně
po značených turistických trasách. Tento den, 11. červen, je Památným
dnem KČT, roku 1888 byl KČT v Praze založen. Každý z dotčených
krajů bude organizovat jednotlivé etapy pochodů po území svého kraje. Plzeňský kraj bude mít celkem 11 úseků, kdy první úsek zajišťuje
Klub českých turistů, odbor Sušice a vede z Modravy do Prášil. Celé
pořádané akce se může zúčastnit kdokoliv a může se zúčastnit kteréhokoliv úseku. Pro jistotu obdržení diplomu a upomínkových předmětů je
nutné se přihlásit na www.swtezka.
kct.cz do 20. 5. 2022. Přihlásit se je
možné samozřejmě i na startu, ale
již není jistota, že účastník obdrží
diplom a upomínkové předměty.

OKÉNKO POMOCI
Fokus – Pobočka Sušice – Nuželická 60

(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)
Pá 22. 4.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
Po 25. 4.
13.00–15.00
Posezení u kávy a čaje
Út 26. 4.
9.00–12.00
Hraní společenských her
12.00–15.00
Pracovní činnosti
Čt 28. 4.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
roz. Šmídová z Čermné. S láskou stále vzpomíná syn Jiří s rodinou.
12.00–15.00
Knižní klub
Pá 29. 4.
9.00–12.00
Pracovní činnosti
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@
Jana Matějčková r. 1943.
fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

Anna Matějovicová

Opustili nás...

14. května 2022
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
OBSAZENO!
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
OBSAZENO!
Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři v KD Sokolovna.
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 KÖNIGSSEE – Rakousko/Německo
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor.
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost
ochutnávky uzených ryb z jezera.
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

Před 3 lety jsi usnula věčným spánkem v tichosti.
Již Tě nic nebolí, netrápí a díváš se na nás z nebeského království.
Je nám smutno, stále Tě máme ve svých srdcích
a nikdy nezapomeneme, můžeme jen doufat,
že se na věčnosti shledáme.
Dne 24. dubna vzpomeneme třetího smutného výročí,
kdy nás navždy opustila naše milá manželka, maminka
a babička paní

Pojeďte s námi...

GALERIE SIRKUS SUŠICE
Galerie Sirkus Sušice vás zve
v pátek 22. dubna od 17 hodin na zahájení výstavy

BILANCE malíře Miloslava Čelakovského.
Součástí vernisáže bude projekce dokumentu LOMY TICHA / Vzpomínání
malíře Miloslava Čelakovského / od 18.30 v sále kina.
Miloslav Čelakovský (*1937), plzeňský rodák, který si zamiloval Pošumaví a zakotvil v Sušici, dlouholetý pedagog a především malíř jehož životní
cestu určoval vztah k umění.
Sušická výstava je retrospektivním ohlédnutím, průřezem práce, od děl
starších až po ty současné. Je nahlédnutím malířovy životní cesty a připomínkou blízkých přátel, výtvarných souputníků, kteří ho na ní doprovázeli.

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:
25. 4., 9. a 23. 5. 2022 – pondělky vždy od 18 hodin
Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty / 2 hodiny včetně materiálu
Kurzy jsou určeny laické veřejnosti starší 15. let.
Galerie Sirkus Sušice v 1. patře kina, Příkopy 178
Aktuální informace naleznete na stránkách
www.kulturasusice.cz/galerie-sirkus/ nebo na tel.: 376 523 360.
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KNIHOVNA
KnihoBudky opět v provozu
Na FUFERNÁCH, SANTOSU a PÁTEČKU jsou vám opět k dispozici naše veřejné knihovničky, které nabízejí možnost
kdykoliv si z nich bezplatně půjčovat, vyměňovat nebo do nich vkládat vaše vyřazené
knihy. Budeme rádi, když vám KnihoBudky
přinesou potěšení!
Duben na dětském oddělení
Na apríla jsme s těmi nejmenšími oslavovali jaro a Velikonoce v rámci Kiddova čtenářského klubíku. Tělíčka jsme roztančili při
sluneční písničce, jarní kytičky jsme zasadili
do záhonků a připravili barevná vajíčka pro
koledníky. Hlavním záměrem pravidelného setkání dvou a tříletých děti
je podpora kulturního a kreativního rozvoje těch nejmenších, kteří ještě
nechodí do školky. Jsou ti dva nebo tři roky? Neváhej a přijď se k nám
podívat na další setkání, které proběhne 6. května od 10 hodin v oddělení pro děti a mládež.
Kamarádi z denního stacionáře Klíček si do knihovny také přišli
pohrát s jarem. Věnovali jsme se kytičkám, mláďátkům, zahrádkaření
a připomněli jsme si všechny svátky tohoto barevného a veselého období.
Společně jsme vyrobili jarní koláž se všemi aspekty jara.
Sedmé třídy ZŠ Lerchova jsme pozvali do knihovny na program Novináři, reportéři. Tentokrát více mluvili a celým programem se provázeli sami žáci. Jako protagonisté zmíněných profesí si navzájem představili
knihy různých žánrů. Vybrat si mohli písemnou formu sdělení nebo sehrání krátké scénky. Kreativita a vtip rozhodně těmto studentům nechybí!
Zejména při scénkách jsme se hodně pobavili. Osmáky stejné školy jsme
naučili dokonale se orientovat v knihovnickém prostředí v rámci programu Knihovna a katalog. Po této lekci jsou mladí čtenáři schopni sami si
vyhledávat knihy podle jejich představ přímo „z poličky“ nebo elektronicky přes knihovnický katalog, který nabízí spoustu dalších možností,
které pomáhají čtenáři při výběru knih. Na závěr žáci ve skupinkách tvořili kvízy z knih naučné literatury a prezentovali je ostatním spolužákům.
Některé se opravdu povedly a my se od srdce zasmáli.
-mk-

Městská knihovna Sušice vás zve na

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DOSPĚLÉ
pod vedením Marie Přibové a Marie Maškové

2. 5. 2022 | 15.00 | Městská knihovna Sušice
Přijďte si popovídat, nechat si doporučit knihy v jakémkoliv žánru.
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Olympiáda v Sušici
A to hned dvojitá!
Kvůli vyklizení haly u gymnázia, z důvodu poskytnutí dočasného nocoviště pro ukrajinské
uprchlíky, jsme řešili náhradní
prostor, kde bude cvičení probíhat. Náhradní prostor jsme získali v tělocvičně ZŠ TGM v Sušici
a olympiáda se mohla uskutečnit.
V úterý 29. 3. proběhla tato velká sportovní událost pro „Rodiče
a děti“ a ve středu 30. 3. se stali
olympijskými závodníky „Předškoláčci v pohybu“ na Sportovišti v Sušici.
Rodiče a děti nejprve zahájili během, kdy měli uhádnout pohádkovou dvojici a následně vyluštit křížovku. Což
se všem podařilo. Následoval
skok v pytlích, přenesení vajíčka na lžičce, různé styly běhu
s pytlíčky. Rodiče se proměnili
v závodní koně, aby na zádech

či na ramenou přiběhli se svými
závodníky do cíle co nejdříve.
Dále probíhaly závody na koberečcích. Děti na „Předškoláčcích“ měřily své síly mezi
sebou.
Největší zábavu si všichni
užili při hře na veverky. Cílem
hry bylo nasbírat a donést do
svých domečků co nejvíce oříšků a zároveň loupit z ostatních
domečků. Rodiče i děti bojovali
opravdu „jako o život“.
Všichni účastníci olympiády
si odnesli medaili a sladkou odměnu v podobě lízátka a hlavně
blažený úsměv na tváři. Takové
sportovní nasazení přineslo kýženou odměnu jistě i rodičům.
Věřím, že jejich děťátka večer
krásně spinkala a rodiče mohli
regenerovat.
Hanka Habartová

Fotbalisty vyškolil favorit, při penaltách zářil gólman
Další dvě kola mají za sebou sušičtí fotbalisté. A především
velikonoční víkend byl mimořádně
úspěšný. Všechny tři dospělé týmy
čekaly tabulkově silnější soupeři,
nicméně áčko, béčko a céčko uhrály
osm z devíti možných bodů! První
tým dospělých výhrou na penalty
v Kralovicích odčinil předchozí zaváhání z domácí půdy, kde podlehl
0:5 plzeňskému Petřínu B.
Petřín B ukázal sušickým hráčům
opravdovou fotbalovou kvalitu. Na
umělé trávě se představilo mužstvo,
které v I.A třídě válcuje všechny
soupeře – v devatenácti odehraných
zápasech jen jednou prohrálo a se
skóre 98:12 suverénně vede tabulku.
Sušičtí trenéři Pavel Hrubec a Radek Štefan nachystali zajímavou
taktiku na jednoho útočníka –
mladého, důrazného a bojovného
Josefa Kadlece, pět záložníků mělo
za úkol zahustit střed hřiště a proti
silnému soupeři držet pevnou defenzivu. Domácím, kteří zřejmě naposledy v aktuální sezoně nastoupili na zadním hřišti s „umělkou“,
chybělo několik důležitých hráčů,
gólmana Františka Míčka nahradil
univerzál Milan Brož.
„Čekali jsme velmi kvalitní hru ve
vysokém tempu, proto jsme v základní sestavě udělali několik změn.
Nechtěli jsme soupeře nechat kombinovat na velkém prostoru, snažili
jsme se zahustit střed hřiště a to se
nám celkem dařilo. Dokonce jsme
měli v začátku utkání drobné příležitosti. Naopak naším nedostatkem
byla nervozita a obrovská nepřesnost,“ vysvětlil trenér Hrubec.
Nepřesnosti v domácí defenzivě

výrazně pomohly favoritovi utkání. V devatenácté minutě špatně na
prostředek hřiště rozehrál gólman
Brož, hosté využili rozhozené obrany a přesnou ranou poprvé udeřili.
V závěru poločasu zaváhal při jednoduché kombinaci kapitán Tomáš
Klíma a plzeňští hráči udeřili podruhé. Minutu před koncem poločasu udeřili hosté po krásné akci
ještě jednou a získali rozhodující
náskok 3:0.
Po přestávce se hra srovnala, nicméně Petřín přidal další dvě branky
a odvezl si ze Sušice vysokou výhru
5:0. „Musíme uznat velkou kvalitu
hráčů Petřína, ale na všech obdržených gólech máme podíl. V příštích utkáních musíme zapracovat na
psychice a vrátit nás do herní pohody. Opět musíme poděkovat našim věrným fanouškům za skvělou
podporu,“ hodnotil Hrubec.
O velikonoční sobotě jeli hráči na
těžkou půdu do Kralovic, kde nastoupili už od 10.15 dopoledne. Sušice šla brzy do vedení po zásahu
kapitána Tomáše Klímy, jenže další příležitosti tým nevyužil. Naopak
domácí trestali a ještě čtyři minuty
před koncem vedli 3:1.
Po famózním závěru se Sušici podařilo srovnat – v 86. minutě přesnou
střelou snížil Jaromír Králík, v poslední minutě srovnal z penalty Jiří
Sedláček. V následném rozstřelu
chytil tři penalty skvělý František
Míček a jednu domácí kopli nad
břevno. Tím pádem si hráči domů
odvezli dva velmi cenné body.
„Utkání bylo velice fyzicky náročné. Domácí hráli ohromně zarputile a velmi tvrdě, ale byl to
férový boj. Musím naše kluky pochválit za obrovskou bojovnost
v závěru utkání, kdy se ukázal vítězný charakter mužstva,“ líbilo
se Hrubcovi.
Sušické áčko čeká další zápas
doma s Mýtem B (neděle 24. 4.,
17.00), o týden později má volno. Cenné jsou i výsledky dalších
týmů – béčko porazilo doma Malý
Bor (4:0) i Hradešice (3:1), céčko
v dramatickém duelu zdolalo silné
Žihobce 5:4. Všem týmům, včetně úspěšné mládeže, k výsledkům
gratulujeme!
-jon-

Hokejisté „A-týmu“ skončili na druhém místě!
V neděli 3. října 2021 odstartoval další ročník meziokresního
přeboru Jihočeského kraje, tzv. hokejový přebor Strakonicka (pod
názvem Dudák). I tentokráte v něm
bojují tři zástupci klatovského okresu, a to TJ Sušice, HC Horažďovice a hokejisté z TJ Start Luby. Trio
týmů pak doplňují „domácí“ TJ Sokol Katovice a TJ Drahonice. V základní části se hrálo čtyřikrát každý
s každým. Následovalo semifinále
na dvě vítězná utkání. O třetí a první místo se hrálo po jednom zápase. Soupiska hráčů TJ Sušice, kteří
nastupovali v této soutěži: Skolek
Tomáš, Lejsek Filip, Rendl Tomáš,

Kraml Roman, Bureš Jan, Bureš Josef, Hnětkovský Radek, Sopek Milan, Fedor Matyáš, Šmrha Ladislav,
Holý Tomáš, Vávrů Martin, Ryšavý František, Koryťák Jakub, Sulan
Jan, Kotrba Filip, Korál Patrik, Lejsek Jakub, Vospěl Martin, Myslík
Pavel, Petera Jiří, Skuhra Martin,
Rajtmajer Michal, Košvanec Petr.
Všem hráčům, kteří reprezentovali
Sušici, je třeba poděkovat za jejich
výkon v této soutěži. Někdy se dařilo více, jindy zase méně, ale konečné umístění je velmi pěkné. Jak
tato soutěž probíhala?
Po odehrání základní skupiny,
kde Sušice skončila na druhé příčce

bylo 19. března 2022 rozehráno semifinále play-off. Do něj po dlouhodobé části soutěže postoupily také
dva týmy z Klatovska – TJ Sušice
a TJ Start Luby. Jelikož Luby se
k zápasu nedostavili, byl tento zápas
kontumován 5:0 pro Sušici. Stejně
tak to dopadlo i z druhého semifinálového zápasu. Luby totiž proti Sušici nenastoupily ani v odvetě
a znovu kontumačně prohrály 5:0.
Hokejisté Sušice tak postoupili do
finále s Drahonicemi, které i ve druhém utkání semifinále porazili Katovice, coby vítěze základní části.
2. dubna Finále: TJ Sušice – TJ
Drahonice 1:8 (1:2, 0:2, 0:4). Do to-

hoto zápasu drahonický tým posílil o hráče z druhé ligy a krajského
přeboru. Úvodní třetinu finálové
bitvy mezi TJ Sušice a TJ Drahonice začali lépe Jihočeši, kteří se
zásluhou Pavla Brejchy ujali vedení
už v sedmapadesáté vteřině. Sušice ovšem v osmé minutě dokázala
zásluhou Fedora, jemuž nabíjel Jakub Lejsek, srovnat. Z vyrovnávací
trefy se ovšem Sušičtí radovali jen
chvíli. O minutu a půl později pálil
přesně Řehoř a Drahonice vedly.
Svůj náskok navýšily v prostřední části hry, ve které se prosadili Hovora se Šimoníkem. O zisku
mistrovského titulu pak rozhodli
v závěrečné třetině. Konečný výsledek 8:1 tak hovoří zcela jednoznačně. Sušice v zápase posbírala
celkem jedenáct dvouminutových
trestů a tři hráči byli vyloučeni do
konce utkání. Branky a nahrávky
Sušice: 8. Fedor (Lejsek J.)
Sestava TJ Sušice: Skolek –
Rendl, Kraml, Jan Bureš, Josef
Bureš, Hnětkovský, Sopek, Fedor,
Šmrha, Holý, Vávrů, Ryšavý, Koryťák, Sulan, Kotrba, Korál, Lejsek J.
Konečné pořadí: 1. TJ Drahonice, 2. TJ Sušice, 3. TJ Sokol
Katovice, 4. TJ Start Luby, 5. HC
Horažďovice.
Bohumír Skolek

Radost fotbalistů sušického béčka z jedné z branek v zápase proti
Hradešicím.
foto Sport David Koranda
TJ Sušice „A“ – Petřín B 0:5 (0:3)
Sestava: Brož – Pivetz, Pechek,
Kodýdek, Marek – Budil, Hájek,
Krůs, Kysilka – Klíma, Kadlec.
Střídali: Míčka, Hubáček, Králík, Vystrčil, Sedláček
Kralovice – TJ Sušice „A“ 3:3 (1:1)
Branky Sušice: T. Klíma, Králík,
Sedláček (pen.)
Sestava Sušice: Míček – Pivetz,
Pechek, Kodýdek, Marek – Kysilka, Krůs, T. Klíma, Budil – Sedláček, Míčka.
Střídali: Králík, J. Kadlec,
Vystrčil.
TJ Sušice „B“ – Hradešice 3:1 (1:1)

Branky: Vinický, Kubín, Šlais
Sestava: Mařík – Míka, Kalný, Šlais, Hubáček – Kubín, Blažek, Hubáček, Krouský – Vinický, Mayo
Střídali: Tuček, Vítovec, Žežulka,
Haspekl.
TJ Sušice „B“ – SK Malý Bor
1929 4:0 (3:0)
Branky Sušice: 2x Mayo, Kubín,
Blažek
Sestava: Mařík – Skrbek, Kalný,
Šlais, Hubáček Patrik – Kubín, Blažek,
Krouský, Kadlec – Vinický, Mayo.
Střídali: Bartoš, Míka, Hubáček
Pavel, Tuček.

Mistrovství České republiky horských kol

– ENDURO –

Oficiální trénink:
sobota 30. dubna 9.00–18.00 hodin
Registrace:
so 17.00–19.00 hodin, ne 8.00–8.30 hodin
Start závodu:
Sušice náměstí, neděle 1. května 9.00 hodin.
Rychlostní zkoušky: 2 x Sedlo a 2 x Kalovy – dopoledne | 2 x Svatobor – odpoledne
Vyhlášení výsledků: neděle 17 hodin
Hlavní partner:
COMPOTECH s.r.o Sušice.
Pořadatel:
Bike x ski, Aleš Hrabý Sušice
Podporovatelem a garantem závodu je město Sušice.
O víkendu 30. dubna až 1. května se bude v Sušici konat Mistrovství České republiky horských kol v disciplíně enduro. Závod enduro se koná na okruhu na
kterém jsou vloženy měřené rychlostní zkoušky. Pořadí se získává ze součtu
časů dosažených v rychlostních zkouškách. Závod je současně i kvalifikačním
závodem do Světové enduro série a zúčastní se jej tedy i plno zahraničních
závodníků a také několik sušických borců. Chtěli bychom vás tímto pozvat
na efektní a adrenalinové sportovní klání přímo v okolí Sušice.
-AH-

Aprílové počasí a první body do nominace
Sjezdaři odstartovali sezonu na Čeňkově Pile
O víkendu 9. a 10. dubna se na
Šumavě uskutečnily první dva závody ze série Českého poháru ve
sjezdu na divoké vodě. Na Čeňkově
Pile se bojovalo o první cenné body
do seniorské a juniorské nominace
a také o tituly mistrů České republiky v kategorii závodníků do 23 let

a v atraktivním závodě hlídek. Roli
favorita v singlu i na deblu potvrdil
Ondřej Rolenc s Danielem Suchánkem, mezi kajakáři byl suverénní
Adam Satke a tři individuální vítězství si připsala Tereza Kneblová.
-tzfoto Aleš Berka/Kanoe.cz
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Sportoviště města Sušice

DUBEN
datum

den

BAZÉN – PLAVÁNÍ
pro veřejnost

kondiční

pro seniory

WELLNESS
smíšená

pro ženy

Pozor, změna!
Od května sauna přechází na letní provoz.
Otevřena každé úterý, čtvrtek a neděli 16.00–21.30.
Sauna bude vždy smíšená.

Sháníte brigádu na léto?
Přemýšleli jste už o brigádě na letním koupališti?
Brigáda na letním koupališti je skvělá pro studenty, aktivní seniory i sezónní zaměstnance.
V případě oboustranné spokojenosti možnost dlouhodobé spolupráce.
Koho aktuálně hledáme do naší party?

• obsluha kiosku | • obsluha pokladny | • výpomoc na ubytování Roušarka | • plavčík

Obsluha kiosku
Náplní práce kiosek – je zejména příprava a prodej drobného občerstvení (párek v rohlíku,
hranolky, klobásy apod.), obsluha zákazníků a komunikace se zákazníkem.
Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod.
Při špatném počasí, nebo podle domluvy výpomoc na ubytování Roušarka.
Hodinová sazba – 120 až 150 Kč na hod. | Požadujeme: věk 16 a více let, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče, potravinářský průkaz
Pro více informací nás kontaktujte na:
safranek@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 717 nebo na 376 555 241

Obsluha pokladna
Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod.
Hodinová sazba – 110 Kč na hod. | Požadujeme: 18 let a více, spolehlivost, samostatnost,
zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče
Pro více informací nás kontaktujte na:
safranek@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 717

Výpomoc na ubytování Roušarka
Náplní práce je zejména: pomocná síla do kuchyně, úklidový pracovník, žehlení, praní
Požadujeme: věk 16 a více let, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče, potravinářský průkaz
Pro více informací nás kontaktujte na:
ferencikova@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 722

Plavčík
Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod.
Hodinová sazba – 120 Kč na hod.
Požadujeme: 18 let a více, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, slušné a vstřícné chování
k zákazníkovi, týmového hráče | Školení plavčíků: sobota 14. května a neděle 15. května – hrazeno
Pro více informací nás kontaktujte na: hromadkova@sportoviste–susice.cz nebo na tel. 777 358 686
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám – dámské kolo „Albatros“
superior L = 28x18". Velmi pěkné a zachovalé!!! Cena 1.800 Kč.
Tel. 602 247 937
Prodám – pánské kolo „Tempest“
superior G = 28x19"– Velmi pěkné a zachovalé!!! Cena 1.800 Kč.
Tel. 602 247 937
Prodám po 4 ks letních pneu
na Peugeot 307 alu disky, 4 ks
letních pneu na plech. discích,
4 ks letních pneu na Fiata punto na plech. discích. Vše levně.
Tel. 776 664 135 Sušice
Prodám traktorový naviják do lesa,
domácí výroby, cena 8.000 Kč.
Tel. 775 078 775
Prodám 2 vyzimovaná včelstva,
rámková míra 39x24. Odběr duben.
Tel. 603 23 91 61
Prodám kamna Kora 2 – 8 kW,
kouřovod 130 mm, jako nová
10.000 Kč, dřevěné školní počitadlo
– nutná renovace – cena dohodou,
válendu s úložným šupletem – cena
1.000 Kč. Tel. 607 866 783
Prodám motorový kultivátor
zn. Hecht 7970 nový v záruce
s příslušenstvím. Sleva 3.000
Kč. Tel. 606 633 919
Prodám levně zachovalé betonové
dlaždice vel. 40/40 a 50/50 cm cca
30 m2 a žulové kostky. Vše v Sušici.
Tel. 737 612 791
Prodám za 1.000 Kč funkční vzduchovku „Slavia 620“+diabolky. Tel.
724 914 673
Prodám zbytky stavebního materiálu – ytong univerzal tvárnice 300, ytong start tvárnice 300,
ytong U profil 300. Cena dohodou. Tel. 736 288 810
Prodám polykarbonát a plastové
nebo plechové střešní krytiny. Dále
nabízím přístřešky nad vchody a zahradní skleníky. Tel. 775 601 680
Prodám staré zápalkové nálepky, LP
desky různé, krabici časopisů o pletení, háčkování, vyšívání – návody,
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – krajiny, zátiší, květiny, olejomalby.
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím zbytky stavebního materiálu: ztracené bednění, cihly, venkovní dlažba, cement, písek, kamenivo, překlady, atd. Tel: 721 866 006
Koupím lešenářské trubky, jednotlivé kusy nebo celé lešení.
Tel: 721 866 006
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
Koupím starší známky, mince, bankovky, odznaky, pohledy, obrazy,

hodiny, hodinky, porcelán, sklo, vojenské předměty – šavli, helmu, uniformu a podobně. Můžete nabídnout
i jiné staré předměty, celou sbírku
nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672
Koupím starou motorku i jen díly,
nebo vrak (Jawa, Čezeta). Platba ihned! Mob. 608 52 32 52
Koupím sekačku bubnovou či
lištovou MF70 a hoblovku s protahem KDR Rojek a řetězovou
dlabačku a tesařský hoblík na
380 V. Tel. 703 680 317
Koupím staré zápalkové nálepky
a krabičky. Přijedu. Tel. 606 49 49 96

BYTY – NEMOVITOSTI
Pronájem: Nebyt. prostor v historickém centru Sušice po rekonstrukci. Velikost 72 m2 vč. (2) velkých výloh. Cena dohodou. Tel. 606 633 919
Pronájem: Byt 3+1 I. kat. ve vile
v 1. p. moderně zařízený vč. kuchyně. Jen pro náročné, bez zvířat. Velikost 90 m2 vč. balkonu. Cena dohodou. Tel. 606 633 919
Hledám pronájem bytu dlouhodobě, ihned. Nebo větší RD v dosahu
Sušice od 7/2022. Slušnost, spolehlivost. Tel. 731 186 929
Koupím garáž samostatně uzamykatelnou v Sušici. Tel. 604 246 982
Pronajmu: byt 2+1 v 6. patře, 64m2
panel. Hrádecká, Sušice. Jen dlouhodobě, od 1.3.2022. Tel. 606 489 922
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

RŮZNÉ
Stavební a rekonstrukční firma
„Otec a syn“ vám nabízejí své služby rekonstrukcí a oprav od podlahy po střechu. Volejte na tel.
732 808 608 od 8–19 hod.
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
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
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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na sušickém gymnáziu
Očima Martina Mejstříka M.PsalČelakovský
se rok 1978 a já jsem se coby je zásadně galantní). Míla je totiž

Intermezzo II

Dobrý den, přátelé. V posledním díle naší husitské elegie jsme v intermezzu našeho
povídání začali s rekapitulací
poměrů v Českém království
(a Evropě obecně) po smrti císaře Zikmunda Lucemburského – a po volbě jeho nástupce Albrechta Habsburského,
který 29. června 1438 usedl
na český
trůn. Připomněli jsme
si, že v Čechá ch v yrostla v evropském
předstihu stavovská společnost, která
se úspěšně
nabou rala
do absolutistické vlády českých
panovníků. Řekli jsme si, že
tehdy došlo k výraznému mocenskému prosazení šlechty
a měst. I pro tentokrát si pro
další líčení vypůjčím mírně
upravený text Marka Zelenky
z webu husitstvi.cz.
„Výrazně se v těchto bouřlivých časech projevila města, která se sdr užovala do
vlivných kališnických politicko-vojenských svazů, nebo
naopak úspěšně vzdorovala
husitům, což byl příklad západočeské Plzně, či velkých
moravských měst. Městský
stav se v českém prost ředí prosazoval již během 14.
století, ale byla to teprve husitská revoluce, která učinila
z měst klíčového politického
hráče, jenž si plným právem
nárokoval účast na zemských
sněmech, na nichž se rozhodovalo o osudu celé země. Specifikem českého vývoje bylo,
že se u nás prosadily pouze tři
stavy: panský (šlechta), rytířský (nižší šlechta) a městský
(zástupci královských měst).
Církevní stav u nás přišel
o svou dosavadní neotřesitelnou pozici, neboť jeho majetek byl během revolučních
časů z velké části zkonfiskován katolickou i kališnickou
šlechtou, nebo městy. Odhaduje se, že církev v Čechách
ztratila až 90% svého pozemkového vlastnictví.
Odlišná sit uace byla na
Moravě. Zde vedle pánů, rytířů a měst zasedal na zemských
sněmech i prelátský stav, jehož pozice nebyly v markrabství v důsledku odlišného revolučního vývoje otřeseny tak
fatálně jako v Čechách.

To vše byly české reálie, s nimiž se museli potýkat noví držitelé královského
trůnu v Praze. Odchod temperamentního císaře Zikmunda Lucemburského z dějinné
scény v prosinci 1437 zanechal Českou korunu v obtížné
vnitropolitické a mezinárodní
situaci. V zemi i nadále probí hal svár
obou konfesí, kter ý
byl umocněn obavami kališnické strany ze
zvratu porevolučních
poměrů,
stejně t a k
jako nezakrytou snahou katolického tábora
po revanši.
Od Jihlavských slavností, jež
povýšily kompaktáta na hlavní zákon země, uplynula příliš
krátká doba na to, aby se idea
mírového soužití lidu ´dvojí
víry´ přenesla i do politické
praxe a každodenního života.
Ani výhled za hranice nebyl
optimistický. Po vymření lucemburské dynastie po meči
bylo totiž zřejmé, že na český
trůn zamíří nová dynastie, jež
bude z pochopitelných důvodů
postrádat hlubší znalost české
problematiky.
Většina zemí tehdejší Evropy navíc pohlížela na České
království jako na zemi odbojnou a kacířskou, která zavedla
na středověké poměry neslýchanou novotu, a to náboženský dualismus. Aby toho nebylo málo, v témže roce, kdy
ve zdech znojemského hradu
zemřel císař Zikmund, nařídil
papež Evžen IV. přenést zasedání basilejského koncilu do
italské Ferrary a později Florencie. Již jsme o tom mluvili. Část kardinálů to odmítla,
a církevní koncil se tím definitivně rozpadl na dvě mocenské frakce. Vyvrcholil tak boj
mezi stoupenci konciliarismu (uznávajícími nadřazenost
koncilu nad papežem), a papalisty (pro něž byl naopak
hlavou všeho křesťanstva papež). Rozlomení koncilu bylo
začátkem nového schizmatu
římskokatolické církve, který
byl s ohledem na nedokončený
proces mezinárodní ratifikace
kompaktát vzrušeně sledován
i z českých zemí.“
Mějte se rádi, přátelé!
17. dubna 2022
Martin Mejstřík

kantorský elév měla u společných
známých poprvé setkat se svým
budoucím kolegou Mílou Čelakovským. A jak to bylo? Dřív než jsem
Mílu uviděla, uslyšela jsem z předsíně takové zachechtání od srdce –
Mílu pobavila titěrnost mých bot.
A to byl Míla – pábitel, jemuž stačily ony hrabalovsky „minimální
podněty“ nesoucí „maximální následky“. V šedi socialistické školské
kafkiády věčný a vděčně přijímaný
zábavný glosátor útoků na mozek
a přitom pan Člověk. Svým bezelstným, hlasitě projevovaným úžasem nad neuvěřitelnými blbostmi,
které se sypaly na naše kantorské
hlavy z ideologických výšin, nám
nedovoloval ani zahořknout ani otupět. V době otravných IPV (ideově
politické školení) vyráběl Míla bezva karikatury našich školitelů a ty
pak kolovaly mezi pedagogy „pod
lavicemi“. Jsa pověřen péčí o „uvědomělé“ nástěnky, nás poučil, jak
udělat z člověka partyzána – stačí
zkosit bradu do tupého úhlu A kdo
vážně chtěl, mohl se od Míly naučit
„koukat“. A vidět poezii růžových
lomů i zatoulaného dětského míče
na opuštěném hřišti.
Jako kolega byl Míla ztělesněním
touhy po harmonii a jeho schopnost
empatie byla obdivuhodná. Bylo-li smutno člověku kvůli čemukoli,
Míla si všiml: „Nic si z toho nedělej,
to mně se jednou přihodilo...,“ a už
ze sebe sype historku ze života, která odlehčí tísnivou situaci.,, S tím si
hlavu nelam...“ – tak pro tenhle postoj existoval v Mílově utěšitelské
roli bezpočet synonymních spojení, odstupňovaných v grádech expresivity podle povahy adresáta –
Míla má totiž vychování (k ženám

pan Člověk. Takového ho poznali
i jeho studenti. Jakkoliv se někdy
třásla okna ve třídě při jeho hromování, když ho popudily nedostatky ve vnímavosti žactva či projevy
čiré hlouposti nebo „hajzlíci“ (ty on
z duše nesnášel), ve zlomových momentech – u maturity na potítku byl
Míla soucit sám. „Ty vole, co to tam
píšeš“ – a několika klikyháky do
přípravného papíru uvedl žáka na
rozumnou cestu. Jako kantor nikdy
nebyl postižen ideou „poslání“, ale
nikdy neprošvihl žádný kumštýřský
talent – nejen ve výtvarné výchově,
ale i v literatuře (ruská klasika mu
často byla objevným východiskem).
„Je to v něm jako v krávě tele, jen
to z něj dostat,“ tak komentoval žákovské vlohy a to „tele“ se mu mnohokrát podařilo z žáka vydolovat.
A nebo vzbudit lásku k tvůrčímu
projevu, ke kráse. A to na celý život.
Tak takhle Míla obdarovával –
a pak si odešel do důchodu. Bez náhrady, prosím. Neboť kdo z dnešního váženého kantorstva je schopen
objevit levo- a pravosvažné krávy
na kopcích, kdo umí českým sýrům
ukázat Francii, pustit v serpentinách
volant a jásat s rukama nad hlavou
nad odstíny hnědi v polích? Kdo přijde na ideu vínovodu z Moravěnky do Sušice či kdo dokáže v rámci
zbožňovaného tržního hospodářství
navrhnout chov obřích králíků na
školní zahradě (a ještě poslat ekonomický rozbor takové akce ministru
financí – stalo se v roce 1991 – má ho
V. K. ještě schovaný?) Míla si odešel do důchodu a ve sboru se ustálilo
rčení: Pamatuješ, jak tenkrát Míla...?
Chybí nám to jeho zachechtání od
srdce i jeho doteky s poezií života.
Božena Bůžková

Hledáme nový domov
Gisela, je odrostlé
starší kotě, nalezeno v KT ul. Suvorovova, odčervená,
odblešená očkovaná. Bude i kastrovaná..Je stále trochu
plachá, doma čistotná a nebojí se psů–
Je zvyklá doma na
písek a granulky,
může pak i ven.....
Tel. 604 555 924.

Lordík, 10letý kluk čínského naháče, očkovaný, čipovaný, nekastrovaný. Vhodný k dětem, jiným
pejskům, kočkám...super pes, by rád
našel svůj domov s pelíškem samozřejmě uvnitř. Nachází se u Horšovského Týna a tel.: 602 723 120
Děkujeme za pomoc. Helena M.
Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.
estranky.cz a jejich facebooku.

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

17 – Husovo náměstí

Nejstarší část Dolejšího Předměstí se soustředila kolem ulice
směřující do vnitrozemí ku Praze
– dnes ulice T. G. Masaryka, která však vychází už z náměstí, proto
jsme o ní psali v SN 6/2021. Velký
rozmach této části města původně za městskými hradbami nastal
po místním požáru v roce 1902.
Se stavbou nových domů vznikaly nové ulice. Dominantou čtvrti
se stala budova c. k. reálky (dnes
gymnázium) a v roce 1914 také sokolovna. Vedle prostoru nové školy bylo vytyčeno náměstíčko, dnes
v parkové úpravě zatravněné a kromě centrálního náměstí Svobody,
jediné další v Sušici.
Na počest Mistra Jana Husa v roce
pětistého výročí jeho upálení, bylo
nazváno jeho jménem a plánovanou
sochou osazeno v roce 1923. Autorem sochy je Emanuel Kodet. V den
šestistého výročí upálení Mistra Jana
Husa připomínku na jeho rynku zakončil barokní ohňostroj. Na trávník
vedle sochy jsou v posledních letech
osazovány památné stromy. Na počest vstupu České republiky do Evropské unie byl za přispění zástupců
partnerských měst vsazen v dubnu
2004 dub. Na paměť dvacetiletého
výročí partnerství s městem Bad
Kötzting v říjnu roku 2015 přivezla
delegace kaštan a v roce 2018 byla
při návštěvě slovinského velvyslance
a zástupců města Škofja Loka, člena
Douzelage, vysazena lípa česko – slovinského přátelství.
Odkaz Mistra Jana Husa zaujímá ve městě významné místo. Sám
kazatel Sušici sice nenavštívil, ale
jeho učení zapůsobilo na obyvatelstvo sušického kraje velice silně. Sušice se stala doslova oporou
husitů. Sušičtí byli také mezi prvními, kteří spolu s Klatovskými, Domažlickými a Plzeňskými vytáhli
na Prahu na pomoc husitům, když
zde po smrti krále Václava IV. došlo
k prvním střetům mezi oběma tábory. I později podporovali sušičtí
husity vedené Janem Žižkou z Trocnova a tak se jméno města objevilo
v Žižkově listě Pražanům
z 11. června 1422. Sušičtí se
účastnili všech významných
bitev – například dobývání
Švihova v roce 1425, obléhání Plzně roku 1426, obléhání Zvíkova roku 1429.
Na sněmu, který se konal
v září 1435 a na němž došlo ke schválení tzv. kompaktát, mělo Sušicko mezi
16 voliteli své dva zástupce (volil se zde i první husitský arcibiskup M.Jan
Rokycana) – Ondřeje, faráře v Sušici a mistra Václava ze Sušice. A na jihlavském sněmu v srpnu 1436
byla mezi 40 zástupci měst,
která slibovala poslušnost
a věrnost králi Zikmundovi,
zastoupena i Sušice. (Zdeň-

ka Řezníčková: Dějiny města Sušice) Myšlenky husitství byly praktikovány v náboženském životě až
do třicetileté války. Sušická farnost měla do té doby utrakvistické a evangelické kněze. Sušičtí se
dlouho nechtěli vzdát této víry až
byli násilím přinuceni dragonádou
(každý měšťan obdržel do domu
svého dragouna, který ho mohl šikanovat), mnozí ale odešli do exilu.
Slova vyrytá do kamene pomníku na Husově náměstí: Pravda vítězí! Braň pravdu až do smrti. Hledej
a miluj pravdu! Pravdy každému
přejte! Mučedlník pravdy Mistr Jan
Hus (1369 – 1415).
Jan Hus, se narodil v Husinci u Prachatic. V šestnácti letech
odešel studovat na Karlovu univerzitu v Praze. Na artistické fakultě
v roce 1393, získal titul bakaláře
a o tři roky později titul mistra svobodných umění. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze. Po té působil jako
děkan Artistické fakulty UK a od
roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Po vyhlášení Dekretu kutnohorského králem Václavem IV. v roce
1409 se stal rektorem Univerzity
Karlovy. Hus studoval Viklefovy
spisy a ve svých názorech vycházel
z jeho učení, kritizoval také vybírání
odpustků a další církevní nešvary.
Tehdejší arcibiskup Zajíc ale nařídil
Viklefovy spisy spálit a Husa uvrhl
do klatby. Jan Hus proto roku 1412
odešel z Prahy a žil nejprve na Kozím Hrádku a v Sezimově Ústí, poté
na hradě Krakovci u Rakovníka.
V roce 1414 odjel na pozvání císaře
Zikmunda do Kostnice na církevní
koncil, kde chtěl svobodně obhajovat své učení. Byl však jat a po několika slyšeních prohlášen za kacíře
a zbaven kněžské hodnosti. Protože
své názory odmítl odvolat, byl odsouzen k smrti a 6. července 1415
upálen.(cs.wikipedia.org)
Zdroj: J. Lhoták, M. Pták,
R. Šimůnek – Historický atlas měst
ČR – Sušice, Lhoták, Pachner, Razím – Památky města Sušice
text a foto Eduard Lískovec
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Šmoulové uváděli pohádky na gymnáziu
Studenti gymnázia připravili po dvouleté pauze před
Velikonocemi pásmo pohádek pro
děti ze Sušice a blízkého okolí. Od
11. do 13. dubna odehráli celkem devět představení pro více než tisícovku malých i velkých diváků. Letošní
pohádky uvádělo šest Šmoulů – studentů (Taťka Šmoula – Z. Švelch,
Šmoulinka – K. Staňková, Sašetka
– M. Párecká, Koumák – F. Prášek,
Mrzout – F. Šperl a Nešika – P. Aušprunk) S Šmouly a s herci si diváci
i zazpívali a zatančili (makarenu).
Na podrobnosti jsem se zeptal pedagogů Bohumily Skrbkové a Zdeňky Kejlové, které pásmo pohádek se
studenty letos nazkoušely.
Jak pásmo pohádek skládáte?
„Formu pásma jsme už před
více než dvaceti lety vymyslely
s mojí kolegyní a přítelkyní Milenou Naglmüllerovou. Malé děti mají
rády pohádky, ale nedokážou se ho-

dinu soustředit na jediný příběh. Tak
hrajeme tři pohádky a mezi tím si
děti povídají s moderátory, hádají
hádanky, zazpívají si s herci i tančí. Když pak zazní věta: Musíme se

rozloučit, hlasitě protestují… To je
pro herce krásný signál.“
Jaké pohádky jste hráli letos?
Co ovlivnilo tento výběr?
„Hrajeme vždy jednu pohádku pro nejmenšího diváka – to byla
pohádka O Červené karkulce, kte-

rou zahráli moderátoři. Další pohádka je pro větší děti – tentokrát
jsme s kvintou vybrali Lotranda
a Zubejdu, a pak musí být v pásmu
i princezna – letos to byla Sněhurka, kterou nazkoušeli studenti prvního ročníku čtyřletého gymnázia.
Ve všech pohádkách je to, s čím se
všichni setkáváme den co den. Dnes
to možná cítíme více než dřív – doufám, nebude to znít pateticky, ale
budu jmenovat – je tam: závist, lest,
pýcha, peníze a ziskuchtivost, vypočítavost, nenávist, práce, důvěřivost,
smrt, soucit i láska…“
A po té odmlce – povedly se pohádky? Jaké máte ohlasy?
„Podle reakcí publika, troufám
si říci, že ano. Po představení nám
i studentům diváci děkovali za skvělý
zážitek a také psali: „Povznesli jsme
se, nechalo nás to zapomenout na
starosti, moc jsme si to užili, bylo to
krásný, super, dětem se to moc líbi-

lo, byli jste báječní, děkujeme za pozvání, Andulka přišla z divadla nadšená…“ Studenti odvedli velký kus
práce, udělali radost dětem i nám. Za
to jim patří veliký dík.“
-BSA jak svoji premiéru pohádek vnímala režisérka Sněhurky
Zdeňka Kejlová?
„Na pohádky jsem se jako bývalá studentka a současná učitelka
gymnázia strašně těšila. O to víc mě
mrzelo, že nám covid znemožnil 2
roky hrát. Letos to konečně vyšlo
a myslím, že jsme velmi obstojně navázali na tu několikaletou úspěšnou
tradici pásma Pohádek pro nejmenší.
Bylo skvělé vidět všechny ty emoce
v očích dětí: nadšení, strach, napětí a hlavně tu radost... Jako puberťačka, co hrála Marfušu z Mrazíka,
jsem tohle moc nevnímala. Teď jsem
si tohle opravdu moc užila. Studenti-herci se zhostili svých rolí opravdu
svědomitě a s nadšením. Myslím, že
na sebe mohou být pyšní za výkony,
které předvedli.
Největší odměnou pro herce-studenty a nás-mě a kolegyni Skrbkovou, byl potlesk a úsměv od těch
nejmenších, ten je totiž vždycky
upřímný a od srdce. Za ten vám
všem, co jste pohádky navštívili,
moc děkujeme. Závěrem bych ještě takhle veřejně chtěla poděkovat
kolegyni Bohunce, že mě zasvětila
do „světa pohádek“. Je to super mít
vedle sebe někoho s takovými zkušenostmi, tolika nápady, ... Takže
díky moc a těším se (snad) za rok
na viděnou.“
Děkuji za odpovědi.
ED
více foto na www.kulturasusice.cz

Koncert i cvičení se uskutečnily pro Ukrajinu
Sportoviště města Sušice
zorganizovaly 9. a 10. května dobročinnou akci Víkend
pro Ukrajinu. Během obou
dvou dnů probíhala v prostorách sportovišť rozmanitá fit-

ness cvičení, kterých se pod vedením zkušených instruktorů
zúčastnilo celkem 89 cvičenců. V sobotu večer se uskutečnil benefiční koncert místních
hudebních těles a písničkářů

v Tradičním klOUbu. Do tohoto
v Sušici proslulého podzemního
klubu se postupně napěchovalo
obecenstvo snad všech generací
a atmosféra zhoustla
jako za star ých dobrých předcovidových
č a s ů . Na
malém jev i š ťá t k u
rozdmýchávalo
pozitiv ní
energii až sedm z rouškových
okovů vypuštěných muzikantů najednou, přičemž celkem se
jich v osmihodinovém maratonu
představilo čtyřiadvacet.
Organizátoři Spor toviště
města Sušice, Sušické kulturní
centrum a Charita Sušice děkují

Tradičnímu klOUbu za poskytnutý prostor, instruktorům fitness za vedení kurzů ve svém
volném čase a dále jednotlivým
účinkující m be nef ič n í ho
konce r t u ,
– vystoupili Petr Mazel, Eduard
Lískovec,
skupiny
Venušecha
(foto 2 a 4),
Bossanoha (foto 1 a 5), Paddy᾿s Bangers
(foto 3)a Non Limit. Celý koncert nazvučil Evžen Beneš. Velké poděkování patří také všem,
kteří do sbírky na pomoc Ukrajině přispěli.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz.

Výsledek dobročinné akce

VÍKEND PRO UKRAJINU

Zdroj: instagram staypilgrim

V sobotu 9. dubna a v neděli
10. dubna probíhala dobročinná
akce VÍKEND PRO UKRAJINU. Vše se odehrálo na Sportovišti a v Tradičním kloubu, ve
spolupráci Charity Sušice, Sportoviště města Sušice a instruktorů fitness, Sušického kulturního centra Sirkus a Tradičního
klOUbu. Díky této spolupráci
se podařilo zorganizovat sbírku, ve které se vybralo krásných
31 530 Kč. Tyto prostředky budou využity na pomoc lidem
v nouzi, kteří našli útočiště u nás
v Sušici. Konkrétně na materiální zajištění, nákup trvanlivých
potravin, drogerie, domácích potřeb, vybavení domácnosti, školní potřeby, vzdělávací aktivity,
kompenzační pomůcky.

Za Charitu Sušice chceme poděkovat všem, kteří se do tohoto projektu zapojili a samozřejmě všem,
kteří přispěli. Doposud jsme měli
možnost podpořit na 200 ukrajinských uprchlíků a těší náš příležitost
využít zmíněné prostředky na podporu dalších obyvatel zasažených
válečným konfliktem na Ukrajině.
Děkujeme, že s námi pomáháte!
Charita Sušice
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512.
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