
visí také právě probíhající 
rekonstrukce Hájkovy uli-
ce, která by měla být do-
končena v červenci.“

SPORTOVNÍ HALA 

„Letos také začne vý-
stavba nové spor tovní 
haly. Na konci minulého 
roku byla potvrzena dotace 
z Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014–2020, 
prioritní osa 5, 61. – výzva 
Ministerstva životního pro-
středí ČR, kde je předmětem 
podpory výstavba nových 
veřejných budov v pasiv-
ním energetickém stan-
dardu. Výše dotace je 30% 
uznatelných nákladů (ma-
ximálně 50 mil. Kč). Navíc 
díky takto koncipovanému 
projektu haly budou úspor-
né i náklady na její provoz. 
V dohledné době se vypíše 
výběrové řízení na zhotovi-
tele a po zdárném výběru se 
začne s realizací. Kompletní 
dokončení stavby je pláno-
váno na rok 2022.“

ŠKOLSKÁ 

A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

„K romě  průběžných 
drobnějších oprav ve ško-
lách se letos přistoupí k mo-
dernizaci sociálního zaří-
zení a k opravě hřiště v ZŠ 
T. G. Masaryka. V rozpočtu 
se pamatuje i na mateřské 
školy. V MŠ Tylova se bu-
dou opravovat chodníky 
a v MŠ Smetanova se vy-
buduje nové hřiště a opraví 
topení. Pokud bude schvále-
na dotace, uskuteční se vý-
běrové řízení na zhotovitele 
a začne se s výstavbou nové-
ho objektu pro Klíček. Také 
jsou vyčleněny prostředky 
na zpracování projektu do-
pravního řešení u ZŠ Ler-
chova a dojde k vybudová-
ní zastávek u úřadu práce.“

DALŠÍ 

ÚČELOVÉ BUDOVY

„Pokračuje příprava reali-
zace rekonstrukce a obnovy 
historického objektu bývalé 
lékárny č. p. 48. V součas-
nosti probíhají projekční prá-
ce s vybraným uchazečem. 
Ke zdárnému konci se chýlí 
oprava domu č. p. 10, kam 
bude přesunuto informač-
ní centrum a dojde k jeho 
novému vybavení. Vše by 
se mělo stihnout do začát-
ku turistické sezony. Letos 
by také měla být dokončena 
přestavba bývalé prádelny 
v ulici Nová na nové záze-
mí společnosti Pošumavská 
odpadová a. s.

Na závěr bych chtěl 
všem občanům do nového 
roku popřát hodně zdraví 
a spokojenosti a doufám, 
že k tomu svým dílem při-
spěje i naše město.“ 
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Rozpočet města Sušice na ten-
to rok, který zpracovaly přísluš-
né odbory městského úřadu ve 
spolupráci s vedením města, byl 
schválen na jednání zastupitel-
stva 18. prosince 2019. Schválen 
byl také střednědobý výhled do 
roku 2022. Rozpočet opět zahr-
nuje fi nancování chodu města 
i městských a příspěvkových or-
ganizací, důležité opravy a re-
konstrukce, dále investice do 
rozvoje města a podporu kul-
turních, společenských, vzdě-
lávacích a sportovních aktivit. 
V přiložené tabulce jsou uvedeny 
větší opravy a investice.

K rozpočtu a investicím po-
dal bližší komentář starosta 
Sušice Petr Mottl:

„Díky dlouhodobě dobrému 
hospodaření město opět může 
realizovat velké opravy a inves-
tice. Na tyto akce bylo vyčle-
něno téměř 190 mil. Kč. Cel-
kové příjmy na tento rok jsou 
plánovány ve výši 298,545 mil. 
Kč a celkové výdaje ve výši 
456,772 mil. Kč. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji je financován 
z úspor minulých let a účelo-
vých fondů města. 

Rozpočet stejně jako v před-
chozích letech zasahuje do všech 
sfér činnosti města. Je opět pa-
matováno na fi nancování so-
ciálních služeb, zdravotnictví, 
školství i rozvoj cestovního ru-
chu. Důležité jsou také investice 
do infrastruktury – vodovody, 
kanalizace, teplovody, kotelny, 
komunikace, bude pokračovat 
modernizace městského bytové-
ho fondu i podpora oprav histo-
rických objektů. Rozpočet také 
zahrnuje podporu organizací – 
Sociální služby města Sušice, 
Sušické lesy a služby, Sportoviš-

tě města Sušice, Sušické kultur-
ní centrum a nemocnice.“

ULICE T. G. MASARYKA

„Z velkých akcí bych vyzdvihl 
rekonstrukci ulice T. G. Masary-
ka v úseku od kruhového objezdu 
u Rendla až k nábřeží. Je to spo-
lečná akce města a Správy a údrž-
by silnic Plzeňského kraje. Dvě 
třetiny nákladů (18 mil. Kč) bude 
hradit město, zbytek kraj. Jedná 
se o kompletní rekonstrukci, tedy 
kromě nových povrchů se udělá 
voda, kanalizace i plyn. Pro oby-
vatele města a jeho návštěvníky 
to bude znamenat určitá omezení, 
ale rekonstrukci je nutné provést 
a věřím, že konečná podoba bude 
stát za to. O případných uzavír-
kách či objížďkách budeme včas 
informovat. Nyní jsme ve fázi, 
kdy se připravuje výběrové ří-
zení na zhotovitele a pokud vše 
dobře dopadne, tak by se s reali-
zací mohlo začít už v květnu. Celá 
stavba by pak mohla být dokon-
čena do konce roku.“

NEMOCNICE

„V minulém roce sušická ne-
mocnice přešla pod město a za-
stupitelstvo schválilo mimořád-
né rozpočtové opatření ve výši 
22 mil. Kč, kterým zajistilo její 
provoz. Letos město nemocni-
ci opět podpořilo významnou 
částkou (17,3 mil. Kč) a navíc 
zastupitelstvo na svém zasedání 
18. prosince 2019 schválilo úvěr, 
za který se pořídí nové nezbyt-
né vybavení zejména pro provoz 
znovu otevřených oddělení.“

BYTOVÝ FOND 

A KOMUNIKACE

„Na sídlišti Vojtěška bude 
pokračovat zateplování byto-
vých domů ve vlastnictví měs-
ta: V ulici Kaštanová by měly 
být letos takto zmodernizová-
ny domy č. p. 1158–1161 a na 
zbývající budovy bude vypraco-
vána projektová dokumentace. 
V Nerudově ulici se uskuteční 
výměna teplovodů a teplofika-
ce bytových domů č. p. 709–711. 
Dále se kompletně zrekonstruu-
je kotelna č. p. 357, která zajiš-
ťuje teplo pro komplex okol-
ních domů v Nádražní ulici. 
V úpravně vody pro městský 
vodovod proběhne důležitá ob-
nova automatického systému ří-
zení a s tím souvisí i vybudo-
vání nové trafostanice. Bude 
pokračovat příprava technic-
ké infrastruktury pro lokalitu 
nového bydlení Pod Kalichem. 
Letos bychom se na zastupitel-
stvu měli rozhodnout jakým 
konkrétním způsobem proběh-
ne realizace komunikací, sítí 
a prodej pozemků na výstav-
bu rodinných domů tak, aby to 
pro město nebylo nevýhodné. 
S rozvojem této lokality sou-

Rozpočet roku 2020 podporuje nemocnici i důležité investice

9 771213 355003
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Od 6. ledna se novou ve-
doucí živnostenského odbo-
ru Městského úřadu Sušice 
stala Bc. Lenka Kůsová. 

Důležitým bodem prv-
ního jednání rady města 
v tomto roce byla nemoc-
nice. 13. ledna se na radnici 
řešila koncepce provozu, fi -
nancování vybavení nemoc-
nice a nákup přístrojového 
vybavení.

V Klatovech se 14. led-
na za účasti starosty Suši-
ce Petra Mottla uskutečni-
la dozorčí rada Pošumavské 
odpadové a. s. 

Dále se starosta zúčast-
nil koordinační schůzky 
k činnosti Turistické desti-
nace regionu Šumava – Ba-
vorský les, která proběhla 
také 14. ledna v Klatovech. 

Zastupitelé na radnici 
probírali podněty ke změ-
nám územního plánu. Ná-
mětem pracovního jednání 
byla 15. ledna připravovaná 
změna územního plánu měs-
ta Sušice. 

Na radnici se 22. ledna 
uskuteční pracovní schůzka 
a prezentace návrhu pro-
jektu na rekonstrukci soko-
lovny s autory projektu a zá-
stupci města. 

6. února proběhne v kla-
tovském divadle slavnostní 
vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců, sportovních ko-
lektivů, trenérů a rozhod-
čích v okrese Klatovy za rok 
2019, které každoročně vy-
hlašuje Pošumavské sportov-
ní sdružení okresu Klatovy 
České unie sportu. (Na webu 
bylo také spuštěno hlasování 
o cenu fanoušků.) -red-
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Vánoční jarmark školní družiny „Pampeliška“
Předvánoční nastal čas a u nás 

ve škole je opět den otevřených 
dveří, 11. 12. 2019, a s ním i tra-
diční vánoční jarmark, organizující 
vychovatelkou ŠD Pampeliška spo-

lu s dětmi keramického kroužku. 
Se svými výrobky přišly i děti se 
svou vedoucí keramického krouž-
ku komunitního centra, Štěpánkou. 
Stoly byly opět přeplněny keramic-

Kouzelná vánoční noc na Lerchohradu
Když šestého prosince psalo se
v Lerchohradu spalo se.
Kdo si chtěl s námi hrát
tajné heslo musel znát.
Vánoční příběhy jsme si vyprávěli,
malované tašky jsme vyráběli.
Kostýmy byly letos takové:
Andělky a Vánoční skřítkové.
Když byla tma veliká,
rozsvítili jsme světýlka,
posvítili na cestičku
na sušickém náměstíčku
zazpívali si písničku
navštívili kavárničku.

Do noci jsme si četli,
dobroty od maminek jedli.

Krásná akce pro 42 dětí ze škol-
ní družiny Pampeliška v Lerchově 
škole v Sušici.

Velký dík patří skvělým li-
dičkám, bez kterých by se tato 
akce nemohla uskutečnit. Děku-
jeme Vendulce Sládkové a Ště-
pánce Balvínové Žákové za 
pedagogický doprovod. Foto-
grafce Zuzce Koláčkové za fo-
todokumentaci Andělek a Skřít-

I Dan Bárta zapěl na opravu varhan

V družině se zdobilo
Školní družina ZŠ Lercho-

va byla ve středu 11. prosince 
2019 místem, kde se sešly nejen 
děti, ale i jejich rodiče. U příle-
žitosti dne otevřených dveří si 
ve třetím oddělení všichni spo-
lečně mohli zpestřit adventní 
čas zdobením perníčků. Předem 
připravené a napečené perní-
kové stromky, sněhuláky, ko-
mety a zvonečky si přítomní 

zdobili cukrovo-bílkovou pole-
vou podle vlastní fantazie. Kdo 
chtěl, mohl si hned po skončení 
díla perníčky ochutnat nebo od-
nést na tácku domů. Malí cuk-
ráři a cukrářky naplno rozvi-
nuli svoji fantazii a společně 
s rodiči prožili pěkné a tvořivé 
odpoledne.

Přeji všem klidný a úspěšný 
rok 2020.  vychovatelka Míša

Letos se již třetím rokem 
v Dlouhé Vsi v kostele sešli lidé, 
aby podpořili sbírku na opravu 
starých varhan.Z této akce se stává 
již tradice a tak se každý rok sna-
žíme návštěvníky něčím pobavit. 

Na úvod promluvil pan farář 
a všem popřál požehnaný rok 2020 
a poděkoval přítomným za účast. 
Ta byla opravdu hojná, v kostele se 
tísnilo víc jak stodvacet návštěvní-
ků. Někteří stáli u varhan na kúru, 
protože se jinam nevešli. Když na-
stoupily děti z místní školy a za-
zpívaly několik koled, všichni jim 
přizvukovali a byl to asi největší 
sbor, jaký tento kostel zažil. 

Marek Nauš, bývalý žák místní 
školy, zahrál na tahací harmoniku 
i zazpíval, přesto, že jej hodně trá-
pila viróza. Ta trápila i Elišku Koš-
ťálovou, také bývalou žačku, která 
zpívala dvě písničky. Jednu s mu-
zikou, druhou jen tak, bez dopro-
vodu a lidé dojetím ani nedýchali. 
Potlesk, který poté znél kostelem 
si zasloužili stejnou měrou, jsou 
oba velmi nadaní.. 

Na závěr přišli Tři králové, za-
zpívali, popřáli a již se ze sakristie 
vynořil host, zpěvák Dan Bárta. 
Představil písně, které bude zpí-
vat a předvedl, co umí. Bylo to 

krásné, všichni poslouchali, jak 
se kostelem nesou vysoko vyzpí-
vané tóny. Opravdu zážitek, po-
hlazení po duši. 

Protože návštěvníků bylo hod-
ně, fi nančné na varhany přispěl 
i Dan Bárta, vybrala se slušná 
částka okolo 11 000 Kč, která byla 
uložena na účet. 

Za dva roky působení spolek 
Živá obec vybral fi nanční část-
ku přes sto tisíc korun. V součas-
né době jedná s Českobudějovic-
kou diecézí o možnosti započetí 
s opravou varhan již letos. Částka 
není konečná, ale na první prá-
ce stačí. 

Mejdan v knihovně
Opět po roce jsme dokončili vel-

kou čtenářskou soutěž a jako od-
měnu jsme dostali pozvánku na 
báječný mejdan. Jindy tak tichá čí-
tárna, studovna, půjčovna knih, ale 
i místo setkávání prima lidiček se 
stejnými zájmy se najednou hem-
žila malými čtenáři, kteří vůbec 
nečetli, ani si nepůjčovali, ani ne-
studovali. Blbli a dováděli, hodova-
li, tahali tombolu, vyráběli veselé 
placky a zpívali karaoke. Nejpr-
ve však děti dostaly tašku s dárky 
za úspěšné splnění pěti soutěžních 
úkolů s rozmanitými tématy, které 

plnily od září. I náš Čtenářský klub 
ze ZŠ T. G. Masaryka v Komen-
ského ulici se úspěšně soutěžního 
klání zhostil a na tenhle báječný 
mejdan byli naši malí čtenáři po-
zváni. Moc za ten zážitek děkuje-
me Kamče Vrhelové, která se nám 
vždycky trpělivě věnovala, paní 
vedoucí Votavové za vždy vstříc-
ný přístup a všem milým dámám 
z knihovny přejeme pohodový 
rok 2020, mnoho radostných chvil 
v knihovně s vděčnými knihomoly 
a těšíme se na další akce.

Dagmar Hraničková

ků. Pavlovi Horejšovi a Lence 
Končalové za večerní koncert 
na sušickém náměstí. Tomovi 
a Janě Todorovů z Madam čo-
kolády za čajík a úžasné domá-
cí koláče. Liborovi a Zuzce Ko-
láčků za fi nanční příspěvek pro 
tuto akci. Panu řediteli Čestmí-
ru Křížovi za četbu pohádek na 
dobrou noc. Rodičům za krásné 
kostýmy a chutné dobroty, které 
dětem připravili.

vychovatelky Venda a Hanka S.
foto Michal Fišer

Takže pok račujeme dál 
a moc děkujeme všem, kdo si 
již zakoupili píšťalu, více na 
https://spolek-ziva-obec.web-
node.cz/, kdo přispěl přímo na 
účet jakoukoliv částkou, i těm, 
kteří přispívají svou účastí na 
našich akcích.

Dovolte mi vás na závěr po-
zvat na 25. 1. 2020 do kina 
v Dlouhé Vsi na besedu s panem 
Alešem Vašíčkem o cestě tra-
banty Jižní Amerikou. Plakáty 
s přesným časem budou vyvě-
šeny na obvyklých místech. 

Za spolek Živá obec, 
Marie Bubeníková 

Vánoce na Smetance

Okolo Vánoc bychom se měli 
více věnovat našim blízkým.Na to 
myslíme i u nás v mateřské ško-
le a každý rok si děti spolu s uči-
telkami pro své nejbližší připraví 
vystoupení.

Nejenže uděláme radost svým 
blízkým, ale některé děti se vy-
dávají potěšit s vánoční besídkou 
i naše seniory, či zaměstnance 
městského úřadu.

Letos tomu nebylo jinak.
Ve čtvrtek 12. prosince se z naší 

školky ozývaly koledy,cinkání rol-
niček i zvonečků, veselé říkanky 
i vánoční písničky. 

Všechny děti byly ohromně ši-
kovné a v očích diváků se leskly 
krásné hvězdičky.

Rodiče si také odnesli dáreč-

ky nebo přáníčka, které jim děti 
vyrobily.

Po vánoční besídce si rodiče 
spolu s dětmi poseděli u cukroví 
a čaje na třídách a v 16.45 hodin 
jsme se již tradičně sešli u vánoč-
ního stromu na zahradě MŠ. Zapá-
lili jsme prskavky, zazpívali kole-
dy a popřáli si klidné a požehnané 
svátky vánoční.

Společně jsme ještě stihli na-
vštívit sušický betlém, výstavu 
perníčků i vánoční besídku v ZŠ 
Lerchova.

Přejeme všem dětem, rodičům 
i přátelům naší mateřské školy 
mnoho zdraví, pohody a spokoje-
nosti v celém roce 2020.

Jaroslava Holečková
ředitelka MŠ Smetanova Sušice

kými výrobky. Svícny, věnce, zvo-
nečky, velcí přírodní andělé, i malí 
andělíčci, vánoční zápichy a jiné 
vánoční drobnosti byly na prodej. 

Kolemjdoucí nasávali vánoční at-
mosféru, zaposlouchali se do vá-
nočních koled a při té příležitosti si 
nakoupili krásné vánoční dekorace. 

Všem moc děkujeme.
ŠD Pampeliška při ZŠ Sušice, 

Lerchova ul.

Rok uplynul velmi rychle a my si dovolujeme oznámit nové termí-
ny předškoličky pro nadcházející školní rok 2020 / 2021.

Zveme všechny budoucí žáčky 1. třídy do naší školy ZŠ T. G. Ma-
saryka v Komenského ulici 59 a v ulici Dr. E. Beneše 129. S před-
školáky se budou pravidelně setkávat jejich budoucí třídní učitelky 
pí Mgr. Hana Hasnedlová (objekt Komenského 59) a pí Mgr. Marti-
na Vojíková (objekt Dr. E. Beneše 129). Setkání budou probíhat jed-
nou za čtrnáct dnů v obou objektech školy zároveň (4. 2., 18. 2., 3. 3.,
17. 3.), a to vždy v úterý od 15.00 hod. do 15,45 hod. Děti si vyzkoušejí 
ve třídě formou her, co je ve škole čeká. Seznámí se se školním pro-
středím a novými kamarády. První schůzka se uskuteční již 4. 2. 2020.

Termíny schůzek: 4. 2. 2020, 18. 2. 2020, 3. 3. 2020, 17. 3. 2020. 
Všichni se již těšíme na budoucí školáky a jejich rodiče.
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Zasedání zastupitelstva města

Byt č. 10, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštano-
vá, č. p. 1161, Sušice. Byt se nachází v třetím nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň
10,48 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 8 m2, předsíň
10,24 m2, koupelna 2,86 m2, WC 1,03 m2, balkon 6,02 m2, komora
3,88 m2, sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 76,92 m2.
 Datum prohlídky bytu: 23. 1. 2020 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 12, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Vodní, 
č. p. 142, Sušice. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě není výtah. Roz-
měry jednotlivých místností: kuchyň 9 m2, 1. pokoj 16,6 m2, 2. pokoj
10,4 m2, 3. pokoj 7,3 m2, předsíň 8,5 m2, koupelna 2,1 m2, WC 0,88 m2, 
sklep 7 m2. Celková rozloha bytu 61,78 m2.
 Datum prohlídky bytu: 23. 1. 2020 od 9.30 do 9.40 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
–  nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti 

němu vedeno exekuční řízení
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
–  během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, 

který mu byl městem nabídnut k nájmu
–  uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena 

(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
–  musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše 

nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdíleli s žada-
telem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 1. 2020 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení po-
žadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nej-
vhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žada-
tele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na 
zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání 
žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší info bude podáno všem zájemcům na MÚ v Sušici, odbor majetku 
a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, nebo na tel. 376 540 141. -lk-

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1 Usnesení ze zasedání rady města ze dne 18. prosince 2019 
• Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro roky 

2021–2022 podle návrhu ze dne 18. 11. 2019. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2020 v součtu za 

organizace podle aktualizovaného návrhu. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 74, kterým 

se organizace 1828 – Nemos – provoz chir. ambulance navýší o částku
1,15 mil Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek min let. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 75, kterým se 

nová organizace č. 1937 – Dotace chirurgická ambulance povýší v příjmo-
vé i výdajové části rozpočtu o částku 1 800 000,00 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 79, kterým se 

org. 250 Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části 
rozpočtu o částku 517 850,25 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 80, kterým se 

org. 1902 Hasičské auto Volšovy povýší v příjmové části o 1 000 000 Kč 
a o stejnou částku se sníží org. 98 Konečný zůstatek. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 84, kterým 

se org. 1836 Nákup kompostérů povýší v příjmové části rozpočtu o částku
1 449 547,46 Kč a zároveň se o stejnou částku sníží org. 98 Konečný zůstatek.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 93, kterým se 

org. 12 Správní poplatek – živnost. podnikatel sníží o 6 000 Kč a org. 32 
Konverze datové schránky se sníží o 3 000 Kč. Celkové snížení 9 000 Kč 
lze pokrýt z org. 98 Konečný zůstatek z minulých let. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 94, kterým se 

organizace 279 – Komunální odpady /výdaje/ povýší o 600 tis. Kč a o tutéž 
částku se povýší org. 98 Konečný zůstatek minulých let. 
• Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dota-

ce ve výši 2,3 mil. Kč ke krytí osobních nákladů zdravotnických pracov-
níků souvisejících se zajištěním provozu chirurgické ambulance v Sušici 
nad rámec běžných ordinačních hodin poskytovatelem Plzeňským krajem, 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň a pověřilo starostu města podpisem smlouvy. 
• Zastupitelstvo města schválilo navýšení základního kapitálu společ-

nosti Pošumavská odpadová, s. r. o., na novou výši 2 166 210 Kč. 
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí možné varianty provozu Sušic-

ké nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302 a doporučuje radě města jako valné hromadě společnosti zvolit varian-
tu 1) – provoz nemocnice se třemi lůžkovými odděleními, komplementem 
(CT, RDG, SONO a laboratoř) a ambulancemi včetně pohotovostní služby. 
• Zastupitelstvo města pověřilo na rok 2020 společnost Sušická ne-

mocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 081 76 302 
k závazku veřejné služby „Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru 
chirurgie“, a to v časech ve všední den od 15.30 do 21.00 hodin, o víken-
dech a svátcích od 7.00 do 21.00 hodin a pověřilo starostu města podpi-
sem pověřovacího aktu. 
• Zastupitelstvo města doporučilo pro společnost Sušická nemocnice 

s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, vari-
antu fi nancování úvěrem s ručitelským závazkem na město Sušice a po-
věřilo valnou hromadu společnosti Sušická nemocnice s. r. o. přípravou 
potřebných kroků.
• Zastupitelstvo města stanovilo limit maximálně 1 tis. kg stavební-

ho odpadu na osobu a rok.
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva města na www.mestosusice.cz

Obec Budětice – Nadmořská výška: 495 m n. m.
Počet částí: 3 – Budětice, Vlkonice, Lipová Lhota
Katastrální výměra: 1349 ha  Počet obyvatel: 296
Z toho v produkt. věku: 155  Průměrný věk: 41.5
Pošta: Ne  Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne  Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: Ano  Plynofi kace: Ne
Historie: první písemná zmínka o obci pochází z roku 1290. 
Pamětihodnosti: Pozdně románský kostel sv. Petra a Pavla z poloviny 
13. století, barokně upravený, zřícenina hradu Budětice na vrchu Džbán 
Významní rodáci: Jakub Pinkas (1805–1879) – založil slavnou restauraci 
U Pinkasů, ThDr. Josef Jan Hais (1829–1892) – kněz, biskup, doktora teologie
Zájmové spolky: SDH Budětice, t. s. Zralé Blumy, FK Budětice 2012
Kontakt: tel. 376 596 234, e-mail: starosta@obecbudetice.cz, 
www.obecbudetice.cz
Úřední den: středa od 10.00 do 22.00, prac. doba: Po–Pá od 7.00 do 15.30 
Starosta: Bohumil Kudera – informuje o následujících akcích:
Akce během roku: Na Petra a Pavla (29. 6.) je v obci pořádána pouťová 
oslava spojená se soutěží o pohár starosty, kde soutěží družstva hasičů 
v netradičním požárním útoku. 1. adventní víkend probíhá v obcích tradič-
ní rozsvěcování vánočních stromů. (Vloni např. probíhala ve Vlkonicích 
soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček, v Buděticích účinkuje pěvecký sbor 
Svatobor.)  zdroj: info portál územní samosprávy města.obce.cz, 

wikipedia, www.obecbudetice.cz 

FINANČNÍ SPRÁVA – UPOZORNĚNÍ
Územní pracoviště v Sušici (Klostermannova 629, 342 01 Sušice, tel.: 

376 343 111) zajišťuje od 1. 1. 2020 následující oblasti výkonu státní 
správy:

Činnost podatelny: • přijímání podání činěných ústně do protokolu, 
listinných podání, včetně e-tiskopisů | • kontrola formální správnosti (ze-
jména podpisy) a úplnosti (povinné přílohy) podání, upozornění podatele 
na případné chyby a nedostatky | • upozornění podatele na skutečnost, že 
podaná žádost (nebo vydání žádané listiny) podléhá správnímu poplatku 
a poučení o možnostech jeho úhrady 

Vydávání tiskopisů: • výdej potřebných tiskopisů pro daňové subjekty
Poskytování informací: • podávání základních informací v osobním 

styku se subjekty a veřejností, příp. zodpovídání telefonických dotazů
• zodpovídání dotazů směřujících především na způsob plnění základních 
daňových povinností, pravidel nebo podmínek jednotlivých druhů říze-
ní, očekávatelných postupů ve vyřizování podání | • sdělování doporuče-
ní a instrukcí k placení daní | • upozornění na případnou povinnost podat 
tzv. formulářová podání (daňová přiznání, hlášení a vyúčtování, přihlášku 
k registraci, oznámení o změně registračních údajů) v elektronické podobě 
• zodpovídání dotazů ohledně elektronického podávání | • zprostředková-
ní kontaktu s úředními osobami z územního pracoviště, kde je umístěn 
spis, v konkrétní záležitosti

Vydávání potvrzení o bezdlužnosti / potvrzení o stavu osobního 
daňového účtu: • přijetí žádosti, vč. upozornění žadatele na skutečnost, 
že vydání potvrzení podléhá správnímu poplatku, a poučení o možnos-
tech jeho úhrady, a vydání potvrzení o bezdlužnosti / potvrzení o stavu 
osobního daňového účtu

Nahlížení do spisu: • nahlédnutí do písemností, které jsou k dispo-
zici v elektronické podobě | • vydání soupisu požadované části spisu
• případně dohodnutí termínu k nahlédnutí do úplného spisu na územním 
pracovišti v režimu 2+2 | • přijetí žádosti o vydání prosté či ověřené kopie 
daňových přiznání, potvrzení o daňovém domicilu, potvrzení pro zahra-
niční daňové správy, vč. upozornění na případnou poplatkovou povinnost 
a poučení o možnostech úhrady správního poplatku; případně dohodnutí 
termínu osobního předání (převzetí) dokumentů žadatelem přímo na územ-
ním pracovišti v režimu 2+2, resp. zaslání dokumentů žadateli.

Přidělování autentizačních údajů podle § 13 zákona č. 112/2016 
Sb., o evidenci tržeb.

Placení správních poplatků, vymáhaných nedoplatků a nedoplat-
ků, o kterých byl dlužník vyrozuměn prostřednictvím platební karty 
(platebních terminálů).        -tz FÚ PK-

Nemocnice znovu otevřela lůžkovou internu, chirurgii a jednotku intenzivní péče
V pondělí 6. ledna Sušická nemocnice znovu otevřela oddělení, 

která byla pozastavena nebo dlouhodobě uzavřena. Jedná se o in-
terní lůžkové oddělení, které bylo pozastaveno v září 2019, jednotku 
intenzivní péče uzavřenou na jaře 2019 a chirurgické lůžkové oddě-
lení, které předchozí provozovatel zrušil v roce 2017. Abychom mohli 
uzavřená oddělení znovu otevřít, museli jsme absolvovat výběrové řízení 
na Ministerstvu zdravotnictví, kterého se kromě zástupců ministerstva 
účastnili i představitelé zdravotních pojišťoven a odborných společnos-
tí. Jsme rádi, že jsme výběrovým řízením prošli s tím, že komise hlaso-
vala jednohlasně pro obnovení akutní péče v Sušici. Ještě před tím Su-
šická nemocnice dostala povolení k nákupu výpočetní tomografi e (CT), 
přičemž v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele tohoto 
diagnostického přístroje. Znamená to, že k současnému rentgenovému 
a sono vyšetření bude k dispozici i vyšetření na CT a pacienti ze Sušice 
a regionu nebudou muset na toto vyšetření dojíždět do vzdálených zdra-
votnických zařízení. 

Otevření oddělení je v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města, 
které na svém prosincovém jednání doporučilo variantu plného provozu 
nemocnice. Mezi další zvažované varianty patřilo redukovat nemocnici 
pouze na ambulance a lůžka následné péče nebo na ambulance, internu 
a lůžka následné péče. Pokud vezmeme jako kritérium zajištění zdravotní 
péče a dlouhodobou udržitelnost, ani jedna z těchto variant tato kritéria 
nesplňuje. První z nich neposkytuje dostatečnou zdravotní péči, druhá 
funguje pouze ve dvou zařízeních v republice, přičemž obě tato zařízení 
mají problém jak s fi nancemi, tak i se získáváním lékařského i zdravot-
nického personálu, protože pro ně nejsou atraktivním zaměstnavatelem. 
Ani Všeobecná zdravotní pojišťovna nebyla schopna uvést příklad, kde 
by to takto udržitelně fungovalo. 

Uvedení do provozu nebylo jednoduché, na operační sály se musely 
nainstalovat nové rampy, pořídit nová laparoskopická věž nebo aneste-
ziologický přístroj, protože ty stávající z roku 2002 byly nevyhovující 
a zastaralé. Do toho stěhování oddělení, opravy a malování, a to všech-
no za provozu a ve vánoční době, protože v podstatě do poslední chvíle 
nebylo jasné, jestli budeme moci akutní lůžková oddělení otevřít. Za to 
patří obrovské díky jak zaměstnancům, tak i všem ostatním, kdo se na 
tom podíleli. 

To, že Sušicko nemocnici potřebuje, se ukázalo hned v pondělí, už bě-
hem dne byli přijati pacienti na internu a jednotku intenzivní péče. První 
operace na obnovených operačních sálech proběhla až v úterý, přičemž 
pacientem byl Mgr. Petr Malý (viz foto), bývalý ředitel ZŠ v Lerchově 

ulici. Operace proběhla úspěšně, podíleli se na ní MUDr. Ondřej Kraj-
ník a MUDr. Zdeněk Horák. Pan Malý při následném rozhovoru nešetřil 
chválou jak na lékaře, tak na sestřičky a ostatní personál. Osud nemocnice 
dlouhodobě sleduje a je rád, že mohl být operován právě tady.

Je třeba také poznamenat, že přestože je nemocnice na dobré cestě, 
stále ještě není vyhráno. Čekají nás jednání s VZP a ostatními pojišťov-
nami ohledně nasmlouvání péče, což se kvůli svátkům nestihlo. I na-
dále hledáme jak lékaře, tak i zdravotnický personál a věříme, že právě 
otevření oddělení bude tím signálem, který jim pomůže k tomu, aby se 
rozhodli pracovat pro naši nemocnici. A v neposlední řadě potřebujeme 
obnovit důvěru občanů i pacientů, protože bez nich by nemocnice nikdy 
fungovat nemohla.

Nemocnice ušla za poslední čtyři měsíce obrovský kus cesty a je při-
pravena poskytovat pro občany města a regionu potřebnou zdravotní péči, 
a právě to byl cíl veškerého našeho snažení. Nemocnice v Sušici má více 
než sto dvaceti letou tradici, tak jí přejme, aby tu pro zdraví obyvatel Su-
šice a regionu byla alespoň dalších sto dvacet let.  Václav Rada

Sušická nemocnice – poradny

• Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného 
a stočného na r. 2020 a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočné-
ho pro rok 2020 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, 
v současnosti 15 %, od 1.5.2020 10 %): 

Stočné pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů – srážkové vody (ne-
týká se nemovitostí určených k trvalému bydlení), studna: 1 m3 / 34,26 Kč

• Obce ORP Sušice •

Budětice

Odběry dárců krve 2020
Sušice DPS: 21. ledna, 11. února, 10. března, 21. dubna,

12. května, 9. června, 21. července, 11. srpna, 8. září, 20. října, 
10. listopadu, 8. prosince

Horažďovice: 7. ledna, 7. dubna, 23. června, 6. října 
Nalžovské Hory: 17. března, 15. září 

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz
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Podtitul každoroční vzpomínky 
na prezidenta Václava Havla u jeho 
pamětní desky pod 
Lípou svobody na 
sušickém náměstí 
v den výročí jeho 
úmrtí (18. 12.) zní 
Máme otevřená 
srdce. Veliké dvou-
metrové a dvoutu-
nové otevřené srd-
ce bylo tehdy odlito 
ze svíček, které lidé 
zapalovali na počest 
zesnulého preziden-
ta republiky. I dnes 
příchozí k Lípě svo-
body zapalovali svíce na jeho počest, 
uctili ho minutou ticha a zazpívali 
státní hymnu. Perníčky ve tvaru srd-
ce všem rozdala organizátorka akce 

Petra Haisová Marková a v projevu 
zdůraznila pozitivní lidské hodnoty, 

které Václav Havel prosazoval, a za 
kterými si stál. Viz jeho známé rče-
ní uvedené na desce: Pravda a lás-
ka musí zvítězit nad lží a nenávistí. 

Kulturní aktuality

Za zpěvu koled Svatoborem dorazili Tři králové 

Předvánoční náměstí ožilo trhy i kulturou
V předvánoč-

ním týdnu se střed 
náměstí opět za-
plnil stánky s tra-
dičními tématic-
kými výrobky 
a různými hřeji-
vými pochutina-
mi. Místo mno-
ha přátelských 
i rodinných set-
kání také okoře-
nil kulturní pro-
gram. V pondělí 16. od 16 hodin 
vystoupili s vánočním programem 
žáci ZŠ T. G. Masaryka, v úte-
rý Gymnázium Sušice (společné 
zpívání koled), ve středu žáci ZŠ 
Lerchova a celý den vařila chari-
ta polévku pro souseda. Večer lidé 
u lípy vzpomněli na Václava Havla 

a zazpívali si spirituály při příle-
žitosti osmého výročí jeho úmrtí. 
Čtvrtek patřil country kapele Štre-
ka, která si publikum podmanila 
nejen koledami a v sobotu akce 
vyvrcholily vystoupením sušické 
skupiny Paddy ś Bangers. Hus-
tě zaplněné prostranství tleskalo 

Nevlídné nebe nedělního neča-
su ponoukalo v podvečer 5. ledna 
spíše vlézti si za kamna, přesto se 
na sušickém náměstí při příležitos-
ti příchodu Tří králů sešlo početné 
obecenstvo. Akci, která je zároveň 
slavnostním zahájením Tříkrálové 
sbírky, uspořádala Oblastní chari-
ta Sušice ve spolupráci s městem 
Sušice a Římskokatolickou farnos-
tí Sušice. 

Cílem příjezdu tří králů – mudr-
ců z východu byl tentokrát pod vá-
nočním stromem jen betlém neživý 
s Josefem, Jezulátkem, Marií a dal-
šími postavami ze slámy vyrobený-
mi družinou ZŠ Lerchova. Chmury 

čekajících diváků úspěšně rozhá-
něl početný pěvecký sbor Svato-
bor vtěsnaný na přenosnou tribunu, 
popř. Levandulový Švihák. Svatobor 

Vzpomínka na Václava Havla

Taneční soutěž „O pohár Sušického kulturního centra“
Rok se s rokem sešel a v ne-

děli 15. prosince 2019 taneč-
ní klub Fialka ve spolupráci 
se SIRKUS pořádal v sušické 
sokolovně soutěž ve společen-
ském tanci s názvem O putov-
ní pohár Sušického kulturního 
centra. Letos do Sušice zavíta-
lo na 22 tanečních párů z růz-
ných měst jako jsou Klatovy, 
Plzeň, Stod, Mariánské Lázně, 
Nepomuk a Tlučná, aby pomě-
řily síly s místními tanečními 
páry z tanečního klubu Fial-
ka-MKS Sušice. Cílem našich 
spřátelených tanečních klubů 
a tanečních škol je podpora na-
šich tanečníků a možnost si po-
rovnat mezi sebou svůj taneční 
um. Dále chceme udržet spo-
lečenský tanec na dobré úrov-
ni i v západočeském regionu. 
Soutěže se zúčastnily začínající 
a mírně pokročilé taneční páry, 
které byly zařazeny do soutěž-
ního klání od nejmladších po 
nejstarší a rovněž do kategorie 
pro absolventy tanečních kurzů 
2019. Tančil se waltz, quickstep, 
cha-cha, polka a jive. Jejich vý-
kon hodnotila odborná porota 
ve složení Jan Fíla z Vimperka, 
Zdeněk Kandráč z Mariánských 
Lázní, Václav Kounovský z Plz-
ně, Petr Cích ze Stodu a Gab-
riela Hájková ze Sušice. Celou 
soutěží nás prováděla sympatic-
ká moderátorka Naďa Cíchová 
ze Stodu.

Za všechny vedoucí taneč-
ních klubů a škol mohu říci, 

že jsme byli velice spokojeni 
s účastí a výkony všech tančí-
cích, soutěž měla výbornou at-
mosféru a příjemnou diváckou 
kulisu.

Výsledky:
Kategorie Děti 2

1. místo Daniel Legeza a Adé-
la Denková – TK př i DDM 
Klatovy
2. místo Denis Zídek a Sabina 
Majerová – TK při DDM Klatovy
3. místo Ondřej Kálal a Kateřina 
Kučerová – TK MěDDM Dráček 
Mariánské Lázně

Kategorie Junioři I
1. místo Richard Adam a Ni-
kola Šabatková – TK při DDM 
Klatovy
2. místo Daniel Legeza a Adéla 
Denková – TK při DDM Klatovy
3. místo Lukáš Janovec a Kateři-
na Herová – TK MěDDM Dráček 
Mariánské Lázně

byl naladěn nejen vícehlasně, nýbrž 
i tématicky, neboť ve svém středu 
měl parádní Tři krále, přičemž jeden 
z nich dokonce dirigoval. Za tónů 
písní a koled vešli z Kostelní ulice 
tři malí koledníci v bílém s typic-
kými korunkami následováni Tře-
mi králi: Dva na koních (z jízdarny 
Legacy Buršice) a ten černý vzadu 
předal Jezulátku dary: zlato, kadidlo 
a myrhu. Pověstná putující trojice 
pak ještě obkroužila náměstí.

Zatím za sušickou charitu promlu-
vily vedoucí služeb Štěpánka Brab-
cová a ekonomka Helena Vejstrková, 
seznámily přítomné s účelem sbírky 
a všem koledníkům i dárcům podě-
kovaly. Po té vystoupil sušický kap-
lan P. Jenda Kulhánek, připomněl 
příběh Tří králů a koledníkům po-
žehnal. Ti se pak za zpěvu posled-
ních koled právě končících Vánoc 
mohli stejně jako jejich malí kole-
gové v okolních obcích rozejít k lid-
ským příbytkům a až do 12. ledna po 
koledě nade dveře křídou psát zkrat-
ku K M B – Christus Mansionem 
Benedicat – tedy Ať Kristus požehná 
tomuto domu. Jak sbírka na Sušicku 
dopadla přineseme v příštím vydání 
SN. text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

KLADIVO NA PÝCHU – ROCKOVÁ OPERA – PRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN!
Rocková ope-

ra Kladivo na pý-
chu dvorních au-
torů Asmodea 
– Miloše Bešty 
(hudba) a Jana Pe-
trička (libreto) se 
chystá na premi-
éru v divadelním 
provedení pod 
taktovkou režisé-
ra Jindřicha Gre-
gory. Historický 
opus na motivy pověsti „O jedné 
pošetilé lásce a jejím tragickém 
konci“, vás zavede na tvrz v Bě-
šinech u Klatov, kde se na počát-
ku 16. století odehrál příběh o lás-
ce, pýše a zradě v kontextu tehdejší 
temné inkviziční doby. Opera o 22 
skladbách dává prostor výhradně 
umělcům z Klatov a okolí a přiná-
ší nevšední hudební zážitek v tomto 
netradičním žánru.

Prodej vstupenek na premiéru 
a reprízu 5. a 6. 3. 2020 ve Stálé di-
vadelní scéně Klatovy byl zahájen 
3. 12. 2019. Vzhledem k velkému 
zájmu doporučujeme zájemcům 
bez váhání zakoupit lístky přímo 
v předprodeji divadla nebo přes on-
-line prodej (divadlo Klatovy, pro-
gram, vstupenky). Opera pak po-
kračuje vystoupením 26. 3. 2020 
v kině v Sušici. Odkazy vizte níže. 
Děkujeme všem fanouškům za je-
jich neutuchající zájem!

irským lidovkám i koledám v ne-
zvyklých melodických úpravách. 
Rockové hajdom, hajdom, tydli-
dom! potěšilo i zaryté konzerva-
tivce a úsměvem naladilo na nad-
cházející svátky.

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Kategorie Junioři II
1. místo Milan Šimek a Markéta 
Bauerová – TŠ Dance Stod
2. místo Jan Kálal a Jana Klou-
dová – TK MěDDM Dráček Ma-
riánské Lázně
3. místo Lukáš Janovec a Kateři-
na Herová – TK MěDDM Dráček 
Mariánské Lázně

Kategorie Dospělí 1
1. místo Milan Šimek a Marké-
ta Bauerová – TŠ Dance Stod
2. místo Matěj Hrach a Te-
reza Makovcová – TK Fial-
ka – MKS Sušice
3. místo Lukáš Janovec a Ka-
teřina Herová – TK MěDDM 
Dráček Mariánské Lázně

Kategorie Dospělí 2
1. místo Jiří Rojík a Lenka Ro-
jíková – TS Quick Dance Plzeň
2. místo Radovan Osoba a Ma-
rie Zemanová – TK Tlučná

Kategorie Absol-
venti tanečního kurzu
1.  m í s t o  Štěpán 
Strejček a Lenka 
Poledníková – Sušice
2. místo Radek Vastl 
a Kristýna Hubená 
– Sušice
3. místo Lukáš Slá-
dek a Adéla Šlajerová 
– Nepomuk

Za TK Fialka
– MKS Sušice 

Gabriela Hájková, DiS.

• 5. 3. 2020 19.30 – Divadlo Klatovy
• 6. 3. 2020 19.30 – Divadlo Klatovy
• 26. 3. 2020 20.00 – Kino Sušice

Tým 
rockové 

opery. 
Kladivo 

na pýchu 
| rocko-

vá opera | 
manage-

ment:
Barbora 

Kováříková, 
telefon:

+420 736 
442 357

e-mail: info@kladivonapychu.cz 
web: http://www.kladivonapychu.cz

Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve na divadelní představení

ČARODĚJKY V KUCHYNI
Caroline Smith

Brilantní komedie kanadské autorky. Kuchařky Dolly Biddleová 
a Isabel Lomaxová mají každá svou televizní kuchařskou show. Kaž-
dá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. Doslova se 
nesnáší a to je slabé slovo. Nejenom kvůli konkurenci, ale také kvůli 
dávnému hříchu z mládí. Je nebezpečné vyskytovat se v jejich blíz-
kosti, pokud se ty dvě dostanou k sobě. A právě těmto dvěma rival-
kám je nabídnuta nová společná cooking show Čarodějky v kuchyni. 
Urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřej-
ší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka...

Režie: Roman Štolpa Hrají: Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, 
Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej, Milan Duchek

Středa 29. 1. 2020 od 19.30, předplatné skupiny S, KD Sokolovna Sušice. 
Předprodej vstupenek v kancelářích Sušického kulturního centra 

SIRKUS, p.o. nebo na www.kulturasusice.cz

Na závěr se shromáždění pře-
sunulo do vestibulu radnice, kde 

si společně za 
doprovodu tří 
kytar zazpívalo 
památné spiri-
tuály do hudeb-
ní pokladnice 
národa zapsa-
né  Spi r i t u -
ál kvintetem. 
(Souznění písní 
se vzpomínkou 
na Václava Hav-
la potvrdil i sám 
vedoucí soubo-
ru Jiří Tichota 

při rozhovoru v Sušici – viz SN 
19/2019). Akci uspořádal Okrašlo-
vací spolek města Sušice 

text a foto Eduard Lískovec
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27. března – KD Sokolovna

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel  724 047 325
kino – pokladna 376 521 680
předprodej vstupenek 376 523 360
pondělí, středa  7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, 
vždy 1 hodinu před promítáním fi lmu

GALERIE SIRKUS 
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod., 
pá 8–13.30 a 17–20 hod., so–ne 17–20 hod.
Výstava: do 19. ledna 2020
Tomáš Hauser – Zpřítomnění – viz str. 7

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek     17–20 hod.
sobota     16–20 hod.
neděle     13–20 hod.

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
redakce SN    376 555 070
pondělí, středa  7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý  7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
knihovna@kulturasusice.cz, provoz oddělení pro 
dospělé a čítárna po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet  út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež  po, st, pá 13–17 hod.

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
Otevírací doba: od 6. prosince 
út–so 10.00–12.00 a 14.00–16.30, ne 10.00–12.00
zavřeno: pondělí, 24., 25. a 31.prosince
betlém se pouští v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
do 31. března 2020

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
Otevírací doba v IC od 1. října do 30. dubna:
po–pá 9.00–12.30 a 13.00–16.00 hod.

Přehled akcí 
30. ledna od 17 hod. – KD Sokolovna 

31. ledna od 17 hod. – Husův sál
Princezna Rozmařilka
loutkové představení

1. února od 14 hod. – KD Sokolovna
Dětský karneval – pořádá římskokatolická farnost

1. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Farní ples – k tanci a poslechu hraje Compact

4. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna

předplatné skupiny S

8. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Společný ples chovatelů, včelařů a veterinárního cent-
ra – hraje Compact, předprodej od 22. 1. v KD Sokolovna

22. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Hasičský bál – k tanci a poslechu hraje Compact

25. února od 19 hod. – KD Sokolovna

27. února – Smetanův sál
Janáčkovo kvarteto, Brno 
J. Haydn, P. I. Čajkovskij, 
D. Šostakovič – pořádá KPH

29. února od 20 hod. – KD Sokolovna
5. Benefi ční ples sušických škol – hraje Fortuna

7. března od 20 hod. – KD Sokolovna 
8. Sportovní ples – hraje Compact
Vstupenky je možné zamluvit a zakoupit od 24. 2. 
v kanceláři v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686.

13. března od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – komedie P. Haudecoeura, v po-
dání spolku SušDivOch, režie Věra Holá Tůmová

20. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna
TŘI SESTRY – VINYL TOUR 2020 

17. ledna od 17 hod. – Husův sál
Kašpárkovy čertoviny
loutkové představení

17. ledna od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – bláznivá komedie P. Haudecoeu-
ra, režie Věra Holá Tůmová – spolek SušDivOch

19. ledna od 14 hod. – KD Sokolovna

22. ledna od 18 hod. – Kino Sušice

25. ledna od 20 hod. – KD Sokolovna – viz str. 1
20. JUBILEJNÍ reprezentační ples města Sušice
vstupenky v prodeji v KD Sokolovna

27. ledna od 18 hod. – Galerie SIRKUS
Výtvarné podvečery pod vedením Miroslava Šislera

27. ledna od 18 hod. – Sál „Káčka“
Žákovský koncert – představí se žáci ZUŠ

29. ledna od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Sušice Region

Žihobce
Muzeum Lamberská stezka – pá–so 9.30–15.30 hod.

Šumava více než 50 objektivy – výstava fotoobrazů

PEKLO! aneb Jak to vypadá v čertovském doupěti
výstava Jarmily Strakové z Andělic, pro děti fotokoutek

Horažďovice
do 31. ledna – divadelní sál muzea
Elke Busching – výstava černobílých fotografi í loutek

do 20. února – Galerie Horažďovice
Portrét a akt technikou Van Dyke – výstava Jana Devery

18. ledna od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Prácheňský reprezentační ples

25. ledna od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Jetenovický ples

26. ledna od 15 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Posezení s písničkou – Rytmix

31. ledna od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Divadelní stůl

1. února od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Debustrol + Mortifi lia 

Kašperské Hory
prosinec, leden – galerie v budově radnice
Podmalby na skle – výstava Jarky Korandové

18. ledna od 15 hod. – sportovní hala
Roztanči svůj den – taneční seminář

19. ledna od 8.30 hod. – sportovní hala
Turnaj ve stolním tenise – poměřte své síly s ostatními

2. února od 15 hod. – Horský klub
Maškarní karneval – na téma luční karneval

Hartmanice
pá–ne 9.00–12.00, 12.30–16.00 hod.
Prohlídky kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě
otevřeno: út–ne 9.00–12.00, 12.30–16.00 hod.

do 29. února – Městské informační středisko
Když barvy tančí – výstava Miluše Schmalzové

Strašín
1. února od 20 hod. – kulturní dům

Dlouhá Ves
1. února od 20 hod. – Kino Dlouhá Ves
Přes prsty – vstupné 30 Kč

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod.
Prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci u Annína
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Poděkování

Marie Krulichová r. 1925, Václav Kahoun r. 1950, Bohuš Frolo 
r. 1942, Anna Knődlová r. 1930. 

sobota 14. března 2020
ČARODĚJKA – GOJA MUSIC HALL – PRAHA

Velkovýpravná muzikálová show doprovázená živým orchestrem, plná 
nádherných melodií, čar a kouzel, protkaná svižným humorem.

Počet vstupenek omezen! 

sobota 18. dubna 2020
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.

sobota 25. dubna 2020
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Nový muzikál, který vás vezme na nezapomenutelnou cestu džunglí. Slav-
ný příběh mladého muže, který hledá své kořeny a najde lásku svého života. 
Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna. 

sobota 30. května 2020
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 lázeňské-

ho města Bad Ischl. 

sobota 13. června 2020
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo. Návštěva 
hořcové likérky GRASSL spojená s ochutnávkou a možností zakoupení 

likérů. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. 

pátek 19. června 2020
DA VINCI – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ – ČESKÝ KRUMLOV

Komedie o cestě do časů Leonarda da Vinciho. 
Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna.

sobota 26. září 2020
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.

sobota 19. prosince 2020
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Ráda bych touto cestou velmi poděkovala pečovatelkám Oblastní 
charity Sušice za pravidelnou péči o mojí maminku paní Věru Knížkovou 
z Hartmanic. Vaše služba mi byla velkou pomocí a oporou v posledních 
letech péče o maminku. Velmi milá byla vaše účast při posledním rozloučení 
s naší maminkou a babičkou. Děkujeme vám také za krásný květinový dar 
a hlavně za váš příklad obětavé a citlivé služby bližnímu.

S úctou Dana Brychtová s rodinou

Sušický klub POHODÁŘ

Dne 8. ledna uplynulo již šest let, co nás navždy 
opustil pan 

Antonín Švec
z Červených Dvorců.
S láskou vzpomíná dcera Milada.

Odešla, jak si osud přál, 
ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstává dál.

Dne 12. ledna tomu bylo čtrnáct let, co nás opustila naše 
maminka, paní

Božena Jarolímková
z Kolince. S láskou vzpomínají děti s rodinami. 
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.

31. prosince uplynulo dvacet pět let, co nás
opustil pan 

Václav Bělohlavý 
ze Sušice. 
Stále vzpomíná manželka Vlasta 
a syn Václav s rodinou.

Dne 4. ledna tomu bylo již pět let, co nás navždy 
opustila paní

Květoslava Polaufová.
S láskou vzpomínají dcery Jana a Květa s rodinami.

Měl jsem vás rád a chtěl tu s vámi žít,
nebylo mi určeno déle tady být.
Odešel jsem daleko až tam, kde jen hvězdy planou,
vzpomínejte na mě a někdy...

Dne 8. ledna uplynul jeden rok, co nás opustil pan

Miloslav Jícha
z Jiřičné. 
S bolestí v srdci vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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

Dne 31. ledna uplyne jednadvacet let, kdy nás opustil 
pan

František Novák,
který by se 6. ledna dožil 100 let. Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkují dcery Iva a Olga s rodinami.

Dne 18. 12. 2019 se uskutečnilo poslední setkání v roce 2019. Se-
šlo se velké množství členů, kteří byli v předvánoční době dobře na-
laděni a na společné posezení se těšili. V úvodu nám popřál hodně 
zdraví a štěstí v novém roce zastupitel města Pavel Javorský. Potom 
následovala vánoční nadílka. Všichni přítomní se dobře bavili a byli 
nadšeni z dětského vystoupení MŠ Smetanova. Chtěli bychom tímto 
způsobem MŠ Smetanova poděkovat za krásný předvánoční zážitek. 
Závěrem nám dovolte, abychom vám všem, čtenářům Sušických no-
vin, popřáli vše nejlepší v roce 2020. -JR-

Dne 23. ledna uplyne deset smutných let, kdy nás 
náhle opustil náš drahý manžel, otec, dědeček 
a pradědeček pan 

Oldřich Kolář.
Stále s láskou vzpomíná rodina.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 5. ledna uplynul sedmý rok, kdy nás opustil pan

Josef Souček
ze Žíkov.
S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Odešel, jak si to osud přál, 
ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstává dál.

Dne 6. ledna by se dožil 80 let pan

Josef Krýsl
z Jiřičné. Stále vzpomínají dcera Jana a syn Josef 
s rodinami. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří pavidelně navštěvují 
náš Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem – nás za řekou.

Každá příjemně strávená chvíle a návštěva je kořením běžného dne. 
Veliké díky patří paním učitelkám ze základních a mateřských škol 
místních i přespolních, které s dětmi nacvičují krásná představení. Kolikrát 
i nám oči slzí. Děkujeme paní učitelce Šiškové, Hupkové, Potužníkové, 
Kratochvílové, Mazelové, Hušákové, Vrhelové Švelchové, Ježkové.

Také si vážíme pravidelných návštěv od pana Špeciána, který k nám 
pravidelně dojíždí ze Strakonic se zajímavými přednáškami. Dále panu 
Šustrovi a Kůsovi. Za hudební vystoupení děkujeme skupině Pínaband, 
Volné sdružení horaždovických zpěváků a muzikantů, panu Baierlovi a jeho 
muzikantům a panu Hambergerovi s jeho swingovými kolegy. S pečením 
a zdobením vánočních perníčků nám pomohla paní učitelka Vošalíková 
s dětmi z 8.C. Moc děkujeme a těšíme se na vás v roce 2020!

-JV-, sociální pracovnice

Dne 20. ledna uplyne již jedenáctý smutný rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan

Jiří Fornous.
S láskou vzpomíná manželka Věra a synové Michal, 
Jiří a Pavel s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 19. ledna tomu budou tři roky, co nás opustila paní

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

Odcházejí střípky historie
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 jsme se rozloučili s paní Miladou 

Švecovou. Setkala jsem se s ní a jejím manželem Antonínem jako s ro-
diči své spolužačky Táni a její o něco mladší sestry Milady. Nikdy by 
mě nenapadlo, že noblesní paní Švecová a neustále vtipkující pan Švec 
prožili věci, které si ani neumíme představit – ona jako politický vězeň, 
on jako příslušník Pomocných technických praporů. 

Přišel rok 1989 a všechny hrůzy předcházejícího režimu vyšly na po-
vrch. Několikrát jsme pak s panem Švecem a jeho kolegy „pétépáky“ 
uspořádali pro studenty gymnázia besedu. Proto, aby se vědělo. Proto, 
aby se nezapomnělo.

Poslední poctu vzdal paní Švecové předseda pobočky Konfederace 
politických vězňů v Klatovech, pan František Wiendl:

„Jménem naší okresní pobočky KPV ČR mně dovolte vzdát poslední 
poctu naší člence, sestře Miladě Švecové, se kterou se dnes loučíme.

Po únoru 1948 se jako mladé děvče zapojila spolu se svým otcem 
Karlem Černým do tzv. protistátní skupiny Lutovského, která nesouhla-
sila s nedemokratickým nástupem Komunistické strany Československa 
k moci. Činnost této skupiny byla (podobně jako činnost mnoha dalších 
skupin) záhy Státní tajnou bezpečností zlikvidována. Následovalo zatče-
ní a po dlouhé vyšetřovací vazbě odsouzení pro zločin velezrady a vy-
zvědačství. Tresty byly velmi kruté – Milada byla odsouzena na 14 let 
odnětí svobody, její otec na 20 let. Vězněna byla 6 let a 3 měsíce ve věz-
nicích Hvězdonice, Písek, Pankrác, Rakovník, Pardubice, Želiezovce.

Pod tíhou tohoto osudu nezatrpkla, založila rodinu, děti vedla 
k poctivosti, spravedlnosti a vzájemné úctě.

V roce 1990 se stala spoluzakladatelkou a zároveň členkou naší okres-
ní pobočky KPV. Ministerstvem obrany ČR jí byl přiznán statut účastni-
ce 3. odboje a veterána.

Sestro, za všechno to dobré, co jsi vykonala, za všechno to utrpení, ti 
děkujeme! Čest tvé památce“

Měla jsem tu čest paní Švecovou osobně poznat. A nejen ji a jejího 
manžela, ale i další, kteří byli totalitním režimem perzekvováni – paní 
Jarmilu Šmídovou, paní Ji-
řinu Starou, paní Annu Mu-
žíkovou, pana Ivana Kieslin-
gera. Byli – a mnozí stále 
jsou – plni života, optimis-
mu, pevných zásad. Nikdy 
jsem u nich nezaznamena-
la zatrpklost, nenávist. Ba 
naopak. 

Věřím, že i když bohužel 
„odcházejí“, zůstanou v pa-
měti národa navždy! 

Milena Naglmüllerová

I když v našich srdcích stále žije s námi, přesto jsme 
si dne 9. ledna se smutkem připomněli prvé výročí 
od náhlého úmrtí paní 

Marie Bruzlové. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomněli s námi. 
Celá rodina.
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Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
Program leden 2020

Pátek 24. 1. od 10.00 do 11.30 – Pozvánka na přednášku

Aktuální informace o rodinných dávkách agendy státní sociální podpory, pěstounské péče, příspěvku 

na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zvýšení rodičovského příspěvku 2020, informace 

o možnostech slaďování pracovního a rodinného života, atd. Zasedací místnost ÚP Sušice.

Lektorka Mgr. Dagmar Karlíková, ředitelka ÚP Sušice 

Pondělí 8.00–12.00 – Miniškolka pro děti 

Polodenní hlídání v rodinném prostředí s programem pro Vaše dítě. Vhodné pro děti 1– 6 let, Rezervační 

sms nejpozději 24 hodin předem. Lektorka Vlasta Faustová – 777 782 742, max. kapacita 6 dětí, vstup 

60 Kč/1 dítě/ 1 hodin. Začátek lekcí bude upřesněn na facebookových stránkách kvůli nemoci lektorky. 

Úterý 16.00–17.00 – Kreativní dílny pro děti

Kreslení, malování, navlékání korálků, modelování a vše pro malé šikulky. Vhodné pro děti 4–6 let, lekce 

probíhá bez přítomnosti rodičů. Rezervační sms nejpozději 24 hodin předem. Lektorka Vlasta Faustová 

– 777 782 742, max. kapacita 6 dětí, vstup 60 Kč/1 dítě. Začátek lekcí bude upřesněn na facebookových 

stránkách kvůli nemoci lektorky.

Středa 10.00–11.00 – Brumíci – Taneční hrátky pro rodiče s dětmi

Setkání rodičů s dětmi(1,5–4 roky). Důraz je kladen na podporu správného držení těla, rozvíjení 

řečových dovedností, týmové spolupráce a interakce s ostatními dětmi, cit pro hudbu. Lektorka 

Petra Haisová Marková – 724 324 757, Permanentka 10 lekcí za 350 Kč/ 1 dítě, 450 Kč/ sourozenci. 

Jednotlivé vstupné 50 Kč/1 dítě, 70 Kč/sourozenci.

Čtvrtek 9.00–11.30 – Herna pro malé objevitele

Možnost společného setkávání rodičů s dětmi a navazování nových přátelství mezi sebou. V rámci 

herny budou pro zájemce probíhat i „minidílničky“ – jednoduché vyrábění a jiné kreativní činnosti na 

podporu jemné i hrubé motoriky a vzájemné spolupráce. Učení novým dovednostem jako je poznávání 

barev a tvarů. Lektorka Michaela Ducháčková – 721 285 190. Vstup 50 Kč/1 dítě, 60 Kč/sourozenci. 

Sobota a neděle 9.00–19.00 – Pronájem RC Medvídek na dětské oslavy

Možnost pro děti a rodiče oslavit narozeniny či svátek v RC Medvídek. Pronájem 300 Kč / dopoledne 

či odpoledne nebo 600 Kč / celý den. Tel. Petra Haisová Marková – 724 324 757

KNIHOVNA

Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod., 
pá 8–13.30 a 17–20 hod.
so–ne 17–20 hod.

Galerie Sirkus Sušice vás zve do 19. 1. 2020 na výstavu 
Tomáše Hausera – Zpřítomnění

a dne 31. ledna od 18 hod. na vernisáž výstavy 
Václav Němec – Zápisník / fotografi e.

Podvečery s kresbou s Miroslavem Šislerem – od 18 hod.
13. a 27. 1. | 10. a 24. 2. | 9. a 23. 3. | 6. a 20. 4. 2020 – 150 / 100 Kč

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Rádi čtete a chtěli byste sdílet své literární zážitky s lidmi stejné-
ho gusta? Jste srdečně vítáni!

Navzájem si představíme a doporučíme knižní tituly různých žánrů, 
budeme se informovat o aktualitách, recenzích, kritikách i kulturních 
pořadech. Svými postřehy a požadavky sami můžete ovlivnit program 
čtenářského klubu. Jde nám o to, aby se knihomilové pravidelně setká-
vali a navzájem se obohacovali o čtenářské zkušenosti, zážitky a názory, 
nebo se jen sešli a příjemně si popovídali. Moc se na vás těšíme! -mk-

Netradiční cestování
Jak se dá cestovat za pár korun – přednáší Otakar Starý

20. 1. 2020 | 17.30 | Městská knihovna Sušice
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Fotbal pro Jindru! V Sušici vybrali téměř 90 tisíc

Sport

Sušická hokejová liga
Po krátké vánoční přestávce po-

kračovala Sušická liga dvěma zá-
pasy Old Stars – Týnec 1:1, Otav-
stroj – Hrádek 7:8. Týnec vydřel bod 
s vedoucím týmem tabulky.

Petr Lemberger 5 body v posled-
ním utkání upevnil vedoucí postave-
ní v kanadském bodování.

Petr Lemberger (Otavstroj) 48 
(23+25), Radek Hnětovský (Old 
Stars) 38 (26+12), Jáchym Ptašnik 
(Hrádek) 34 (22+12), Tomáš Mar-
ný (Otavstroj) 32 (17+15).

Více informací na www.susic-
kaligahokeje.wbs.cz -jč-

Stav k: 8. 1. 2020

Sušickému fotbalu se podařila 
skvělá akce. Na konci roku 2019, 
v neděli 22. prosince, se na stadi-
onu sešli hráči i fanoušci, aby po-
mohli dobré věci. Událost nazvaná 
„Fotbal pro Jindru,“ jejímž cílem 
bylo pomoct vážně nemocnému 
člověku, nakonec vynesla 88 300 
korun. Organizátoři a celý oddíl 
děkují všem, kteří v neděli přišli, 
přispěli a pomohli!

Po skončení podzimní části se-
zony se v hlavách sušických fotba-
listů zrodil zajímavý nápad. Stáli 
na zrodu akce, kterou pojmenovali 
Fotbal pro Jindru. Hlavním účelem 
bylo vybrat co nejvíc peněz pro pana 

Hráči vánočního klání utvořili 7 družstev
Sušické volejbalisty nezadržitel-

ně táhne sváteční volno do tělocvi-
čen ZŠ Lerchova, kde se každoroč-
ně koná vánoční turnaj. Letos se tak 
stalo 28. prosince a dorazilo i mnoho 
nehrajících opor. Vánoční stromek 
nahradilo hřiště rozdělené vysokou 
sítí a dárečky si soupeři nadělova-
li v podobě tvrdých smečí a zálud-
ných zálivek. 

Sešlo se 42 hry schopných akté-
rů. 21 žen a 21 mužů se losem pro-

míchalo v sedm nahodilých ale gen-
derově vyvážených družstev. Šest 
zápasů absolvoval každý tým jed-
nosetově a výsledná tabulka určila 
vítěze ve složení Věra Rajtmajerová, 
Miluška Steinengerová, Marie Ko-
pelentová, Pepa Kankrlík, Bohouš 
Hána a Vláďa Pasker.

Při vyhlašování vítězů se v re-
stauraci Na Pekárně hodnotilo 
uplynulé období a plánovala nová 
sezona. „Naše ženy hrají okres-

Tabulka – průběžné pořadí

Jindřicha Hlaváče, kterého před lety 
postihla vážná a fi nančně nákladná 
nemoc. Přitom si zahrát fotbal, pro-
táhnout se před vánočními svátky 
a strávit příjemné chvíle s přáteli. 

V neděli 22. prosince se fanouš-
ci a hráči sešli na sušickém stadio-
nu. Odehrála se celkem tři utkání. 
První měli na starost ti nejmenší. 
Členové přípravky a mladších žáků 
předvedli vyrovnaný boj a za veliké 
podpory fanoušků, rodičů a dokon-
ce i sušického kotle podali skvělé 
výkony. V závěru si každý z nich 
mohl kopnout penaltu na jedničku 
áčka Františka Míčka, což byl pro 
všechny veliký zážitek.

Zápas nejmenších podpořil na 
dálku i aktuálně nejúspěšnější od-
chovanec TJ Sušice – obránce Jurij 
Medveděv hrající za Slovan Brati-
slava. Vzhledem k náročnému pro-
gramu nemohl osobně přijet, ale 
malým žáčkům alespoň zaslal své 
podepsané kartičky.

Do druhého utkání nastoupili 
hráči starších žáků a dorostu. Na 
závěr se na jednom hřišti utkalo 30 
dospělých, týmy byly tvořené z hrá-
čů „áčka“, „béčka“ i bývalého „céč-

Do syta si mladí užili volejbalového cukroví
Volejbalový turnaj je tradiční 

vánoční pochoutkou i pro sušickou 
mládež. Akci uspořádal volejbalový 
oddíl TJ ve spolupráci se Střediskem 
volného času Sušice v pátek 27. pro-
since v tělocvičnách ZŠ Lerchova. 
Turnaj je vždy vypsán jako smíšený, 
letos se však sešla pouze děvčata. De-
sítka hráček se ve dvou kategoriích 
prostřídala ve trojkových, čtyřkových 
i šestkových volejbalových utkáních, 
přičemž do každého dalšího se zno-
vu losovalo složení týmů. Um se tedy 
spojil se štěstím a každá z účastnic si 

sbírala body za výhru samostatně. 
Konečné pořadí mladší kat.: 1. Bára 
Zelená, 2. Anna Hrubcová, 3. Adéla 
Mužíková a starší kat.: 1. Eliška Po-
tužáková, 2. Maruška Fornousová,
3. Kačka Kornová.

I v novém roce je možné se přidat 
do hry – tréninky probíhají v úte-
rý od 18 hod. (dívky) a od 20 hod. 
(chlapci) v ZŠ Lerchova a kroužek 
volejbalu při SVČ je ve čtvrtek od 
16 hod. pro mladší a od 18 hod. 
pro starší. V současnosti je trené-
rem Adéla Křížová. ED

ní přebor, přicházejí nové hráčky, 
máme kvalitní tým, který si dobře 
vede. Muži se spíše zaměřují na za-
vedené turnaje, pravidelnou sou-
těž se hrát nedaří,“ shrnul Čestmír 
Kříž a dodal:  „Letos nás čeká po-
ložit na kurtech novou antuku. 
V tuto chvíli jsou hřiště spíše zele-
ná mechoviště. Všichni se pak bu-
deme těšit na příjemnou atmosfé-
ru sušické ligy a dalších turnajů.“

text a foto Eduard Lískovec

ŠK Sušice je po půli sezony na osmém místě
Sušičtí šipkaři se po třech pro-

hrách v řadě propadli až na před-
poslední jedenácté místo Plzeňské 
A ligy.

6. kolo v Holýšově prohra 11:7, 
v sedmém kole nestačili domácí na 
první POSTER GUYS Plzeň 6:12 
a třetí prohra následovala v osmém 
kole v Nýřanech 12:6.

Až v 9. kole domácí zabrali, když 
do Sušice zavítal tým Vejprnic. Po 
počátečním vedení 5:2 přišel opět 
šok a soupeř nejenže vyrovnal na 
7:7, ale dostal se do vedení 7:9.

V tu chvíli (po třech prohrách) to 
nebylo pro Sušické nic příjemného...

Na poslední dvě hry nastoupili 
Kluch s Pavlovičem, kteří své zápa-
sy vyhráli 2:0 a srovnali tak na 9:9. 

V prodloužení se štěstí přiklonilo 
na stranu domácích a vydřeli tak 
důležitý druhý bod. Sušice 10:9p 
Vejprnice.

V 10. kole nastoupilo ŠK doma 
proti čtvrtým RED BARONS Plzeň 
s nimiž nemělo kladnou bilanci vzá-
jemných zápasů.

Sušickým se podařilo navázat 
na vítězný obrat z předchozího zá-
pasu a dostali se do vedení 4:0. Po 
půli se skóre pro domácí navýšilo na 
8:4. Tentokrát se nekonal žádný in-
farktový závěr a Sušice tak po více 
jak dvou měsících naplno bodovala. 
Odnesli to Baroni v poměru 12:6.

ŠK Sušice nastoupí doma opět 
26. 1. v baru U SMRKU v derby 
proti ŠK Horažďovice. -JF-

Stolní tenis – Helena Sommerová 
13. na světovém žebříčku

Závěr roku 2019 se nesl ve zna-
mení domácích turnajů, které jsou 
důležité pro domácí žebříčky a ná-
sledně pro sestavování reprezen-
tačních kádrů. V Hustopečích se 
hrál třetí turnaj bodovacího seriá-
lu kategorie dorostenek a starších 
žákyň. Sommerová zvítězila v tur-
naji dorostenek, přestože bude hrát 
ještě příští rok starší žákyně. Další 
turnaj se hrál v Havířově v katego-
rii starších žákyň. Jednalo se o tzv. 
žebříčkový turnaj, kam bylo pozvá-
no 24 nejlepších kadetek ČR a hraje 
se systémem „do konečného pořa-
dí“. Sommerová byla nasazena jako 
hráčka číslo jedna a toto své nasaze-
ní potvrdila, když za celý turnaj pro-
hrála jediný set. Nejdůležitější turnaj 
na domácí scéně se hrál v Ostravě 
a byl to žebříčkový turnaj doroste-
nek. Helena se probojovala až do fi -
nále, kde prohrála, ale tento výsle-
dek jí i tak katapultoval na třetí místo 
žebříčku dorostenek. Končila tak rok 
2019 na prvním místě starších žákyň 
a na třetím místě dorostenek.

Na konci roku sehrála tak-
též několik zápasů v 1. lize žen. 
V této soutěži skončila v žebříčku 
úspěšnosti na prvním místě s bi-
lancí 20 vítězství a pouze jediné 
prohry. Nakoukla též do extraligy 
žen, mezi profesionální hráčky, 
a i tam dokázala vítězit.

Na evropském žebříčku star-
ších žákyň pro rok 2019 končila 
Helena na 4. místě. Světový žebří-
ček jí vynesl až na místo třinácté. 

Ve středisku vrcholového 
sportu v Praze trénuje každý den 
5 hodin a podle vlastních slov jí 
stolní tenis stále baví. 13. místo na 
světě je nejlepší umístění českého 
stolního tenisty napříč všemi ka-
tegoriemi. Pro dokreslení situace 
– ve světě je 226 národních aso-
ciací a celkový počet registrova-
ných hráčů se odhaduje na 300 
milionů. Kategorii starších žákyň 
pak hraje na 5 milionů registrova-
ných hráček. I z těchto důvodů je 
pro Helenu 13. místo neuvěřitel-
ným úspěchem -VS-

Otava nedala „desítku“ zadarmo
Jubilejní desátý ročník Vánoč-

ního splouvání Otavy s Lubomí-
rem Brabcem přivítal vodáky i di-
váky sice opět bez sněhu a mrazu, 
ale optimismus a dobrou náladu tím 
rozhodně nezahnal. Kytarový virtu-
os, milovník lyžování a dnes hlav-
ně vodák Lubomír Brabec přivítal 
letošní účastníky, kteří se na Ota-
vu vydali na 27 lodích, s humorem 
sobě vlastním, speciálním přípitkem 
a přáním, aby v dalších letech vodá-
ci na Štěpána na Otavě zažili pravou 
šumavskou zimu. 

I když se teploměr držel nad nu-
lou, ti kteří prověřili teplotu Otavy 
na vlastní kůži, nevypadali, že by jim 

bylo výrazné teplo. Vše ale zvládli 
s nadhledem a úsměvem a určitě se 
po vynoření a příjezdu do cíle, jinou 
než vodní cestou, zahřáli společně 
s dalšími v čepické hospůdce. 

A jak řekl Lubomír Brabec – dě-
kujeme všem, že jste tu s námi, že 
jste vydrželi – spolupořadatelům 
Rejdařství u Bacilů, vodákům, di-
vákům za podporu a patronovi lo-
ďařů sv. Janu Nepomuckému, který 
nad vodáky na Otavě bdí na čepic-
kém mostě, za ochranu.  

-AS-, foto Jan Kubita

Sokolové sportovali o Vánocích v sokolovně 
Stalo se tradicí, že TJ Sokol 

Sušice uzavírá každoročně svou 
rozsáhlou činnost vánočním tur-
najem ve stolním tenisu. Nejinak 
tomu bylo i v roce 2019, kdy se 
konal už 23. ročník. V herně su-
šické sokolovny proběhly dva tur-
naje. V pátek 20.12. se utkali hrá-
či a hráčky z řad žactva a na sv. 
Štěpána 26. 12. změřili své síly 
dospělí členové TJ Sokola Sušice.

V turnaji žactva zvítězil Petr 
Svoboda a v kategorii děvčat byla 
vyhlášena první tři místa: 1. Eliš-
ka Smetanová, 2. Tereza Votavo-
vá, Karolína Svobodová. Všichni 
účastníci žákovského turnaje si 
odnesli upomínkové ceny, které 
předávali členové výboru.

V klání dospělých, rozlosoval 
ředitel turnaje Ladislav Rump-
lík účastníky do jednotlivých zá-
pasů. Po velkém boji, kdy byly 
k vidění pěkné útočné i nečeka-
ně obranné akce, soutěž poprvé 
ovládl Petr Čonka, 2. místo vy-
bojoval Vladislav Havránek a 3. 
nejstarší účastník Láďa Rumplík. 
Do posledního zápasu vůbec ne-

bylo rozhodnuto, jaké bude po-
řadí. Mezi prvními pěti nezůstal 
nikdo bez porážky. 

I v letošním roce byl zařazen 
turnaj utkání ve čtyřhrách. 
O vyrovnanosti bojů svědčí fakt, 
že o pořadí musely rozhodnout 
vzájemné zápasy a počty uhra-
ných bodů v jednotlivých se-
tech. Vítězem se stala dvojice 
Petr Čonka a Vláďa Havránek, 
druzí byli Čestmír Kříž a Čest-
mír Kříž mladší a na 3. místě 
skončila dvojice Láďa Rumplík 
a Pepa Krejčí. 

Během turnaje, tak jako vždy, 
došlo i na přípustný doping – 
česnečku dodal Láďa Rumplík 
a masné výrobky byly od fi rmy 
Zelený. Stejně jako ostatní akce 
roku se turnaj vydařil. Rádi by-
chom v naší jednotě uvítali i dal-
ší zájemce o sokolskou činnost, 
která má v našem městě více než 
115letou tradici a stále potvrzu-
je platnost onoho známého „ve 
zdravém těle, zdravý duch“. 

Jaroslav Melich, 
náčelník Sokola Sušice 

ka“, přidalo se také několik zástup-
ců sušického kotle. Byla to zábavná 
podívaná a utkání skončilo spraved-
livou remízou 5:5.

Celé dopoledne se opravdu vy-
dařilo. Pro přítomné nechyběl sva-
řák, limonády a drobné pochutiny, 
které oddíl ve spolupráci s partne-
ry nachystal. Na stadionu se sešlo 
opravdu hodně lidí. Akci si nene-
chal ujít ani hlavní hrdina, tedy Jin-
dra i s rodinou. A neskrýval dojetí 
z toho, že se dočkal tak ohromné 
podpory. Překvapení byli i samot-
ní organizátoři akce. Vybralo se 
celkem 88 300 korun, tak vysokou 
částku nikdo nečekal a daleko před-
čila všechna očekávání. 

Celý klub si ohromně váží 
všech, kdo přišli, přispěli a věří, že 
se celá akce stane pravidelnou zá-
ležitostí. Zároveň se ukázalo, jak 
lidé mající vztah ke klubu drží při 
sobě a vzájemně si pomáhají. Brzy 
už se naplno rozběhnou i přípravy 
na jarní mistrovské zápasy. O vývo-
ji v sušických týmech vás budeme 
i během roku 2020 pravidelně infor-
movat. Jonáš Bartoš, Martin Kalný

foto Anna Englerová

 utkání výhra remiza prohra skóre body
Old Stars 13  11 1  1 99:39  23
Petrovice 12  7 0  5 64:56 14
Hrádek 13  6 1  6 68:73  13
Otavstroj 13  5 1  7 88:91  11
Týnec 13 5 1 7 53:61 11
Stavební 12 1 2 9 36:88 4
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Sportoviště města Sušice

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SUŠICE V OBLASTI KULTURY,

SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2019
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu občanů 

města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Na-
bídnout dětem a mládeži kvalitní využití volného času a odpoutat je od 
negativních prvků společnosti. Zpestření nabídky kulturních a sportov-
ních aktivit v Sušici. Zatraktivnění Sušice jako kulturního, turistické-
ho a sportovního centra regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufi nan-
cování podpořit aktivity v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdě-
lávání na území města Sušice.

Celkový objem fi nančních prostředků: 1 000 000 Kč
Maximální výše dotace: 50 000 Kč

Maximálně však do výše 70 % celkových skutečně vynaložených nákla-
dů na realizaci projektu.

Okruh žadatelů:
a) občané působící ve městě Sušice a jeho částech starší 18 let
b) spolky (do 31. 12. 2013 občanská sdružení)
c) humanitární organizace
d) jiná právnická nebo fyzická osoba působící ve městě Sušice a jeho 
částech
Žadatelé o grant musejí být přímo odpovědni za přípravu a řízení projektu.

Lhůta pro podání žádosti: I. kolo – do 28. 2. 2020
     II. kolo – do 30. 6. 2020
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o přidělení grantu se podá-

vá výhradně na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, 
které naleznete na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dota-
ce 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 stanove-
ného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné 
formě nebudou brány v úvahu.

Kritéria pro hodnocení žádosti: Při hodnocení předložených pro-
jektů bude posuzováno zejména:
– okruh občanů města Sušice, pro které je projekt určen
– význam projektu pro občany města Sušice
– význam projektu pro reprezentaci města Sušice v regionu, ČR 
nebo v zahraničí
– organizační náročnost projektu

Při hodnocení žádostí bude přihlédnuto k realizaci podobných akcí žada-
telem v minulých letech a plnění povinností vyúčtování přiděleného grantu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Do 1 měsíce od ukončení příjmu 
žádostí pro dané kolo.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
a)  podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, včetně všech po-

vinných příloh podle Pravidel pro „Grantový program města Sušice 
v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“

b)  rozpočet projektu musí vycházet z reálného předpokladu a musí být 
transparentní

c)  grant lze přidělit pouze žadatelům realizujícím projekt na území města 
Sušice a jeho částí a zejména pro obyvatele města Sušice a jeho částí 
a na projekt reprezentující město Sušice v regionu, ČR nebo v zahraničí

d)  na projekt, který proběhl v minulosti a bylo dokončeno jeho fi nanco-
vání, nemůže být grant poskytnut. Výjimkou jsou akce realizované do 
uzávěrky 1. kola příjmu žádostí.

e)  do celkových nákladů nelze zahrnout investice, výdaje za alkohol a ta-
bákové výrobky

f)  realizace projektu musí proběhnout nejpozději do konce roku, ve kte-
rém je podávána žádost
Oznámení o přidělení dotace: Písemně do 14 dnů od schválení Ra-

dou města Sušice.
Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský 

úřad » Dotace poskytované » Grantový program v oblasti kultury, spor-
tu, volného času a vzdělávání)

Konzultační místo a kontaktní osoba
Městský úřad Sušice, Odbor památkové péče a cestovního ruchu
Bc. Petra Turková, telefon: 376 540 211
e-mail: pturkova@mususice.cz, číslo dveří: 205

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

KULTURNÍCH, ZÁJMOVÝCH A VOLNOČASOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mlá-

deže do 18 let na úseku kultury a volného času. Nabídnout dětem a mlá-
deži kvalitní využití volného času a odpoutat je od negativních prvků 
společnosti. Získat přehled o organizacích pracujících s dětmi a mládeží 
do 18 let v oblasti kultury a volného času.

Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufi nan-
cování podpořit pravidelnou činnost organizací, jejichž činnost je orien-
tována na kulturní, zájmové a volnočasové aktivity dětí a mládeže do 18 
let na území města Sušice.

Celkový objem fi nančních prostředků: 800.000 Kč
Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % skutečných nákladů vy-

naložených 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. 2020
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o dotaci se podává výhradně 

na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které nalez-
nete na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskyto-
vané » Dotační program na podporu pravidelné činnosti kulturních, zá-
jmových 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 stanove-
ného 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 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 2020.
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 činnosti 
kulturních, zájmových a volnočasových organizací“

b) organizace působí na území města Sušice a trvale pečuje o děti a mlá-
dež 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 pří-

pravných soustředěních, náklady na letní tábory nebo přípravná soustře-
dění pro neregistrované členy organizace, náklady hrazené z grantu měs-
ta Sušice, další náklady nesouvisející s činností dětí a mládeže do 18 let

Oznámení o přidělení dotace: Písemně do 14 dnů od schválení Za-
stupitelstvem 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 od-
boru 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

Oslavy 30 let od obnovy skautingu v Sušici
Oslavy obnovení skautingu 

v Sušici započaly v sobotu 7. pro-
since 2019 mší svatou v kostele sv. 
Václava v Sušici. Mše byla věno-
vána všem současným skautům, ale 
zejména těm, kteří nás již opustili. 
Na závěr mše vedoucí skautského 
střediska Čeněk Šebesta poděkoval 
skautům, kteří projevili nesmírnou 
odvahu a krátce po sametové revo-
luci v prosinci roku 1989 obnovili 
hnutí na Sušicku.

Následující pátek, 13. prosince 
jsme pak slavili na sušickém ná-
městí. Na úvod promluvil součas-
ný vedoucí skautského střediska 
Čeněk Šebesta, pak se ujal slova 
předešlý vedoucí Zdeněk Prančl, 
který zavzpomínal na útrapy zá-
kazu skautingu a radosti ze zno-

vuobnovení skautování na Sušicku 
v revolučním roce 1989. Dále pro-
mluvil pan starosta Bc. Petr Mottl 
a věnoval nám skautům vřelá slova. 
Ve vstupní hale radnice bylo možno 
zhlédnout fi lm o skautech režisér-
ky Olgy Malířové Špátové „Jednou 
skautem, navždy skautem“.

Možná jste zahlédli před rad-
nicí podsadový stan a plápolající 
oheň a spoustu dětí ve žlutých či 
hnědých šátkách nebo přímo ve 
skautských krojích. Pro všechny 
příchozí – skauty i neskauty – bylo 
připraveno nejen báječné občerstve-
ní, ale také stanoviště s úkoly, kde 
si mohly děti vyzkoušet například 
uzlování, pochodové značky či po-
znávačku zvířat.

Na závěr bych jménem vedení 

střediska ráda poděkovala všem, 
kdo se na těchto našich akcích po-
díleli, zejména rodině Šebestových, 
panu starostovi Bc. Petru Mottlo-
vi (za stálou a dlouhodobou pří-
zeň), městu Sušice, paní Jaroslavě 
Dlouhé, páterovi Markovi Anto-
nimu Donnerstagovi, všem skau-
tům a skautkám, kteří se zasloužili 

o znovuobnovení skautingu a také 
současným vedoucím oddílů, kteří 
se do oslav zapojili. A v neposled-
ní řadě oddílovým členům, kteří 
pomáhali ať už ve stáncích nebo 
s přípravami oslav.

Petra Divišová, zástupce vedou-
cího, Junák – český skaut, středisko 

Vydří stopa Sušice, z. s., foto ED

Sportovní hala dostala přednost
Na prosincovém zasedání zastupitelstva jsme schvalovali rozpočet 

našeho města pro rok 2020 a rozpočtový výhled pro léta další. Kromě 
nutných pravidelných výdajů jsou navrženy velké opravy a nové inves-
tice pro příští rok za cca 180 mil. Kč. Nejvyšší částku, 40 mil. Kč, město 
vydá na zahájení výstavby nové sportovní haly. Stavba by měla pokra-
čovat v dalších dvou letech, projektová cena je po optimalizaci cca 149 
mil. Kč bez DPH. Byť při jednání padla zmínka o dotaci 41 mil., pořád 
jde o velké peníze z rozpočtu. Rozumím tomu, že místní sportovci se 
na moderní halu těší, rozumím tomu, že přiláká i kluby zvenčí. Ale.....

Město by se přece mělo rozvíjet rovnoměrně ve všech oblastech. So-
kolovna volá po rekonstrukci. Rozacínovský dům (stará lékárna), koupe-
ný před pěti lety, dále chátrá. Smuteční síň potřebujeme zmodernizovat. 
Městské byty by si zasloužily lepší údržbu. Řešení areálu Sola se nevy-
hneme, i když městu nepatří. A tak by se dalo pokračovat.

V září minulého roku převzalo město zpět „pod svá křídla“ nemoc-
nici a v těchto dnech znovu ožívají uzavřená lůžková oddělení (interna, 
chirurgie, JIP). Na rozjezd nemocnice se letos počítá s částkou zhruba 
20 milionů. Kromě toho je potřeba zmínit, že Sušická nemocnice s. r. o. 
musí obnovit zastaralé vybavení. Zastupitelstvo doporučilo, aby se měs-
to zaručilo za úvěr, který si nemocnice vezme a z něho bude fi nancovat 
nákup nových přístrojů za cca 23 milionů korun.

Prostě – je toho hodně, co město musí řešit.
Hala u gymnázia slouží, loni opravená střecha několik let vydrží. Je 

tedy v letošním roce nová sportovní hala pro nás prioritou?
Byli jsme čtyři zastupitelé (Nezávislí, ČSSD, KSČM), kteří pro na-

vržený rozpočet ruku nezvedli. 
Milena Stárková, zastupitelka Sušice

Město Sušice v letošním roce opět 
vyhlásilo dotační a grantové programy:
•  „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti 

kulturních, zájmových a volnočasových organizací“
•  „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti 

sportovních organizací“
•  „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné reprezen-

tace dospělých v mistrovských soutěžích“
•  „Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volné-

ho času a vzdělávání“
Termín pro podávání žádostí je do 28. února 2020.
Kontaktní osoba – Bc. Petra Turková, tel. 376 540 211, e-mail: 

pturkova@mususice.cz 
Podrobná pravidla a formuláře jsou ke stažení na
www.mestosusice.cz – Městský úřad – Dotace poskytované
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám laminátovou podlahu 
světlý dub. Demontováno v no-
vostavbě. Jinak nepoužívaná. Cca 
47 m2. Cena 90 Kč metr. Odběr 
Sušice. Telefon 731 107 640 
Prodám sadu 4 zimní pneu., oce-
lové disky, málo jeté 70% vzor-
ku. 195 65R – 15. Cena 3 000 Kč 
celkem. Zn: volejte 777 358 742
Prodám 3 roky starý bojler OKC 
125 Dražice; klec na králíka nebo 
jiného hlodavce 100x55. Volejte 
na tel. 728 405 489
Prodám dlaždice červené – pásky 
20 x 6 cm, vhodné na obklad sok-
lu baráku. Množství 10 m2, cena
30 Kč za m2. Tel. 603 322 890
Prodám kotel na tuhá paliva, li-
tina, „Wiadrus“ 24 kW. Cena do-
hodou. Kamen. sud na zelí 20 L. 
Cena 200 Kč. Luxfery, 40 k/á10 
Kč. Zvětšovák „Opemus“ + přísl., 
200 Kč. Tel. 723 308 857
Prodám kolekci pravé chodské ke-
ramiky – asi 80 ks – možno i jednot-
livě, čalouněnou desku za postele 
nebo dvouválendy – oranžovo-bí-
lou. Cena 800 Kč. Tel. 721 619 927
Prodej palivového dřeva, štípané, 
dovoz zajištěn. Tel. 607 592 561
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejomal-
by. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím jakoukoliv tahací har-
moniku – akordeon, chromatiku, 
heligonku i v nálezovém stavu. 
Jsem sběratel. Mobil: 728 230 625
Koupím hoblovku srovnávač-
ku se spodním protahem KDR 
Rojek a lištovou sekačku MFku 
s lištou a pionýra či babetu Sim-
sona, Jawu, ČZ, Tel. 607 702 073
Sběratel koupí fi lmy 16 mm, 35 
mm z kina, škol, úřadů, po voj-
sku, hasičích. Cena za 1 bm až
1 Kč. Dále koupím fi lmové ka-
mery, promítačky a příslušenství. 
Stále hledám prostory pro mu-
zeum amatérské kinematografi e. 
Tel. 724 016 798
Koupím Simson S51, Jawa Pi-
onýr, Pérák, ČZ a jiný veterán, 
stav nerozhoduje i moto díly. Tel. 
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-

mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové do-
pisní zálepky, staré pohlednice 
Sušice a okolí. Přijedu! Telefon: 
606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. 
Tel. 603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, 
bodáky, celty, maskáče, odzna-
ky, vyznamenání, čepice, atd. 
Volejte na 775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, 
Stadion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, obrazy, min-
ce, šavle a vojenské předměty, 
rádia, hodiny, nábytek, porce-
lán, sklo a jiné staré věci. Jed-
notlivě, sbírku nebo pozůsta-
lost. Tel. 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech 
3x5 m. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem bydlení 
v domku na vsi, dlouhodobě, dů-
chodce, nekuřák. Tel. 606 406 010
Hledám pronájem zahrady, chat-
ky či pozemku k rekreaci. Sušic-
ko-Horažďovicko. Dlouhodobě. 
Tel. 606 406 010
Pronajmu byt 1+kk, částečně za-
řízený. Pouze slušným zájemcům. 
Více informací na tel. 734 485 576
Prodám penzion s vinárnou, re-
staurací, bytem 1+4, zahradou 
a garáží v Nýrsku. Cena k jed-
nání 4 700 000 Kč. Veškeré INFO 
na tel.č. +420 603 281 321, www.
reala-lakoma.cz
  Prodám rodinný dům se zahradou 
v centru Sušice. Cena 2 600 000 Kč. 
Info: +420 603 281 321 Lakomá, 
  www.reala-lakoma.cz
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005

Oceňování nemovitostí – pro 
prodej, darovací smlouvu, dě-
dické ř ízení, úvěr, hypoté-
ku, účetnictví apod. – kvalitně 
a rychle. I. Drábková, Sušice. 
Telefon: 608 117 789.

RŮZNÉ 
Muž 70/174 nekuřák, mladšího 
vzhledu hledá na vážný a trvalý 
vztah štíhlejší ženu do 60 let, Su-
šice, Klatovy a blízké okolí. Od-
povím všem. Jsem z Velhartic. 
Tel. 702 903 952
Do Rodinného centra Sušice – 
Medvídek, z. s. prosíme o darová-
ní hraček. Upřednostňujeme dře-
věné před plastovými kvůli živ. 
prostředí. Budeme rádi za lego 
Duplo a knížky. Tel. 724 324 757
Dám odměnu Kč 5 000 Kč tomu, 
kdo najde v sušických skladech 
4 kusy cívek s fi lmem 16 mm na 
kterých je Sušice sedmdesátých 
let. Cívky mají průměr 38 cm. Na-
posledy se nacházely na MÚ Su-
šice. Tel. 724 016 798
Opravím, svážu diplomové prá-
ce, staré knihy. Levně. Telefon: 
739 744 687
Hledám přítelkyni ze Sušic-
ka, Horažďovicka a okolí kolem 
50 let, vyšší štíhlejší, která by se 
chtěla seznámit. Při vzájemné 
sympatii a osobním setkání více. 
Později možný vztah. Tel. SMS:
605 902 632
Hledám pro svého otce, který 
je částečně na vozíčku sociální
pracovnici, nebo maserku i něco 
víc. Diskrétně, děkuji. Telefon:
775 961 717
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění. Zdeněk Kubeš, telefon:
607 630 244
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. Tel. 
721 484 172

Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude

23. 1. 2020 ve 12 hod.

V redakci je možné zdarma získat jednotlivá 
tištěná čísla SN cca 7 let zpět. 



Počátkem nového roku,
5. ledna , zem řel Čestmí r 
Hofhanzl. Jeden z mála politi-
ků, jichž si člověk mohl vážit. 
Nebydleli jsme daleko od sebe 
a občas jsme prohodili pár slov. 
Víc nebylo třeba. Dovolte malou 
vzpomínku na člověka, pro kte-
rého slovo čest nebylo jen sou-
částí křestní-
ho jména.

Narodil se 
9. října 1941 
v jižních Če-
chách. Rodi-
na sedlačila, 
tatínek byl ve 
vsi váženým 
o b č a n e m . 
Když odmí-
tl vstoupit do 
JZD, byl pro-
hlášen za ku-
laka a internován v pracovním 
táboře. Na rodový statek pak 
komunisté uvalili vysoké do-
dávky, které musela rodina erá-
ru pravidelně odevzdávat – ne-
zbývaly pak peníze na živobytí.

Během revoluce 1989 stál 
Čestmír Hofhanzl u zrodu Ob-
čanského fóra v Telči a Jihla-
vě. V prosinci 1989 vstoupil do 
Občanské demokratické alian-
ce. Od roku 1990 byl poslancem 
České národní rady, po vzni-
ku samostatné České republi-
ky byl členem Poslanecké sně-
movny PČR, kde působil až do 
roku 1998. Ve stejném roce spo-
luzaložil Stranu konzervativ-
ní smlouvy (kromě něj se v ní 
angažoval například Ivan Ma-
šek, Daniel Korte nebo Roman 
Joch).

„V zemích, které legální cen-
tralizovaný komunismus (dnes 
se mu říká totalitní) ovládal, 
neexistovaly ani zárodečné sku-
pinky osobností, které by mohly 
vytvářet organizační centra bu-
doucích politických stran. Něco 
takového počalo vznikat teprve 
těsně před koncem osmdesátých 
let. Bohužel u těchto aktivit byli 
při jejich vzniku povětšinou 
profesionálové ze Státní bez-
pečnosti. Zločinecký systém, 
který nesl jméno komunismu, 
již v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech řídily tajné služby. 
Režim byl tak důsledný, že si 
své potenciální odpůrce sám or-
ganizoval, aby je měl pod kon-
trolou. A tak u založení a pak 
i fungování významných post-

sametových politických stran 
byli profesionálové ze služeb 
předsametového režimu.“

„Rozdíl, a to zásadní, opro-
ti převratům a revolucím v mi-
nulosti, spočívá v tom, že při 
naší sametové revoluci nešlo 
o živelný proces, ale o stude-
ný, propočítaný kalkul. Na po-

vrchu krásná 
slova a pojmy, 
uvn it ř,  pod 
p o v r c h e m , 
p ř i p r a v e n é 
uvolnění sil 
zla, s inst i-
tucionálním 
jištěním je-
jich neposti-
žitelnosti. To 
byl pravý vý-
znam sloganu 
´Pravda a lás-

ka musí zvítězit nad lží a nená-
vistí´ i listiny ´práv a svobod .́ 
Kdyby šlo o skutečnou vzpou-
ru proti tyranům, bylo by mož-
né, aby (namátkou) nebyla za-
kázána zločinecká organizace 
komunistické strany, byla ak-
ceptována kontinuita právního 
systému se zločineckým státem, 
byly blokovány lustrace, pří-
slušníci komunistických mo-
cenských struktur nebyli vy-
řazeni z procesu privatisace… 
a vlastně nebyl vykonán ani po-
kus o něco takového?

Když se na přelomu let 1992 
a 1993 připravoval ve sněmov-
ně zákon O protiprávnosti ko-
munistického režimu, prostudo-
val jsem si proces denacifikace 
a denacifikační zákony. Ve Sně-
movně jsem žádal zákaz komu-
nistické strany a v důvodové 
zprávě jsem řekl proč, a jaké 
budou následky pro morální 
a společenské zdraví, jestliže 
tak neučiníme. Žádné své teh-
dejší slovo nemusím brát zpát-
ky.“ (ČH pro Parlamentní lis-
ty, 2014)

Na počátku 90. let bylo mož-
né vykonat základní kroky 
k obnově společenské morál-
ky. Čestmír Hofhanzl byl jed-
ním z těch čestných, statečných 
lidí, kteří se snažili, ale již se 
nedočkali. Ten úkol je stále před 
námi, přátelé. 

Rok 2020 bude zlomový. Tak 
odvahu a hlavu vzhůru. Protože 
přičinlivost s důvěrou v Boha 
vítězí! 10. ledna 2020

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Čestmír

Poznáváte?
Minulou hádankou byl pohled 

na obec Annín. Aby její identifi ka-
ce nebyla moc jednoduchá, strate-
gický identifi kační bod na archivní 
fotografi i (kostel sv. Mořice na Mou-
řenci) překrylo slovo HÁDANKA. 
Omlouvám se. Děkuji všem, kteří 
jste mi napsali. 

Obec Annín leží na pravém bře-
hu řeky Otavy ve výšce 596 m n. m. 
pod strmým svahem vrchu Mouře-
nec (617 m). Nachází se asi 6 km již-
ně od Sušice na samé hranici CHKO 
Šumava. V Anníně je velmi turistic-
ky oblíbený u řeky Otavy krásný au-
tokemp, který byl založen jako první 
v tehdejším Československu v roce 
1960. Je tu chatová oblast i několik 
penzionů. Dohledal jsem, že v roce 
1890 zde žilo (Annov) ve 14 domech 
96 obyvatel, dnes je zde trvale hlá-
šeno 54 osob. 

V 1. pol. 18. stol. zde byla zalo-
žena menší skelná huť a kolem ní 
byly postupně postaveny domky pro 
zdejší zaměstnance. Sklárnu s bru-
sírnou a malírnou založil v roce 
1796 tehdejší majitel statku Vatě-
tice a purkmistr Kašperských Hor, 
Augustin Müller. Jeho syn Ema-
nuel Müller, který vlastnil i statek 
Palvínov, ji zdědil roku 1832 a po-
jmenoval ji po své manželce Anně 
(Annathalem). 

Zprvu se ve sklárně vyrábělo 
duté sklo a pateříky – barevné skle-
něné korálky k růžencům. Huťmis-
tr A. Müller vynalezl těžké křídové 
sklo – nový druh křišťálu. Toto sklo 
si velmi dobře našlo cestu do mnoha 
evropských zemí. 

Velmi úspěšný byl na začátku 19. 
století skelmistr Paul Mayer, který 
přišel na vlastní způsob výroby tzv. 
rubínového skla a jeho objev poprvé 
v historii umožnil produkci tabulo-
vého, rubínového skla. Výroba se 
zaměřila na barevné sklo broušené, 
malované i zlacené. Proslula dutým 
sklem s plastickými nálepy květin 
a broušením olovnatého křišťálu. 

V letech 1836–1837 si najal sklár-
nu v Anníně Johan Lötz. Vyráběl 
zde mimořádně kvalitní vrstvená 
a náročně broušená a řezaná skla 
v neobvyklých odstínech. (Po jeho 
smrti převzala fi rmu jeho vdova 
Zuzana. Ta přenesla o několik let 
později sídlo fi rmy s názvem „Jo-
hann Lötz, vdova“ do Klášterského 
Mlýna v Rejštejně.)

Již 10 let po vynálezu vytápění 
sklářských pecí pomocí plynových 
generátorů fi rmy Siemens, byly ve 
sklárně roku 1870 instalovány dvě 
pece tohoto provedení. Bylo to v době 
působení Josefa Eduarda Schmida 
(od r. 1866), kdy tento podnik si vy-

Marta Procházková – Cittová

dobyl světovou slávu, orientací na 
křišťál a skla benátského typu. 

V této době patřila sklárna mezi 
nejmodernější v celém Rakousko-
-Uhersku. Vývoz zboží směřoval na 
trhy Anglie, Ameriky a Austrálie. 

Specialitou této sklárny bylo dvoj-
duté (amalgámové, stříbřené) sklo 
s krajkovým dekorem. Do rodiny 
majitele sklářské hutě se přiženil 
František Novotný, který započal 
s výrobou olovnato-křišťálového bí-
lého a barevného skla s chemickým 
leštěním, pokračující tak v tradici 
svého tchána. 

Ve třicátých letech 20. století, 
byla huť vybavena moderní elektric-
kou pecí, kde se sklo tavilo elektric-
kým obloukem. Právě díky tomuto 
technicky zdokonalenému způsobu 
tavení vznikla řada nových a kva-
litních výrobků. V této době vznik-
ly i unikátní skleněné housle. Na 
annínské housle ze skla hrál i vir-
tuos Jan Kubelík a byl s jejich zvu-
kem spokojen. Je škoda, že se ten-
to unikátní nástroj nedochoval. Při 
svém putování po výstavách v ci-
zině se nešťastnou náhodou rozbil. 
Skleněné housle, vystavené v mu-
zeu v Kašperských Horách, jsou jed-
ním ze zkušebních výrobků. 

Annínská sklářská huť vznikla 

z velmi skromných poměrů, v roce 
1810 zde pracovalo jen 24 dělníků. 
Největšího rozkvětu bylo dosaženo za 
J. E. Schmida. Byl to muž hlubokého 
vzdělání a širokých zájmů, podnikatel 
a praktik, jehož znalosti o výrobě skla 
vysoko přesahovaly běžný průměr 
a na druhé straně muzikant a fi lozof. 
Slavná sklářská tradice v Anníně po-
kračuje v původní sklárně a brusírně 
skla. Je zde obnovená sklářská huť – 
foukání skla. Zdejší muzeum a pro-
dejní galerie nabízí originální české 
broušené sklo s tradičními i moderní-
mi vzory a českými granáty. Pořádají 
se zde komentované prohlídky sklář-
ského muzea, dále ukázky broušení 
a vyfukování skla.

V blízkém Rajském dvoře je 
v krásné stylové šumavské chalupě 
brusírna křišťálového skla. V budo-
vě přímo je prodejní galerie umělec-
kých řemesel. V Anníně se nachází 
jedna z největších pstruhových líhní, 
která je zaměřená na chov pstruha 
duhového a sivena amerického. Nad 
silnicí do Kašperských Hor je jeden 
z lehkých objektů čs. opevnění.

Pokud dokážete identifi kovat, ze 
kterého svatostánku je tento oltář, 
pištd prosím na e-mail: bur.mira@
seznam.cz. Mgr. Miroslav Buršík, 

Muzeum Šumavy

kem, které sama připravila. To se to 
potom hrálo! 

A pak nastaly změny. Soukro-
mé vyučování přestalo být žádoucí 
a v Sušici byla založena Základní 
hudební škola – psal se rok 1952. 
Dnes už si to pamatuje málokdo, ale 
první 2 třídy, které tvořily základ 
nové školy, se nacházely na rohu 
náměstí proti dnešnímu Granátu 
v bývalé restauraci „U Cafourků“ 
(dnes je tam květinářství). V jed-
né místnosti vyučovala na klavír 
paní uč. Marie Vrátná a v druhé 
místnosti na housle paní učitelka 
a zároveň ředitelka shora jmeno-
vaná Marta Procházková-Cittová. 

Historie Hudební školy v Sušici – 1. díl
L e t o š n í h o 

roku slaví ZUŠ 
v Sušici 80 let 
od svého vzni-

ku. Prošla dlouhým vývojem od 
malé školičky až po dnešní mo-
derní uměleckou školu se čtyřmi 
obory, výborným pěveckým sbo-
rem a slibnou perspektivou do bu-
doucna. Myslím, že je na místě tro-
chu zavzpomínat, jak to tenkrát 
všechno bylo...

Myšlenka otevření hudební školy 
v Sušici je již starého data. Teprve 
však na začátku druhé světové vál-
ky, 26. 7. 1940, schválilo městské 
zastupitelstvo zřízení městské hu-
dební školy v Sušici, o niž usiloval 
již kdysi sušický rodák, prof. hudby 
Vítězslav Roman Moser a po něm 
i Václav Vavrýn.

Počátkem září 1940 se konal zápis 
a přihlásilo se více než 100 žáků. Byl 
zakoupen nový klavír a vyučování 
bylo zahájeno 9. 9. 1940 v budově 
obecních škol slavnostními projevy 
starosty města Jana Seitze prof. Fran-
tiška Stupky, dirigenta České fi lhar-
monie a rodáka z Tedražic u Sušice. 
Škola prosperovala výborně, avšak 
neměla dlouhého trvání. Zanikla zá-
sahem nacistických „nositelů kultu-
ry“ kteří za druhé svět. války ničili 
veškeré české školství a kulturní ži-
vot u nás. Po osvobození v roce 1945 
se opět stala aktuální myšlenka zno-
vuotevření hudební školy v Sušici, 
ale trvalo ještě řadu let, než mohla 
být tato myšlenka uskutečněna a hu-
dební škola znovu otevřena. A já za-
čínám svoje vzpomínky až tam, kam 
moje paměť sahá – do padesátých let 

minulého století.
Začala jsem hrát na 

housle ve 4. třídě v roce 
1949 soukromě u paní 
prof. Marty Procházkové-
-Cittové ještě s mnoha jiný-
mi žáky. Docházeli jsme do 
jejího bytu a pilně cvičili – 
byla totiž dost přísná – ale 
uměla nám vše zpříjemnit 
dobrými domácími buch-
tami nebo jiným mouční-

Všechny své soukromé žáky si pře-
vedla do nové hudební školy.

I když byla první škola vlastně 
malá školička, navštěvovalo ji asi 
50 žáků. Byly pořádány školní be-
sídky, třídní přehrávky a na konci 
škol. roku výlety se žáky. Vzpo-
mínám si, že jsme asi dvakrát na-
vštívili mistra Jaroslava Křičku, 
hudebního skladatele, v jeho vil-
ce a překrásné zahradě v Červe-
ných Dvorcích u Sušice, kde ve stáří 
s manželkou žili. 

Příště si povíme o činnosti školy 
v dalším působišti.

Alena Fišerová
foto archiv AF a Michal Fišer

V domě na rohu sídlila v přízemí první poválečná hudební škola.

Kterak jsme přivezli do Sušice Betlémské světlo a jak se šířilo dále

Ze skříní, sklepů a půd jsme vy-
táhli lucerničky a petrolejky, opráši-
li je, vyleštili, upravili knoty, dolili 
petrolej, dokoupili svíce. Již potři-
cáté jsme my skauti vám všem, kdo 
jste projevili zájem, předali vzácný 

plamínek z Betléma, tak pečlivě 
střežený, tak hýčkaný. Je označo-
ván za novodobý symbol Vánoc.

Betlémské světlo se letos předá-
valo ve Vídni v sobotu 14. prosince, 
odtud jej česká výprava dopravila do 

Brna, kde o něj celých sedm dní pe-
čovala, aby jej pak plamínek po pla-
mínku předávali skautští kurýři na 
vlakových zastávkách, nástupištích 
a posléze na místních akcích.

O týden později v sobotu
21. prosince už jsme my, místní 
kurýři z oddílu Gabrety Hartma-
nice (a jeden šotek z oddílu Pidilidi 
Sušice) seděli ve vlaku do Horaž-
ďovic Předměstí, kde jsme netrpě-
livě vyhlíželi vlak z Brna. Ohlášené 
zpoždění vlaku a pouhá minuta na 
připálení plamínku a znovunased-
nutí na přípoj zpátky jen přidalo na 
dramatičnosti. Zájemcům o Betlém-
ské světlo jsme jej předali už přímo 
ve vlaku a následující den i na dal-
ších místech – v Sušici, v Hartmani-
cích, na Mouřenci, v Hlavňovicích 
a v Kašperských Horách.

Předávání světla s sebou nese 

nejen útrapy (stres, aby plamen ne-
zhasl, aby jej vosk ze svíčky ne-
utopil, aby nefoukal moc vítr a šlo 
světlo připalovat, abychom, nedej 
Bože nevyhořeli!), ale hlavně milá 
setkání se srdečnými lidmi, sezná-
mení s dalšími skauty, poklábosení 
nejen s oddílovými členy, ale i s pří-
chozími lidmi, je to příjemné za-
končení adventu, krásný, vřelý po-
cit z vykonaného dobrého skutku.

Jsem ráda, že se se svým oddí-
lem můžeme zapojit do šíření po-
kojného vřelého symbolu Vánoc 
a prozářit a zahřát vaše domovy 
a srdce. Těším se na setkání v pro-
since 2020! Petra Divišová

vedoucí oddílu Gabrety 
Hartmanice a Pidilidi Sušice, 

Junák – český skaut, středisko 
Vydří stopa Sušice, z. s.
foto – archiv střediska
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Rodiče a široká veřejnost pří-
znivců SDS,stejně jako účinkují-
cí zpěváci a hudebníci s velkým 
nadšením očekávali poslední ad-
ventní víkend, který se v Sušici 
již tradičně nesl v duchu vánoč-
ních koncertů Sušického dětské-
ho sboru.

Odpolední vystoupení zaháji-
lo nejmladší přípravné oddělení 
sboru Broučci (foto 4) z MŠ Sme-
tanova a ZUŠ s M. Naglmüllero-
vou a J. Hanusovou. Posluchače 
potěšili pěti hravými písničkami, 
nejprve o zvířátcích a posléze te-
matickými o zimě i Panně Marii. 
Rozloučili se s Borovými sáněmi. 
Sluníčka (foto 3) s J.Pelechem a J.
Zdeňkem rozzářila pódium hned 
poté. Dětmi oblíbená Zimní čača 
rozpohybovala všechny zpěváčky 
a v podobně rozpustilém duchu se 
neslo celé jejich vystoupení. Za-
zněla Písnička, Mikuláš či V dale-
kém Betlémě i Nasněžilo, při kte-
rém měli posluchači pocit, že díky 
choreografi i písně je v sále skuteč-
ně chumelenice.Oba přípravkové 
sbory pracovaly při vystoupení 

nejen s hlásky svých zpěváčků, 
ale i s výrazem, hrou na tělo, sólo-
vými výstupy a v neposlední řadě 
s radostí ze zpěvu, která se přená-
šela do hlediště. 

I letos následovala po jejich vy-
stoupení tábornická operka –ten-

tokrát Dvanáct měsíčků – v úpra-
vě Z. Svěráka a J. Uhlíře, v podání 
dětí z letního soustředění a je-
jich vedoucích pod taktovkou M. 

Houškové, s doprovodem J. Zdeň-
ka, která měla opět velký úspěch 
(foto 8). Nejinak tomu bylo i u po-
sledního vystoupení, když jeviš-
tě zcela ovládlo již tradiční těleso 
Rodičů a dětí s netradičním hu-
debním doprovodem kapely EKG 
Heart Rock, složené z převážně 
bývalých zpěváků SDS. Třemi vá-
nočními melodickými písněmi se 
jim pod vedením M. Naglmülle-
rové a J. Hanusové opět podařilo 
krásně navodit sváteční atmosfé-
ru a zakončit tak v sobotu 21. 12. 
2019 oba odpolední koncerty a ten 
večerní zahájit.

Program večerních koncertů 
20. a 21. 12. 2019 zahájilo vytru-
bování ponocných. Dalšími aktéry 
slavnostních večerů byly Včelky 
(foto 2). Pod vedením J. Pelecha 
s korepeticí J. Zdeňka zaznělo pět 
krásných skladeb. Zimní čaču vy-
střídal Mikuláš, trochu rozruchu 
vnesla píseň Divná věc, kde se zá-
měrně ozývaly „divné“ zvuky. Se 
sólovými vstupy zazněla písnič-
ka Šly panenky silnicí a melodic-
ká Jazz Cantate byla na rozlouče-

nou. Společně s Hlavním sborem 
pak zazněl již tradičně ještě Bru-
sič mráz. 

Hlavní sbor s J. Baierlem,
A. Sušilovou a J. Pelechem během 
večera předvedli mnoho skladeb 
při nichž k doprovodům maximál-
ně využili šikovné hudebníky (bý-
valé i současné) z vlastních řad, 
a to především při velmi nároč-
ném provedení Vánočního příbě-
hu od Carla Orffa (foto 5, 6), který 
pro SDS zrežírovala B. Skrbko-
vá s Danem Nakládalem. Opět se 
ukázal obrovský potenciál i síla 
všech trénovaných hlasů , šikov-
nost všech pěvců, herců i muzi-
kantů na scéně. 

Další část večerů se nesla v du-
chu svátečním, takže se ke slo-
vu dostaly koledy... Adeste fi de-
les, Já malý přicházím, Tichá 
noc… Vše, jak je již zvykem, 
s obrovským nasazením a úsmě-
vem na rtech jak zpěváckých, tak 
i sbormistrovských. 

Očekávaným vrcholem koncer-
tů bylo již tradiční loučení s od-
cházejícími zpěváky, jichž je letos 
celkem 5 (foto 7). Text nostalgic-
ké písně, se kterou se s publikem 
i sborem loučili, složila N. Káňo-
vá a zhudebnil ji David Nakládal. 
Krásně hlasově provedená koleda 
Carol of the bells song byla dalším 
jejich překvapením a zároveň vá-
nočním dárkem. Pak už zněly jen 
zvonečky a společně zpívané ko-
ledy všemi v sále. 

Všechny koncerty potěšily 
stovky posluchačů a vdechly jim tu 
správnou vánoční atmosféru. Vě-
říme, že stejný zájem bude i o další 
vystoupení, na která se SDS pečli-
vě připravuje a jsou již tradičním 
osvěžením jarních či podzimních 
dnů nebo jásavým zakončením 
školního roku.

SPSDS, sbormistři i zpěvá-
ci srdečně děkují všem sponzo-
rům, partnerům, rodičům i po-
sluchačům za celoroční podporu 
i vstřícnou spolupráci a přejí 
všem jen to nejlepší do nové-
ho roku. Zároveň zvou všech-
ny rodiče a příznivce SDS na 
členskou schůzi, která se bude 
konat v pátek 24. 1. 2020 od 
18.30 h v sále Káčka, kde pro-
běhne připomínkování ke sta-
novám a volba nových členů 
SPSDS.

Za SPSDS 
Helena Pojarová Tesařová

foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz 
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