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Aktuálně 
z radnice

MASOPUST
Masopust držíme,
nic se nehádáme,
pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak setkali,
pospolu. z Domažlicka

Čas veselosti, hodokvasu 
a zábavy vystřídá od Pope-
leční středy období půstu.

10. února
Masopustní neděle, začíná 
čínský rok Hada
14.00 od restaurace Na Bou-
chalce Masopustní průvod 
Hořejším předměstím
15.45 Kino Sušice
Don Quijote
Bolšoj balet z Moskvy

13. února
Popeleční středa
19.30 Sokolovna
Básník a  kočka s  Luká-
šem Vaculíkem a Kateřinou 
Hrachovcovou

14. února
Valentýn
svátek zamilovaných
20.00 Kino Sušice
Láska

16. února
20.00 Sokolovna
Chovatelský ples

17. února
Černá neděle
20.00 Kino Sušice
Soukromý vesmír Heleny 
Třeštíkové

22. února
Den sesterství
20.00 Kafe Sirkus
Zdeněk Vřešťál (Nerez, Ne-
řež) – sólový koncert české-
ho folkového písničkáře

–jd–

Nové prostory pro seniory,  
které vznikly přestavbou hor-
ního patra v budově domova 
na nábřeží, si byli ve středu 
23. ledna prohlédnout také 
starosta a místostarostka Su-
šice. Důstojnější bydlení pro 
obyvatele domova zahrnuje 
nejen více soukromí na reno-
vovaných pokojích, ale také 
nová, prostorná a nově vyba-
vená koupelna. Více na str. 2.

Klokánek v Janovicích  je pro-
jekt Fondu ohrožených dětí, 
který v ČR pomáhá dětem už 
od roku 2009. Pozvání na ná-
vštěvu přijal starosta Bc. Petr 
Mottl, jehož jako starostu Su-
šice požádal domov o podporu. 
Janovický Klokánek je jediný 
v Plzeňském kraji a stejně jako 
mnoho dalších zařízení podob-
ného typu se i on potýká s ne-
dostatkem financí na zlepšení 
a rozšíření provozu. V součas-
né době poskytuje domov více 
než třem desítkám dětí ve věku 
od 6 měsíců do 17 let.

Nejlepší sportovec roku 2012  
okresu Klatovy bude vyhlášen 
v klatovském kulturním domě 
12. února. O tom, že Sušice má 
i letos mnoho nominovaných 
na ocenění, jsme informova-
li v minulých SN. Stejně jako 
v předchozích letech se slav-
nostního vyhlášení zúčastní 
i starosta Sušice Bc. Petr Mo-
ttl. Kdo nakonec trofej získal, 
přineseme informace v násle-
dujících SN.

Zájem o  pronájem  sušic-
ké nemocnice stále projevu-
je společnost Agel, a. s., kte-
rá v současné době provozuje 
v ČR jedenáct nemocnic a ně-
kolik dalších zdravotnických 
zařízení. Vedení a zastupitele 
města oslovila znovu s nabíd-
kou na pronájem a představila 
své záměry. Zda se bude záměr 
pronájmu dále rozpracovávat, 
o tom budou zastupitelé jednat 
ve středu 20. února. Podle vý-
sledku jednání pak budou pří-
padně uvažovány další kroky 
směrem ke zveřejnění nabídky 
pronájmu a vypsání soutěže.

Jak vyřešit dopravu  v Suši-
ci? Varianty možných řešení 
diskutovali zastupitelé spolu 
se zpracovateli návrhu Územ-
ního plánu. Z několika vari-
ant vybrali dvě, které budou 
ještě podrobněji vyhodnoce-
ny. Ve hře je jednak původně 
uvažovaný obchvat vedoucí 
přes kasárna tak i ‚šetrnější‘ 
možnost nového přemostění 
Otavy v její spodní části (v mís-
tech žel. mostu) a vedení trasy 
mimo areál kasáren. Zlepšení 
dopravní obslužnosti a dostup-
nosti Sušice je důležité z hledis-
ka cestovního ruchu i výrobní 
a obchodní sféry. (red)

V Sušických novinách 10/2012 
jsme informovali o zahájených jed-
náních zainteresovaných subjektů 

– kraje, Zdravotnického holdingu 
PK, a. s. – klatovské nemocnice, 
města Sušice a Sušické nemocni-
ce, o. p. s. Setkání tehdy inicioval 
hejtman Milan Chovanec, který 
na něm veřejně deklaroval pod-
poru sušické nemocnici a s jeho 
názorem, že zájem o udržení ne-
mocnice v Sušici je trvalý, souhla-
sili všichni přítomní.

„Hejtman Milan Chovanec ne-
vyloučil, že by v rámci budoucí spo-
lupráce a tím pádem i otevřeného 
způsobu finanční pomoci sušické 
nemocnici mohlo být i její oficiální 
zahrnutí do páteřní sítě nemocnic 
v kraji. Nastínil několik rovin spolu-
práce a podpory, které budou před-
mětem dalších jednání pracovních 
skupin. Přehodnoceno bude napří-
klad financování lékařské služby 
první pomoci a záchranné zdra-
votnické služby krajem, zpracová-
na možnost zahrnutí sušické ne-
mocnice do centrálního nákupního 
systému, zvážena forma spoluprá-
ce externích partnerů.“ (Sušické 
noviny 10/2012)

Dnes se ale zdá, že situace je 
poněkud jiná a skutečnost se liší 
od proklamovaných prohlášení. 
MUDr. Kateřina Nová, radní pro 
oblast zdravotní péče a sociálních 
služeb, pracovala spolu s kolegy 
půl roku na tom, aby se tato pro-
hlášení naplnila. Jaký je stav dnes?

„Jedním slovem zklamání. Tak 
by se dala shrnout více než půl-
roční práce, která začala v červnu 
loňského roku na popud hejtmana 
Milana Chovance. Vybavuji si prv-
ní setkání, kdy na vlastní žádost 
navštívil společně s představiteli 
holdingu PK a klatovské nemoc-
nice Sušici, aby zde jednal o nale-
zení forem spolupráce a podpory 
pro sušickou nemocnici. Zpočát-
ku jsem byla trošku skeptická, nic-
méně další setkání s panem hejt-
manem v září mě ujistilo, že svoji 
podporu myslí vážně.“

Kromě dohody o spolupráci 
(Memorandum) se jednalo o mož-
né finanční pomoci naší nemocnici 
s tím, že hejtman přislíbil podpo-
ru při jednání krajského zastupi-
telstva. Jakkoli sušická nemocnice 
hospodaří dobře, finanční pod-
poru, vzhledem k udržení konku-
renceschopnosti a standardu péče, 
potřebuje. Memorandum o spolu-
práci po úpravách Sušice již po-
depsala, od prosince leží na kra-
ji a čeká na projednání a podpis 
druhé strany. O finanční podpoře 
se ale mluvit přestalo.

„Domnívám se, že je správně 
podpořit nemocnici, která se sna-
ží hospodařit s rozmyslem a bez 
velkých finančních ztrát (podo-
týkám – v  roce 2012 byla ztrá-
ta pouze 2 mil. korun). Proč by 
měla být diskriminována opro-
ti nemocnicím, které hospodaří 

s mnohem větší ztrátou? Za rok 
2011 nemocnice Plzeňského kraje 
vykázaly konečnou ztrátu 145 mi-
lionů korun (v tom není zahrnuta 
částka na dostavbu Klatovské ne-
mocnice), za rok 2012 se počítá se 
ztrátou kolem 150 milionů. Navíc 
pouhých 30 % ošetřených pacien-
tů v Sušické nemocnici jsou oby-
vatelé Sušice. Zbylých 70 % jsou 
mimosušičtí. Celková spádovost 
Sušické nemocnice je zhruba 30 
tisíc obyvatel, tj. 5,2 % všech oby-
vatel kraje. Zcela logicky z toho 
vyplývá, že zastupitelé kraje, byť 
kraj není vlastníkem naší nemoc-
nice, by mohli a měli, i v souladu 
se svým volebním programem 
podpory zdravotnictví, přispět 
na dané procento ošetřených pa-
cientů. Pokud ‚svým‘ nemocnicím 

(Zdravotnický holding PK zahrnu-
je nemocnici v Klatovech, Domaž-
licích, Rokycanech, Stodu, LDN sv. 
Anna a LDN Horažďovice) poskyt-
ne 150 milionů na dorovnání ztrát, 
nám by teoreticky mohl přispět 
částkou až 7,5 mil.

Podle slov hejtmana a jeho po-
radce MUDr. Šimánka, by nej-
vhodnější formou podpory bylo 
schválení žádosti o investiční do-
taci. Jak nám byl doporučeno, tak 
jsem udělali. Žádost o finanční 
příspěvek na přímou digitalizaci 
RTG pracovišť v hodně čtyř mili-
onů jsme řádně podali začátkem 
prosince 2012.

Od té doby to vypadá (ač bych 
se ráda mýlila), jako by snad ani 
žádná jednání neprobíhala, a že 
naše práce, kterou jsme tomu vě-
novali, byla zcela zbytečná.

Žádost se totiž na zastupitel-
stvo kraje ani nedostala. Na su-
šickou radnici dorazil, jako re-
akce na žádost o finanční příspě-
vek, pouze dopis hejtmana Mila-
na Chovance, v němž sděluje, že 
vzhledem k předpokládanému sní-
žení příjmové stránky do rozpočtu 
kraje naší žádosti s politováním 
nevyhoví.“

O co tedy v  téhle partii doo-
pravdy šlo? Dostat sušickou ne-
mocnici do patřičných mezí Me-
morandem, uklidnit ji (a veřej-
nost) příslibem spolupráce před 
krajskými volbami?

„Ano, ptám se i  já, o co tedy 
(v první řadě) vlastně šlo. Ráda 
bych věřila tomu, že hejtman splní 
to, co slíbil. Domnívám se, že čtyři 
miliony krajský rozpočet ‚nepolo-
ží‘ (nedávno například ušetřil 96 
milionů za optickou síť Camelnet, 
když využil k jejímu položení ve-
dení plynovodu Gazela – jak jsme 
četli v médiích). Bohužel, z této si-
tuace nejen pro mě vyplývá zkla-
mání a smutná zkušenost.“

Jak nastalou situaci 
vysvětluje hejtman 
Plzeňského kraje?

Pane hejtmane, v květnu loň-
ského roku jste inicioval setkání 
s vedením města Sušice a ředi-
telem Nemocnice Sušice, o. p. s. 
Na něm jste jasně deklaroval zá-
jem o udržení provozu sušické ne-
mocnice a několikrát na setkání 
zazněl její význam. Tehdy s vaším 
prohlášením o podpoře, včetně 
toho že ačkoliv není členem hol-
dingu patří sušická nemocnice 
k síti páteřních zdravotnických 
zařízení v kraji, souhlasili jak zá-
stupci kraje, tak krajského zdra-
votnického holdingu a klatovské 
nemocnice.

Mluvilo se o několika možnos-
tech podpory, z nichž zatím pou-
ze jedna (která kraj nic nestojí) 
došla alespoň polovičního napl-
nění – zmiňované Memorandum. 
Jiné formy finanční spoluúčasti 
na provozu sušické nemocnice 
byly podle našich informací pro 
kraj nepřijatelné (přehodnoce-
ní financování LSPP) a jedinou 
možnou, kterou jste navíc sami 
navrhli, jste teď odmítli. Částka 
čtyři miliony je ve srovnání s ob-
jemem ztrát ostatních nemoc-
nic které bude kraj dorovnávat, 

nepatrná. Nabízí se otázka, jaký 
je skutečný důvod zamítnutí žá-
dosti o dotaci na investici do ne-
mocnice v Sušici?

Hejtman PK 
Milan Chovanec

„V  první řadě musím říci, že 
na  srpnovém jednání zástupci 
kraje skutečně doporučili v zále-
žitosti Sušické nemocnice podání 
žádosti o dotaci, což je standardní 
postup. Samo podání žádosti o fi-
nanční příspěvek v žádném případě 
neznamená automatické poskytnu-
tí dotace – toho si musí být každý 
žadatel vědom, i pan starosta Su-
šice, pokud se domnívá, že mu kraj 
dotaci slíbil.

V dopisu panu starostovi jsem 
detailně vysvětlil nutnost redukce 
rozpočtu PK na rok 2013 včetně 
prostředků určených na dotace ci-
zím subjektům. Zdůrazňuji v této 
souvislosti, že Plzeňský kraj zů-
stává i v roce 2013 jediným kra-
jem v ČR, který nemá ani korunu 
úvěru. Při financování potřeb kra-
je a jeho organizací svých výdajů se 
musíme spolehnout na výnosy ze 
sdílených daní (RUD). Nejnovější 
predikce Ministerstva financí sni-
žuje odhad tempa hospodářského 
růstu v roce 2013 a potvrzuje, že 
ekonomika ČR se nachází v recesi. 
Musíme ještě efektivněji hospodařit 
s každou korunou a nesmíme ohro-
zit kvalitu služeb našich organizací 
včetně nemocnic.

Spolupráce mezi Nemocnicí Su-
šice a Klatovskou nemocnicí bude, 
jak bylo dohodnuto, realizována 
formou Memoranda, což přinese 
sušické nemocnici podle našich od-
hadů úspory až 1,8 mil. ročně. Dal-
ší peníze musí město Sušice jako 
zřizovatel nemocnice najít ve svém 
rozpočtu.“

Tento scénář není neznámý. 
Úsudek si jistě čtenář udělá sám.

A. STAŇKOVÁ

Šlo o předvolební tah?

Jednání v květnu loňského roku bylo ze strany kraje plné příslibů a vstřícnosti k zachování a pomoci sušic-
ké nemocnici. Skutečnost je, o devět měsíců později, jak se zdá, jiná.
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Důstojné bydlení pro seniory

Možná si ještě pamatujete, že 
v loňském roce jsme informova-
li o neutěšeném stavu některých 
prostor v  Domově pro seniory 
na nábřeží J. Seitze v Sušici. V po-
kojích bydlelo i pět obyvatel na-
jednou, soukromí tvořily pouze 
látkové plenty… To už je minulost. 
Část Domova prošla rekonstrukcí 
a v horních patrech vznikly poko-
je a sociální zařízení odpovídající 
kvality. Útulné pokoje pro jednoho 
až dva obyvatele, k nim náležející 
sociální zařízení, velká, vybavená 
koupelna, která umožňuje kom-
fortnější hygienu i pro imobilní 
obyvatele a sestrám a pečovatel-
kám značně ulehčuje práci.

Na tuto část investiční akce se 
městu podařilo získat 2,8 mil. Kč, 
druhá etapa, která by se měla re-
alizovat od dubna do června letoš-
ního roku, bude podpořena dotací 
ve výši 3,6 mil. Kč.

Druhá etapa se týká rekon-
strukce II. NP sousední budovy 
(dnes katastrální úřad), které Do-
mov získá po uvolnění prostor.

Město na celou investiční akci 
doplácí ze svého rozpočtu další 
více než dva miliony korun.

Díky úpravám a rozšíření získá 
domov mimo nové oddělení dal-
ších 12 míst pro obyvatele.

Při prohlídce Domova zvali 
obyvatelé ochotně starostu i mís-
tostarostku na prohlídku svých 
pokojů, povídali si s ním o bydle-
ní v domově i o tom, co mají rádi.

Personál a ředitelka Sociálních 
služeb Mgr. Renata Vácová jsou 
samozřejmě rádi za to, že se re-
konstrukce podařila, ale už vidí 

i další potřebné věci. Co by oby-
vatelům zpříjemnilo život hlavně 
v teplejším období, by byla upra-
vená terasa a pro aktivizační čin-
nosti ještě „chybí“ o kousek víc 
místa. Starosta přislíbil, že se spo-
lečně sejdou a proberou možnosti, 
co, kdy a jak by se dalo v Domově 
dále zlepšit. –as–

Forum Gymplanum

Na sušickém gymnáziu pro-
běhl další projektový týden, ten-
tokrát s názvem Fórum. Základ-
ní význam slova fórum pochá-
zí ze starověkého Říma (známé 

Forum Romanum). Jednalo se 
o veřejný prostor uprostřed měs-
ta. Toto prostranství sloužilo jako 
centrum veškerého dění ve městě. 
Odehrávaly se tu různé slavnosti, 
průvody, soudy, volby, politická 
shromáždění, trhy. Fórum bylo 
i centrem umění, často se zde 
o umění diskutovalo, mnohdy tu 
umění i přímo vznikalo. Lidé cho-
dili ven, aby se potkávali a pro-
mlouvali spolu.

Dnešní svět je jiný. Lidé jsou 
pohodlnější. Naštěstí jsou i vyna-
lézavější a objevují nové možnosti 
komunikace. Prostor pro diskusi 

si dokážeme vytvořit i z pohodlí 
svého domova – u televize, u po-
čítače. My jsme si fórum založili 
přímo ve škole. Žáci šesti tříd se 
podle zájmu rozdělili do pěti pra-
covních skupin. Na začátku týd-
ne dostala každá skupina deset 
různorodých úkolů a s výsledky 
svého bádání jsme se navzájem 
seznámili na závěrečné prezen-
taci ve Smetanově sále.

Š. BAIERLOVÁ

(pozn. red.– podrobněji se 
o projektu dočtete v následujícím 
vydání SN)

Putovní LEGO projekt, který už navštívil řadu zemí, byl letos opět také v Sušici. Po tři dny se desítky 
mladých stavitelů snažily postavit město podle svých snů. A výsledek opravdu stál za to – nová Sušice do-
stala moře, letiště, Eiffelovku, hrady (dokonce i s drakem), skoropustý ostrov, mrakodrapy, Hollywood, 
dokonce i školu(!), železnici, dostavník… Úspěšné zakončení celého projektu, jehož hlavním architektem 
byl Ing. Jan Spěváček, proběhlo v neděli 27. ledna. A co s městem bylo dál? Pak nastal čas bourací party – 
dospěláci se pustili do rozebírání a třídění stovek tisíců kostiček, aby je včas naskládali do krabic a poslali 
dál… na Slovensko. Organizátory letošního ročníku LEGO projektu byla opět Církev bratrská a sdružení 
YMCA. Zájem o účast v projektu je velký a není vůbec jednoduché jej získat. Přesto ale sušičtí organizátoři 
přislíbili, že udělají všechno pro to, aby se k nám zase za rok vrátil. –as–

Led v Sušici přivítá krasobruslaře
Krasobruslařská revue v Sušici? Ano a už brzy!
Netradičně ožije sušická le-

dová plocha – krasobruslařským 
vystoupením členů Krasobrus-
lařského klubu Plzeň, v pondělí 
18. 2. 2013 od 17 hod., které při-
pravila nová příspěvková orga-
nizace Sportoviště města Sušice.

Na ledě zimního stadionu se 
představí děvčata z plzeňského 
krasobruslařského klubu v kate-
goriích nováčci mladší, nováčci, 
nejmladší a mladší žačky, K. Ma-
tějů za seniorky. Na sušickém ledě 
rozjedou krasobruslařky nacviče-
nou choreografii svých volných 
jízd na známé pohádkové a filmo-
vé melodie. Pro společné vystou-
pení si vybraly dva tance, jedná 
se o povinný prvek tzv. Čtrnácti-
krok a Evropský valčík. Přípravu 
si vzala na starost Olga Kaslová, 
šéftrenérka KK Plzeň.

Dívky mají za  sebou celou 
řadu úspěchů. O největší úspěch 
plzeňského klubu na domácí scé-
ně se postaraly reprezentantky 
Vanessa Štefanová a  Daniela 

Šedivcová, které na Mistrovství 
ČR v Brně vybojovaly 12. a 17. 
místo v kategorii mladších ža-
ček. V letošní sezóně za mladší 
nováčky vybruslila 2. místo v Kra-
lupech a ve Strakonicích Denisa 
Němcová a 2. místo v Mladé Bole-
slavi Lucie Adamcová. Pro 5. mís-
to v Plzni si jela Adéla Němcová 
za mladší žačky a na pozici seni-
orek 3. místo vybojovala v Příbra-
mi Karolína Matějů.

Ačkoliv není klub mužské po-
pulaci uzavřen, najdeme v pří-
pravce jen dvě mužská jména. 
Uvidíme, zda se plzeňskému klu-
bu podaří z nich vychovat kra-
sobruslaře, jako je v současnosti 
pětinásobný mistr ČR a Evropy 
Tomáš Verner.

Krasobruslení je krásný sport 
s notnou dávkou elegance, šar-
mu a ladnosti pohybů, které jdou 
ruku v ruce s neuvěřitelnou dři-
nou, odříkáním a  psychickou 
odolností. Bez trochy talentu, sil-
né vůle, odhodlání a s disciplínou 

v krvi, by nebylo možné ‚to dotáh-
nout dále‘. Krasobruslařky by se 
díky své ohebnosti a mrštnosti 
hravě uplatnily i v dalších spor-
tech (gymnastice, atletice, bas-
ketbalu aj.), ale když už jednou 
daly srdce ledu…

Podaří se i Sušici vychovat 
několik zdárných krasobrusla-
řů či krasobruslařek? Pokud vás 
alespoň trochu zaujal tento sport, 
přijďte navštívit nový sušický kra-
sobruslařský kroužek, který pod 
vedením paní Hartmanové zahájil 
svoji činnost v září 2012. Pokud 
nebudete mít tu vytrvalost pokra-
čovat a prosadit se na domácí scé-
ně, naučíte se zde alespoň dost 
obstojně bruslit.

SIMONA FISCHEROVÁ
(pozn red. – rozhovor s ředi-

telem Sportovišť města Sušice, 
Ing. Lukášem Hamákem o tom, 
jaká překvapení dále připravu-
je, co se na sportovištích děje teď 
a jaké vůbec v Sušici jsou sportov-
ní možnosti, se dočtete v příštím 
vydání SN)

Pozor, padá!
Na  chodníky, auta, silnice… 

Poslední dva lednové týdny do-
kázaly, že aprílové počasí nemusí 
být jen v dubnu. Nejdřív se nebylo 
kam hnout pro sníh, pak nebylo 
kudy chodit pro zátarasy a varo-
vání, že ze střech padá sníh a led. 
V rámci preventivních opatření 
a předcházení nebezpečným si-
tuacím hasiči ze Sušice a Klatov 
pomáhali v několika případech 
se speciální technikou při od-
straňování nebezpečných náno-
sů na střechách. (as) 

Postav si svoje město
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Zasedání rady městaNení nám to
Jak si Sušice poprvé volila prezidenta

Autorka fotografií: Dana Urbánková

Loni na silnicích Klatovska zemřelo 10 lidí
Nejvíce nehod zavinili mladí řidiči

Smutná loňská statistika Policie ČR – v roce 2012 bylo nahlášeno 
celkem 444 dopravních nehod na silnicích Klatovska, při kterých 10 
osob bylo usmrceno, 32 těžce zraněno a 227 lehce.

Ve srovnání s předchozím rokem přibylo šest hlášených nehod, a pět 
lehce zraněných. Počet mrtvých je stejný, těžká zranění utrpělo o čtyři 
osoby méně Škody způsobené dopravními nehodami narostly oproti 
roku 2011 o 4 942 tis. korun.

Podíváme-li se na celkovou statistiku z pohledu uplynulých čtyř let, 
pak jednoznačně „černým“ rokem byl rok 2009. Naopak nejméně ne-
hod (ale ne s nejmenšími škodami) se stalo v roce 2010.

Nejčastější příčinou nehod byl shodně s předchozími roky nespráv-
ný způsob jízdy (podíl 42 %, tři mrtví), nepřiměřená rychlost (38 %, 
čtyři mrtví), nedání přednosti v jízdě (10 %, jeden mrtvý) a nesprávné 
předjíždění (2 %, čtyři lehká zranění).

Řidiči motorových vozidel zavinili 404 dopravních nehod, cyklisté 
23 (o 12 více než v roce 2011); děti–cyklisté zavinily jednu dopravní 
nehodu s lehkým zraněním, jednu kolizi s cyklistou chodci. Viníky do-
pravních nehod ale byli i chodci – celkem v sedmi případech zavinili 
nehodu, z toho dvakrát děti.

Pod vlivem návykových látek zavinili řidiči 50 dopravních nehod, 
z toho ve 33 případech s alkoholem v dechu od 1 promile výše.

Nejčernějším měsícem, co se týká nehodovosti na Klatovsku v loň-
ském roce, byl červenec (48), následoval srpen (44) a třetím měsícem 
s největším počtem nehod byl leden (41), nejčastěji se bouralo v pá-
tek (80).

Varující je věkové složení viníků nehod vzhledem k počtům: 128 
nehod zavinili řidiči ve věku 19–28 let, 84 nehod mají na svědomí ři-
diči ve věku 30–39 let, 53 ve věku 40–49 let, 50 nehod řidiči věkové 
skupiny 50–59 let, 27× byli viníci ve věku 60–69 let a v sedmnácti pří-
padech šlo o řidiče starší 70 let.

Skoro tři miliony na blokových pokutách uložili policisté, když zjis-
tili v loňském roce 7 987 přestupků v dopravě (opět pouze na Klatov-
sku) a zadrželi 79 řidičských průkazů, což je o 22 více než v roce 2011.

Policie kontrolovala také nákladní dopravu – v rámci kontrol před-
pisů a přepravy nebezpečných věcí bylo v silniční dopravě kontrolo-
váno 801 užitkových vozidel, kde bylo zjištěno 76 závad, za což bylo 
podle zákona č. 111/1994 Sb. uloženo 15 kaucí v částce 158 000 Kč.

–red, p cr–

2009 2010 2011 2012

dopravní nehody celkem 496 404 438 444

usmrceno osob 14 7 10 10

těžká zranění osob 52 22 36 32

lehká zranění osob 319 209 222 227

škoda v tisících Kč 47 539 37 923 27 505 32 477

Jednání rady města se konalo v pondělí 28. ledna.
• RM schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení devátého kamerového bodu „IP kamery kino Sušice“ 
na budově kina v Sušici a doplnění obslužného pracoviště na stanici MP a ve věži radnice s firmou Inves-
ttel, s. r. o., Klatovy za cenu 699 865 Kč včetně DPH. RM pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• RM nesouhlasila udělením výjimky pro využívání pravidelné měsíční pečovatelské služby.
• RM projednala bytovou agendu týkající se pronájmů a podnájmů bytů a nebytových prostor v majet-
ku a správě města.
• RM uložila ředitelce SKC splnit ukládací usnesení č. 639 ze dne 12. 11. 2012 – „předložení návrhu koncep-
ce budoucího fungování objektu Sokolovny“, jeho předložením na příštím jednání rady města tj. 11. 2. 2013.
• RM uložila ředitelce SKC předložit na příštím jednání rady města, tj. 11. 2. 2013, jmenný seznam 
všech zaměstnanců Sušického kulturního centra se začleněním do organizační struktury včetně pracov-
níků na dohody.
• RM uložila ředitelce Sušického kulturního centra předložit vyúčtování 13. reprezentačního plesu měs-
ta na příští jednání rady města, tj. 11. 2. 2013.
• RM souhlasila připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Akce bude podpořena dne 
10. března 2013 vyvěšením tibetské vlajky.

Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na www.mestosusice.cz. –red–

Pilotní pořad nového formátu
Kafe SIRKUS, neboli kino ka-

várna Sušického kulturního cen-
tra, hostila 29. ledna pilotní díl 
nové talkshow Škrtněte si prosím. 
Ta přináší do Sušice zcela nový 
formát zábavního pořadu, který 
se zrodil v hlavě moderátora akce 
Radka Nakládala. Ten si ku příleži-
tosti prvního dílu talkshow pozval 
regionální hosty, jimiž byli historik 
Jan Lhoták, Dívka Šumavy Kateři-
na Brabcová a klatovské hudební 
těleso Jill Trio.

„Nová možnost pro lidi si kul-
turně škrtnout ve svém městě“

Každému z hostů se věnoval 
moderátor samostatně, pohovo-
řil s nimi o tématech vztahujících 
se k městu Sušice a šumavskému 
regionu. Jan Lhoták, který tři roky 
intenzivně pracoval na své knize 
Památky města Sušice, obohatil di-
váky o zajímavá fakta vztahující se 
k urbanistickým symbolům města 
Sušice, jakými jsou stará lékárna 
(Rozacínovský dům), radnice, kap-
le Anděla Strážce, dokonce krátce 
pohovořil o trpké příchutí genia 
locci sušického kina, které má co 
dočinění s požárem z roku 1707.

Něžné pohlaví v talkshow re-
prezentovala Kateřina Brabcová, 
vítězka 7. ročníku soutěže o nej-
krásnější dívku Šumavy za rok 
2012, která vyprávěla o svých zku-
šenostech ze soutěže i o svém stu-
diu a praxi, kterou zastává na plas-
tické chirurgii.

Pořad hudebně doprovázely 
dámy z Jill Tria (violoncello, hou-
sle, akordeon). Pilotní pořad celé-
ho projektu sledovaly v příjemném 
prostředí kavárny kina více než tři 
desítky hostů.

Na další díl nové hudebně zá-
bavné talk show Škrtněte si pro-
sím se můžete těšit 12. března 

v 19. hodin. Stejně jako Radek 
Nakládal tak i  Sušické kultur-
ní centrum SIRKUS doufá, že si 
v něm ‚škrtnou‘ jak zajímaví regi-
onální hosté, tak i diváci.

Záznam pilotního dílu, který 
pro vás připravilo studio FILM-
pro, budete moci zhlédnout na in-
formačním serveru ŠumavaNet.

–ssh–, foto Stanislav Vrba

Zleva historik Jan Lhoták, Kateřina Brabcová a Radek Nakládal.
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Těšíme se do školy
Po  dlouhodobých zkušenos-

tech s věkově smíšeným kolekti-
vem dětí ve třídách jsme před dvě-
ma lety rozhodli v mateřské škole 
Smetanova zřídit předškolní třídy 
se záměrem zlepšit připravenost 
dětí do základní školy.

V letošním školním roce připra-
vujeme do základní školy ve dvou 
předškolních třídách a jedné třídě 
s odklady školní docházky 74 dětí.

Abychom usnadnili předško-
lákům přechod z mateřské školy 
do základní školy, seznamujeme je 
s novým prostředím již nyní. Mů-
žeme říci, že máme velmi dobrou 
spolupráci s oběma základními 
školami v našem městě.

V ZŠ Lerchova naši předško-
láci navštívili 1. třídu, seznámili 
se s počítači, vyrobili dárek v ke-
ramické dílně a pohráli si v dru-
žině. Školáci pro nás připravili 
krásnou vánoční besídku a už se 
těšíme na pěknou pohádku, kte-
rou každoročně zahrají našim dě-
tem k MDD.

V ZŠ T. G. Masaryka se děti ak-
tivně zapojily do vyučování, plnily 

úkoly a moc se jim to líbilo. Di-
vadelní kroužek dětí ze Chmelné 
(žáci TGM pod vedením paní uči-
telky Šímové) na nás nikdy neza-
pomene s pohádkou, která nás 
vždy potěší na konci školního roku.

Každá návštěva ve škole je pro 
naše děti něčím novým, zajíma-
vým i tajemným. Prohlédneme si 
prostory, výstavky na chodbách, 
tělocvičnu i jídelnu… Poslouchá-
me ticho i školní zvonění.

Děti diskutují a vyslovují svůj 
názor, co se jim líbí, do které ško-
ly by chtěly chodit, co je zaujalo.

Myslíme také na rodiče našich 
dětí. Ze ZŠ TGM přišla mezi rodi-
če paní učitelka Žaloudková, kte-
rá s nimi velmi pěkně besedovala 
na téma „Co by dítě mělo zvlád-
nout, než půjde do školy“. Mimo 
jiné kladla velký důraz na správ-
nou výslovnost, rozvoj slovní zá-
soby a důslednost rodičů.

Uvědomujeme si, že hodně 
dětí má špatnou výslovnost a dě-
láme maximum pro to, aby se řeč 

zlepšila. Na začátku školního roku 
logopedka PaedDr. Svítilová pro-
vedla vyšetření výslovnosti dětí 
a doporučila rodičům možnost za-
řazení dětí do logopedické péče. 
Naše čtyři logopedické asistentky 
v odpoledních hodinách procvičují 
slovíčka s dětmi za přítomnosti ro-
dičů každý týden. Rodiče pak musí 
cvičit s dětmi denně doma.

Spolupracujeme také s pedago-
gicko-psychologickou poradnou. 
Na základě zájmu rodičů v MŠ 
proběhlo screeningové vyšetření 
školní zralosti dětí. Paní psycho-
ložka výsledky vyšetření konzul-
tovala s rodiči, zda jsou jejich děti 
zralé do ZŠ, co a jak mohou vylep-
šit, aby jejich nástup do školy byl 
klidný a bez problémů.

Cílem našich učitelek je nejen 
připravit děti do školy co nejlépe, 
ale vychovat z nich ukázněné a se-
bevědomé osobnosti, které budou 
mít kladný vztah ke škole a budou 
se do ní těšit.

JAROSLAVA KRÁTKÁ,
MŠ Smetanova Sušice

Termín uzávěrky se blíží
Pro zájemce o grant: žádosti o grant podávejte do konce února!

V rozpočtu města Sušice je na rok 2013 pro tento grantový program schválena částka 530 000 Kč.
Celé znění pravidel je k dispozici na úřední desce MÚ Sušice, na www.mestosusice.cz – další informace 

– Granty, příspěvky a na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu (odbor ŠPPCR) MÚ Sušice.
Žádosti musí být doručeny do 1. kola přidělování grantů do 28. února 2013 poštou nebo osobně 

na adresu MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice. (pt)

V pěstounské rodině jsem DOMA
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy a Centrum pro dítě a rodinu LATUS zvou všechny občany 

Sušice a okolí k diskusi a besedě o pěstounské péči s názvem „V pěstounské rodině jsem doma“.

Akce se koná v kavárně kina Sušice (Příkopy 178) 19. 2. 2013 od 17 do 19 hodin. Společně strá-
vený čas nám zpříjemní hudební doprovod Eduarda Lískovce.

Účelem setkání je přinést více informací o diskutované transformaci systému péče o ohrožené děti, 
seznámit veřejnost s názory odborníků z regionu na tuto problematiku a přiblížit lidem, co všechno pěs-
tounství může skutečně obnášet. Na setkání s námi diskutují i již zkušení pěstouni či sociální pracov-
níci působící v oblasti náhradní rodinné péče. Více informací lze získat na webových stránkách www.
latusprorodinu.cz a www.diakoniezapad.cz.

Úspěšní míří do světa
SOŠ a  SOU Sušice podá-

vá v rámci projektu partnerství 
Leonardo da Vinci spolu s part-
nery z Chorvatska, Turecka, Itá-
lie, Bulharska, Rumunska, Pol-
ska a Litvy projekt vzájemné spo-
lupráce a výměny žáků a učitelů.

V  rámci této akce budou 
moci současní a budoucí žáci 
školy navštívit zdarma celou 
řadu zemí EU a zemí, které se 
na vstup do EU připravují. Je 
to jedna z nejlepších možností, 
jak zajistit žákům spojení teo-
rie a praxe a jak se mohou žáci 
všech oborů, hlavně pak oboru 
Cestovní ruch dobře připravit 
na své povolání pracovníků ces-
tovních kanceláří, informačních 
středisek a hotelových manažerů. 
Díky možnostem navštívit celou 
řadu turistických cílů a možnos-
tem seznámit se s kulturou těch-
to států, se příprava na budoucí 
povolání co nejvíce blíží potře-
bám praxe. Z tohoto důvodu se 
i uplatnění v silné konkurenci 

trhu práce stane pro absolventy 
školy jednodušší.

Zveme všechny nové zájem-
ce o studium, aby si vybrali obor 
na naší škole a slibujeme jim mož-
nost se zúčastnit těchto výměn-
ných pobytů.

O kvalitě výuky na naší škole 
svědčí mimo jiné i celá řada úspě-
chů v různých soutěžích.

Ve dnech 24. a 25. ledna 2013 
se studenti SOŠ a SOU Sušice 
zúčastnili soutěže v odborných 
znalostech z oblasti cestovního 
ruchu REGION 2013. Soutěž 
kaž doročně pořádá Střední od-
borná škola obchodu, užitého 
umění a designu v Plzni.

Studenti třetího a  čtvrtého 
ročníku studijního oboru Cestov-
ní ruch, Kateřina Ptáčková, Ště-
pánka Vacková a Václav Štěpánek, 
soutěžili v kategorii tříčlenných 
týmů. Vlastní soutěž se skládala 
ze znalostního testu ze zeměpisu 
cestovního ruchu, dějin kultury 

a techniky služeb cestovního ru-
chu. V druhé části soutěže stu-
denti připravovali zájezd dle za-
daných kritérií a následně ho před 
odbornou komisí prezentovali.

Obhajoba připraveného zá-
jezdu byla hodnocena členy od-
borné komise složené ze zástup-
ců Odboru kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu Plzeň-
ského kraje, Asociace průvodců 
ČR, zástupců CK a také vyučují-
cích odborných předmětů přihlá-
šených škol.

Tým ze SOŠ a SOU Sušice le-
tošní ročník soutěže vyhrál. Hlav-
ní cenu, sedmidenní rekreační 
pobyt na Slovensku, věnoval hlav-
ní sponzor soutěže, CK Sochor. 
Přejeme našim studentům, aby 
se jim turistický pobyt pod ho-
rou Kriváň líbil a byl pro ně od-
měnou za čas strávený přípravou 
na soutěž.

Ing. JAROMÍR KOLÁŘ,
Ing. PAVLA HOLMANOVÁ

Sušice může získat Rákosníčkovo hřiště

Rákosníček, neposedný a zví-
davý zelený hrdina, bude opět 
rozdávat radost dětem po celé 
České republice. Společnost Lidl 
i letos pokračuje v projektu stavby 
dětských Rákosníčkových hřišť. 
Konkrétní místa, kde pohádko-
vá hřiště vyrostou, nově vybere 
veřejnost. Rozhodující hlasování 
proběhne od 1. do 28. února 2013.

Šanci získat nové Rákosníč-
kovo hřiště mají všechna měs-
ta, v jejichž blízkosti se nachá-
zí prodejny Lidl. Místní mohou 
výstavbu zbrusu nového hřiště 
ve  svém okolí podpořit hlaso-
váním na webových stránkách 

www.lidl-rakosnickova-hriste.
cz, nebo lze hlas poslat i prostřed-
nictvím SMS zprávy. Hlasování 
veřejnosti podpoří soutěž o atrak-
tivní ceny, mezi nimiž nechybí ani 
rodinné pobyty či dětské sportov-
ní potřeby.

„Průběžné výsledky hlasování 
bude možné sledovat na webu pro-
jektu. Do konce roku 2013 chce-
me po celé ČR postavit celkem 19 

hřišť,“ uvedl Michal Farník, jed-
natel společnosti.

Dětská hřiště se symbolem po-
hádkového Rákosníčka nabízí dě-
tem k aktivnímu hraní velkou pro-
lézačku, pískoviště, šikmou horo-
lezeckou stěnu, lanovou překáž-
ku, nechybí kolotoč nebo různé 
druhy houpaček. Klidovou zónu 
doplňuje domeček a oplocené 
hřiště poskytuje dostatek laviček 
a zpevněnou plochu pro kočárky.

Do hlasování je zařazena i Su-
šice a pokud i její obyvatelé pod-
poří dostatečným počtem hlasů, 
může Rákosníčkovo hřiště letos 
potěšit i sušické děti. V kategorii, 
do níž je Sušice zařazena, bude 
vybudováno celkem 7 hřišť, šance 
tu tedy je. Celý projekt od začát-
ku do konce financuje společnost 
Lidl, ve vítězných městech ve spo-
lupráci s radnicemi vytipuje vhod-
né místo a hřiště postaví. Cena 
za vybudování jednoho Rákos-
níčkova hřiště, které město pak 
dostane darem, se pohybuje ko-
lem 1,5 milionu korun. Do kon-
ce hlasování už zbývají necelé tři 
týdny, tak neváhejte!

–red–
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Sušice
9. února ve 2100 hod. – Tradiční KlOUb
Koncert kapel Trautenberk a Sirkyskon Dvořáček…

10. února ve 1400 hod. – od restaurace Na Bouchalce
Masopustní průvod Hořejším předměstím – 
k účasti na veřejném masopustním průvodu (v mas-
kách) zve divadelní spolek Schody Sušice a restau-
race Na Bouchalce. Masopust bude zakončen v re-
stauraci teplým nápojem a polévkou.

10. února v 1545 hod. – KINO Sušice
Balet v kině – Don Quijote – pozvánka na str. 12

11.–15. února vždy od 1000 do 1400 hod.
ZŠSP DČCE Merklín, pracoviště Sušice
Zápis do školy – více informací na str. 11

12. února v 1930 hod. – KD Sokolovna
Wilton Manhoff: Básník a kočka – americkou ko-
medii uvádí divadelní společnost Háta. Hrají Lukáš 
Vaculík a Kateřina Hrachovcová. Režie: Antonín 
Procházka. Rezervace a prodej vstupenek v kance-
láři SIRKUS.

13. února od 900 do 1500 hod.
ZŠSP Diakonie ČCE Merklín – pracoviště v Sušici
Den otevřených dveří – přijďte se podívat, jak se 
máme u nás!

14. února v 830 a v 1000 hod. – KD Sokolovna
Jak se Honza učil čarovat (Divadlo Pohádka) – ur-
čeno pro rodiče s dětmi, MŠ a I. stupeň ZŠ

16. února ve 2000 hod. – KD Sokolovna
Společný ples MO Českého svazu chovatelů, Čes-
kého svazu včelařů a Veterinárního centra, s. r. o. 

– hraje Compact, rezervace a prodej vstupenek v kan-
celáři SIRKUS, tel. 376 528 686

16. února ve 2000 hod. – tradiční KlOUb
80’s – Depeche Mode Revival – po roce se vrací 
úspěšná 80’s párty, přijďte se naladit na letošní tur-
né Depeche Mode a poslechnout si ty největší hity 
z let osmdesátých, doprovázené videoprojekcí. Po-
děkování sponzorům: Maxtel, Reality 5P, Maxent, 
MUDr. T. Kratochvílová a VIA Reality.

18. února v 1700 hod. – zimní stadion
Krasobruslařská revue – vystoupí krasobruslař-
ský klub Plzeň, připravila Sportoviště města Sušice

19. února od 1700 do 1900 hod. – kavárna kina
V pěstounské rodině jsem doma – diskuse a beseda 
o pěstounské péči, pořádá Diakonie ČCE – středisko 
Západní Čechy a Centrum pro dítě a rodinu LATUS

22. února ve 2000 hod. – kavárna kina
Sólový koncert Zdeňka Vřešťála (Nerez, Neřež) – 
český folkový písničkář

23. února ve 2000 hod. – KD Sokolovna
Hasičský bál – hraje Andromeda,  informace o vstu-
penkách v hasičské zbrojnici, tel. 376 522 850

26. února v 1930 hod. – KD Sokolovna
Travesti Show skupiny Screamers – oblíbená sku-
pina s novým pořadem „Kdopak by se konce bál“, 
rezervace a prodej vstupenek v kanceláři SIRKUS, 
tel. 376 528 686

2. března ve 2000 hod. – KD Sokolovna
Pohodový ples Nemocnice Sušice, o. p. s. – hraje 
Dance Band Plzeň, doprodej vstupenek v kanceláři 
SIRKUS, tel. 376 528 686 od 18. února

9. března ve 2000 hod. – KD Sokolovna
Sportovní ples k příležitosti 100 let sušického fot-
balu – hraje Orchidea, vyhlášení nejlepších sportov-
ců Sušice, rezervace vstupenek v kanceláři SIRKUS 

– tel. 376 528 686, PRODEJ od 25. února, pořádá 
TJ Sušice, TJ Sokol Sušice, město Sušice a Sušické 
kulturní centrum

každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci v 1930 hod.
komunitní centrum
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
V co vlastně věříme?
Cyklus přednášek o jednotlivých slovech Vyznání 
víry. Ke každé přednášce obdržíte písemné podkla-
dy, doporučené vstupné 30 Kč, pořádá ČKA Sušice

Loutkové divadlo
KD Sokolovna, Husův sál, vždy v pátek v 17 hodin
 8. února Ošizený hastrman
15. února Čert a Káča
22. února Dřevěný vojáček a jeho přátelé

Galerie Branka www.galeriebranka.cz
pondělí, středa 1400–1800 hod.
pátek 1000–1600 hod.

Galerie Sirkus
do 2. března
Že čas je jít spát – vystavují Lenka Vítková (video–
art, malba), Kristýna Erbenová (fotografie), Michal 
Pěchouček (textilní velkoformátová plátna)

Informace
Sušické kulturní centrum SIRKUS
pondělí–pátek 800–1600 hod.

KD Sokolovna 376 521 682
kino, pokladna 376 523 360
kulturní akce, kurzy, výlety, SN 376 528 686
recepce, předprodej vstupenek 376 523 360
účetní 376 526 629
ředitelka 376 526 682
pondělí–pátek
kanceláře, předprodej 800–1600 hod.
Kafe 1000–2000 hod.

sobota – neděle
(kanceláře, předprodej) zavřeno
Kafe 1400–2000 hod.
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představe-
ním, aktuální informace o začátcích pořadů najdete 
v programu kina.

Galerie Sirkus
všední dny 800–1600 hod.
sobota 1400–1700 hod.
Vstupné: 20 Kč dospělí, 10 Kč studenti, senioři, děti.

Městská knihovna Sušice – komunitní centrum
ul. Klostermannova čp. 1330, tel. 376 526531
www.mksusice.cz, knihovna@mksusice.cz
oddělení pro dospělé a čítárna
pondělí, středa, pátek 800–1200 a 1300–1700 hod.
veřejný internet
úterý, čtvrtek 800–1200 hod.
oddělení pro mládež
pondělí, středa, pátek 1300–1700 hod.
oddělení pro mládež (v době školních prázdnin)
pondělí, středa, pátek 800–1200 a 1300–1700 hod.

Solasido klub Sušice – sídliště Vojtěška, upravené 
prostředí bývalého bistra – centrum pro děti a mlá-
dež s kavárničkou pro dospělé
pondělí–pátek od 1400 hod.
sobota a neděle od 1100 hod.
Zájmové kroužky a programy, hudební a nahrávací 
studio, výuka hry na kytaru, klávesové a bicí nástroje, 
klub se stolními hrami, hudbou a internetem, odpo-
lední čaje s živou hudbou…

Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, www.muzeum.sumava.net
tel., fax 376 528 850
muzeum.susice@worldonline.cz
otevírací doba leden–březen
úterý–sobota 1000–1200, 1400–1630 hod.
neděle, pondělí zavřeno
Betlém se pouští v 1000, 1100, 1400, 1500 a v 1600 hod.
Částečně přístupná je i stálá expozice: sušický cíno-
vý poklad, gotické plastiky, sbírka skla B. Schreibe-
ra, kapucínská knihovna, sušické sirkařství, Sušický 
mechanický betlém
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od šesti let, studující, 
důchodci 20 Kč. Děti do 6 let a místní školy v rámci 
vyučování zdarma.

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
icsusice@mususice.cz
pondělí–pátek 900–1600 hod.

Hlavňovice
17. února ve 1400 hod. – KD Hlavňovice
Dětská maškarní besídka – masky všeho druhu 
jsou vítány! Pořádá SHD Milínov.

Hrádek
Zámek – tel. 376 508 514, 725 083 093
recepce@zamekhradek.cz, www.zamekhradek.cz

Muzeum Františka Pravdy
V zimní sezóně prohlídky pouze pro skupiny (min. 
šest osob) po předchozí domluvě na  uvedených 
číslech.

Mlázovy
Zámek Mlázovy

tel. 376 382 916, 602 458 353
info@holidaypark.cz, www.holidaypark.cz
denně mimo pondělí 1300–1900 hod.

Kašperské Hory
Městské kulturní a informační středisko
tel. 376 503 412, 376 503 411
www.sumavanet.cz/khory

Muzeum Šumavy
Náměstí 140, 341 91 Kašperské Hory, tel. 376 582 226 
(přírodovědné pracoviště), 376 582 505 (historické 
pracoviště)
Mimo hlavní sezónu je muzeum otevřeno po předcho-
zí domluvě pro skupinové návštěvy (nejméně 5 osob) 
od pondělí do pátku od 900–1500 hodin (pro větší sku-
piny je možno dojednat návštěvu i ve víkendových ter-
mínech). Kontaktní telefon 721 214 186 (p. Jana 
Lavrinčíková).
Vstupné: děti do šesti let a místní školy zdarma, sní-
žené vstupné 20 Kč, dospělí 40 Kč. Bližší informace 
na tel. číslech 376 528 850 a 376 582 226

Muzeum Šumavy – galerie
úterý–sobota 1000–1200, 1300–1600 hod.
Kristina Málková: Obrazy

Muzeum historických motocyklů
tel. 376 582 255, 377 982 570
denně 900–1200 a 1230–1730 hod.

Žihobce
Muzeum Lamberská stezka a infocentrum
www.zihobce.eu, 724 895 012
info-muzeum@zihobce.eu

13. února v 1900 hod. – sál muzea Lamberská stezka
Netradiční měsíc na Kubě očima českých cesto-
vatelů – cestovatelská beseda s promítáním, uvádí 
Martin Urbánek a Jan Rajčok

do 28. února pondělí–pátek od 900 do 1600 hod.
Netopýři – výstava o životě netopýrů a jejich druhové 
rozmanitosti – výstava vznikla za finanční podpory 
Nadace Partnerství, MŽP a SF ŽP ČR, spolupořa-
datelem je Česká společnost pro ochranu netopýrů

do konce května
Šumavská fauna očima zoologa – výstava foto-
grafií Ivana Lukeše ve spolupráci s Muzeem Šuma-
vy Sušice.

Horažďovice
KD Horažďovice

tel. 376 512 436

pátek 8. února ve 2000 hod.
Křesťanský ples – k tanci a poslechu hraje Malá 
muzika Nauše Pepíka

neděle 10. února v 1500 hod.
Dětský maškarní karneval s bohatým programem 

– pořádá DDM Horažďovice

úterý 12. února v 1930 hod.
Wilton Manhoff: Básník a kočka – americkou ko-
medii uvádí divadelní společnost Háta. Hrají Lukáš 
Vaculík a Kateřina Hrachovcová. Režie: Antonín 
Procházka.

pátek 15. února ve 2000 hod.
Ples škrobařů – k tanci a poslechu hraje The Party 
Band Praha, taneční vystoupení TS Modern Klatovy, 
tombola, míchané nápoje

Kino Otava
tel. 376 512 237

8.–9. února (pátek a sobota ve 2000 hod.)
Atlas mraků – USA/Německo – Pozoruhodná fil-
mová adaptace románu Davida Mitchella. Epic-
ké drama od uznávaných režisérů Andyho a Lany 
Wachowských do 12 let nevhodné. Titulky. Vstup-
né 85 Kč.

15.–16. února (pátek a sobota ve 2000 hod.)
Sedm psychopatů – USA – Tentokrát unesli špat-
ného psa… Kriminální komedie do 12 let nevhodná. 
Titulky. Vstupné 85 Kč.

22.–23. 2. února (pátek a sobota ve 2000 hod.)
Odpad město smrt – ČR – Příběh z prostředí rozpa-
dajícího se města, při jehož sanování se politici dělí 
o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše pod ochranou 
policie. Režie Jan Hřebejk. Drama do 15 let nevhod-
né. Vstupné 85 Kč.

Loutkové divadlo v kině Otava – vždy v 1700 hod.
15. února Tajemství hradu Helšaftu

DDM Horažďovice
pátek 15. února v 1600 hod. – sál DDM
Indické odpoledne pro děti – tématická tvořivá díl-
na – hravým odpolednem pro děti provede Yambi 
Yeka z plzeňského sdružení Cultura Afrika, o. s.

pátek 15. února v 1900 hod. – sál DDM
Indie – cestopisná přednáška, o postřehy z cestová-
ní po druhé nejlidnatější zemi světa se s účastníky 
podělí Yambi Yeka

sobota 16. února ve 1430 hod.
dílna keramiky na zám. nádvoří
Vitráže s jarní tematikou – rukodělná dílna. Ob-
líbenou tvořivou technikou provede Eva Bláhová. 
S sebou pracovní oděv a drobný obnos na materiál.

neděle 17. února od 1400 hod. – kulturní dům
Dětský maškarní karneval – tradiční únorový kar-
neval s bohatým doprovodným programem v KD, 
spolupořadatel MěKIS Horažďovice

Knihovna Horažďovice
www.knihovna.horazdovice.cz

13. února v 1600 hod. – oblastní charita
Šumavou s písničkou – promítání snímků ze Šu-
mavy fotografa Vládi Hoška s písničkami muzikan-
ta Toníka „Yettiho“ Jelínka.

Region

Informace o spojích
ČSAD Sušice (7–15 hod.) 376 524 703
 376 524 541
ČSAD Klatovy 376 311 457
České dráhy Sušice 972 523 584
Inf. kancelář Ciao Horažďovice 376 511 999
Mezinár. pokladna ČD Klatovy 972 525 375
Mezinár. pokladna ČD Strakonice 972 543 492
Bílá linka Českých drah 840 112 113

Důležitá telefonní čísla
Úřad práce, pracoviště Sušice
úřední doba na všech pracovištích Úřadu práce 
ČR od 1. února 2013:
pondělí 8–12 a 13–17 hod.
úterý 8–11 hod.
středa 8–12 a 13–17 hod.
čtvrtek 8–11 hod.
pátek 8–11 hod.
(pátek jen pro evidenci nových uchazečů o zaměst-
nání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či 
pozvané klienty)

Referát zaměstnanosti 950 128 201
Referát nepojistných sociálních dávek
Němcová Věra 950 128 221
Jelínková Bohdana, Mgr. – dávky pro osoby se zdra-
votním postižením 950 128 231
Habásková Jana, Bc. – hmotná nouze, dávky pro 
osoby se zdravotním postižením 950 128 220
Hoblová Petra – hmotná nouze 950 128 233
Holečková Aneta – hmotná nouze 950 128 234
Hamplová Marie – dávky SSP 950 128 223
Beníšková Martina – dávky SSP 950 128 225
Morongová Květa, DiS. – dávky SSP 950 128 224
Lerchová Zdeňka – příspěvek na péči 950 128 226
Pelechová Milena – příspěvek na péči 950 128 232

Městský úřad Sušice
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
ústředna 376 540 111 web www.mestosusice.cz

e-mail podatelna@mususice.cz

Městská policie
veřejný pořádek, ničení majetku
376 523 250, 724 182 147
Sušické lesy a služby, s. r. o.
správa a údržba města
376 520 362, 736 570 380
Odbor majetku a rozvoje
správa a údržba města, ničení majetku
376 540 140, 724 181 031
Informace o víkendové zubní pohotovosti
376 530 111 (recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.)
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Vzpomínky

Vítáme nové občánky

Gratulace

Opustili nás…

Poděkování

Dne 1. února uplynulo 10 let, co nás navždy opus-
til náš milovaný bratr a strýc, pan

Jan Nový
z Kadešic. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeň-
te s námi. Sestra Růžena a bratr Rudolf s rodinami. 

Čas plyne, bolest zůstává…
Dne 4. února vzpomeneme třináctého výročí, 

kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel, otec 
a dědeček, pan

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

Odešel, ale jeho láska a dobrota s námi zůstává.
Dne 7. února vzpomeneme třináctého výročí 

úmrtí mého manžela, pana

Miloslava Zajíce
ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Dne 8. února uplynou čtyři roky od úmrtí pana

Václava Domorázka
z Dlouhé Vsi. Vzpomínají matka a sourozenci. 

Dne 15. února by se dožila 100 let paní

Pavlína Weishäuplová,
roz. Bolfíková ze Žichovic. Stále vzpomíná syn Ka-
rel s rodinou. 

Nebylo Ti dopřáno s námi tu být,
nebylo léku, abys mohla žít.
Za Tvoji lásku nic víc Ti nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 17. února by se dožila 90 let paní

Anna Hosnedlová
ze Sušice. Stále vzpomínají syn Bohouš s rodinou, snacha Venuška 
s rodinou a ostatní příbuzní. Všem, kteří s námi vzpomenete, děkujeme.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 21. února vzpomeneme devátého smutného 

výročí úmrtí paní

Anny Štefaňákové
z Dlouhé Vsi. S bolestí v srdci vzpomínají manžel 
Vladimír a ostatní příbuzní. 

Dne 7. února se dožila krásného životního jubilea paní

Zdeňka Šmídlová
ze Sušice. Hodně zdraví, radosti a Božího požehnání přeje manžel Vác-
lav a děti Zdeňka, Hana, Václav a Marie s rodinami. 

Dne 17. února oslavila krásné životní jubileum 
paní

Anna Raabová
ze Sušice. Do dalších let jí hodně zdraví, elánu 
a energie, přeje dcera s rodinou. 

Hedvika Trenková (1925), Antonie Kotálová (1928), Marie Vese-
lá (1927).

* Nikola Kohútová *

Děkujeme všem za projevy soustrasti a účast na rozloučení s panem

Václavem Peškem
ze Žihobec. rodina 

Bohoslužby Církve bratrské v Sušici, Studentská 506
každou neděli bohoslužba 9–11 hod.
každé úterý Biblická hodina 17–18 hod.
každý pátek Dětsky klub YMCA „Stonožka“ 18–20 hod.

Pojeďte s námi…
… do divadla

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově
7. června 2013 Král duchů a Třeštil aneb jak zkrotit nelidu
Romantická pohádka, dvojnická komedie, kouzelná hra se zpěvy. To 
vše nabízí příběh o tajemném Alpském králi a zázračném napravení 
jednoho nelidy.

4. července 2013 Divotvorný hrnec
Nesmrtelný pohádkový muzikálový příběh.

Bližší informace a přihlášky zájemců o divadlo v Č. Krumlově nej-
později do 10. 3. 2013 v kanceláři SKC, nebo na telefonním čísle 
376 528 686.

… na výlet
18. května – Herrenchiemsee (SRN) – druhý zámek bavorského „po-
hádkového“ krále Ludvíka II.

1. června, 10. srpna, 14. září – Berchtesgaden (SRN) – Orlí hnízdo, 
návštěva hořcové likérky Grassl s ochutnávkou likérů, odpolední pro-
hlídka historického centra rakouského Salzburgu

29. června – Legoland (SRN) – výlet do nového německého zábavní-
ho parku nejen pro rodiny s dětmi

13. července – Zámek Linderhof (SRN) – třetí zámek bavorského 
„pohádkového“ krále Ludvíka II. s odpolední návštěvou Mnichova

24. srpna – Drážďany (SRN), zámek Moritzburg známý natáčením 
pohádky Tři oříšky pro Popelku

7. prosince – Adventní Mnichov (SRN) – návštěva vánočně vyzdo-
bené bavorské metropole

Na výlety se můžete hlásit už nyní na tel. 376 528 686.

Cenná publikace
(K. Klostermann – soupis díla)
Klostermannovo 165. výročí narození mne přimělo vrátit se k veli-

ce užitečné publikaci, která byla před pěti lety vydána péčí Jihočeské 
vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Zhruba na 250 stranách 
tato útlá kniha zachycuje soupis Klostermannova díla. Jádro publi-
kace (soupis Klostermannova díla od roku 1914 do roku 2008!) zpra-
covaly Tamara Pršínová s Libuší Strakovou ve spolupráci s odborný-
mi pracovníky SVK v Plzni a Knihovny města Plzně. Zachycují v něm 
jednak monografie a odborné práce, které o spisovateli Šumavy vyšly, 
sledují rovněž odborné kritiky a studie Klostermannova díla vydané 
v češtině i v němčině. Dále mapují články, které vyšly v odborném tis-
ku a ve sbornících a konečně věnují pozornost jednotlivým dílům Karla 
Klostermanna, což je pro badatele i zájemce o jeho dílo obzvlášť cenné.

Kniha dále obsahuje zajímavý dobový dokument – Klostermanno-
vu předmluvu k původnímu německému vydání stejnojmenné knihy 
(Šumava, kraj a lid) Leopolda M. Zeithammera z roku 1896.

Cenná je i studie Ztracený domov (Kašperské Hory) od Anny Jelinek, 
neteře K. Klostermanna. Poznámku o autorce napsal Gerold Dvorak. 
O Klostermannově jazykové podvojnosti (a nejen o ní) zasvěceně po-
jednává ve své eseji Václav Maidl. V jejím závěru autor napsal: „Položme 
si otázku, zda a čím se postoje autora narozeného před 165 lety, mohou 
vztahovat k naší současnosti.“ S překvapením zjistíme, jak neúprosně 
předvídavého ducha Klostermann měl, když na závěr své řady fejetonů 
v Politik apeluje na své německé krajany a zároveň varuje:

„Ať se dnes vlny vzdouvají sebevýše a nechť se domnívá kdokoliv, že 
koná dílo vlastenecké, potírá-li nepoznaného souseda, přijde den, kdy 
svinut bude prapor a litovati se bude promarněné síly v dlouhých bezvý-
sledných zápasech. Jen aby ty rány z něho nebyly příliš těžké.“(K. K.: Ze 
Šumavy a Pošumaví. črty veselé i vážné, Plzeň 1936).

Klostermannovou písemnou pozůstalostí uloženou v Archivu města 
Plzně se zabývá Jan Weininger. Mnozí badatelé i studenti české literatu-
ry ocení prameny uvedené v závěru knihy, stejně jako ediční poznámku.

Jsem si jist, že uvedená publikace je opravdu důstojnou tečkou za vý-
ročím narození Karla Klostermanna a posunuje vědecké bádání o něm 
o hodný kus dál. IVAN NIKL 

28. ledna uspořádala MŠ a ZŠ Dlouhá Ves soutěž Hrátky na sně-
hu, kterých se zúčastnili všichni žáci této školy. Byli jsme rozděleni 
do několika družstev, kapitáni byli žáci 4. a 5. ročníku a měli na starost 

„školkáčky“. Pro děti byly připraveny hry: Bludiště, Lov na tuleně (kde 
jsme házeli oštěpem na hromadu sněhu), Meteor (tady jsme měli tři 
minuty na to, abychom posbírali všech 10 šišek) a stavění sněhových 
soch. Postavili jsme velkou a malou želvu, medvěda, krokodýla atd. 
Užili jsme si spoustu zábavy a už se těšíme na příští řádění na sněhu.

Za 5. ročník N. Kolářová, N. Skypalová, M. Regner a J. Čech 

Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tu-
šit a hádat, co vlastně žije. Teprve později mu odvážou šátek z očí a on, 
pohlédnuv na minulost, zjistí co žil a jaký to mělo smysl.

MILAN KUNDERA

Hrátky na sněhu
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Průvod začíná ve 13 hodin v sobotu 9. února 2013 u školy. Masky 
projdou vsí a svoji pouť zakončí u hasičárny, kde mohou všichni ochut-
nat výrobky z vepříka. Jste srdečně zváni!

Sólový koncert českého folkového písničkáře a významného hudeb-
ního producenta Zdeňka Vřešťála, který se proslavil zejména působe-
ním v zaniklé kapele Nerez, ve které 13 let fungoval spolu se Zuzanou 
Navarovou a Vítem Sázavským. S tím ve druhé polovině devadesátých 
let založili skupinu Neřež, která doprovázela koncertní vystoupení Jaro-
míra Nohavici a také působila jako doprovodná kapela Marie Rottrové. 

Začátek akce ve 20 hodin, vstupné 100 Kč, rezervace a předpro-
dej vstupenek na www.kinosusice.cz.

V pátek 22. února se můžete těšit na další ze série pravidelných kon-
certů, které pořádá Sušické kulturní centrum SIRKUS v kavárně su-
šického kina.

Kafe SIRKUS uvádí
koncert folkového písničkáře

Zdeňka Vřešťála

Dlouhoveský masopust 
se kvapem blíží!

Obec, škola a hasiči Dlouhá Ves zvou všechny občany na tradiční 
masopustní průvod masek a na vepřové hody.
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Padesátiny SKI areálu 
v Kašperských Horách

Padesátiny SKI areálu 
v Kašperských Horách byly na-
rušeny deštivým počasím. Přes-
to se na Lišáku sešli pamětníci 
i mladí lyžaři, aby zavzpomínali 
na vznik tohoto malého areálu, 
na četné závody ve všech lyžař-
ských disciplinách i na první bu-
dovatele v roce 1962.

Slavnosti se zúčastnil i součas-
ný majitel společnosti Snowhill 
Tomáš Němec, který dorazil až 
z Liberce.

Po občerstvení svařákem a vá-
nočkou, které přišlo vhod, účast-
níci vystoupali na vrchol Lišáku, 
aby u pamětního křížku a prkna 
uctili památku prvních budovate-
lů. Pomluvu o přátelství přednesl 
páter Thomas van Zavrel a slav-
nost byla zakončena modlitbou. 
Účastníci si na památku odnesli 
brožuru o historii 50 let lyžová-
ní v Kašperských Horách, která 
je jistě potěšila.

Lyžaře však netěší průběh le-
tošní zimy, provázené nepříjem-
nými oblevami. Přesto na Lišá-
ku se od  poloviny ledna zase 
lyžovalo. O moderní areál Ski 
Kašperky pečuje osmičlenná 
parta pod vedením Karla Pokor-
ného ze Sušice. Lyžařům slou-
ží dva moderní vleky, půjčovna 
lyží, dva kiosky s občerstvením, 
skipark i lyžařská škola. Dosta-
čující je i bezplatné parkoviště. 
Provozní doba je denně od 9 hod. 

do 17 hod. a ve středu, pátek a so-
botu se lyžuje i večer od 18 do 21 
hodin. A kdo miluje běžky (a po-
kud to počasí dovolí), může vyra-
zit od Karlovy ulice do dvou upra-
vovaných běžeckých stop které jej 
provedou okolím města. Proto 
jste zváni do Kašperských Hor.

 E. KINTZL

16. února na  Lišáku pro-
běhne Snowhill cup, veřejný 
závod ve slalomu pro všechny 
kategorie s hodnotnými cena-
mi pro všechny účastníky. Ve-
dení SKI areálu v Kašperkách 
zve všechny zájemce z širokého 
okolí k účasti.

Ve zdravém těle…
Výzva Školního sportovního klubu SOŠ a SOU 

Sušice k podpoře sportovní aktivity
Vážení občané, studenti střed-

ních škol, žáci základních škol 
a jejich rodiče, dne 20. 12. 2012 
byl založen za podpory vedení 
SOŠ a SOU a jejího zřizovatele 
školní sportovní klub.

K jeho registraci u Asociace 
školních sportovních klubů ČR 
nás přivedlo nejen zkvalitnění 
materiálního sportovního zázemí, 
ale i neutěšený stav fyzické zdat-
nosti studentů, jakož i jejich níz-
ká organizovanost v mimoškol-
ních sportovních aktivitách. Ško-
la v současné době disponuje jak 
sportovní halou s  celoročním 
provozem, tak atletickým, více-
účelovým a fotbalovým hřištěm 
s povrchem třetí generace. Velmi 
využívaným se stalo hřiště na plá-
žový volejbal. K přednostem patří 
i umělé osvětlení celého sportov-
ního areálu. Za provozu se reno-
vuje fitcentrum, kde úterý a čtvr-
tek v době od 19 do 20 hod. je vy-
hrazen pro cvičení dívek a žen. 
V příštím roce bude aktivován 

zrcadlový sál pro potřeby rodičů 
a našich nejmenších spoluobčán-
ků a nový povrch nohejbalového 
hřiště. V celém areálu je k dispozi-
ci stravovací a ubytovací kapacita 
včetně parkoviště. Všeobecně lze 
říci, že jde o slušný „hardware“. 
Pro zlepšení „software“ záměr 
máme, ale bez vaší účasti a pod-
pory ho nezkvalitníme.

Chceme navázat na dobré vý-
sledky tenisového kroužku a oži-
vit další disciplíny: fotbal, nohej-
bal, silový víceboj, volejbal a plá-
žový volejbal. Rovněž se hlásíme 
i k myšlence „Olympijské nadace“ 
a chceme umožnit radost z pohy-
bu i dětem ze sociálně slabších 
rodin nebo těm, kterým pohybo-
vá aktivita není úplně vlastní, ale 
chtěly by do světa skvělých spor-
tovních prožitků vstoupit. Pro-
tože škola vlastní akreditaci 
na všechny druhy sportu, kte-
ré je možno ve sportovním are-
álu provozovat, je naším cílem, 
dosáhnout takových výsledků, 

které by umožnily založení 
sportovního centra.

Obracíme se tedy na všechny 
žáky ZŠ v Sušici a ZŠ v okolí, stu-
denty středních škol a vás, vážené 
občany a rodiče, se žádostí o pod-
poru sportovní aktivity prostřed-
nictvím našeho školního sportov-
ního klubu. Hledáme zájemce 
o organizovanou sportovní čin-
nost i dobrovolné trenéry všech 
odvětví sportu.

Zveme vás na jednání ŠSK 
SOŠ a  SOU Sušice, které 
se koná dne 12. února 2013 
v 16.00 hod., v budově školy – 
U Kapličky 761. V případě, že 
vám tento termín nevyhovuje, lze 
získat potřebné informace na tel. 
776 098 006 nebo e-mailu te-
nishozak@seznam.cz.

S pozdravem „Ve zdravém těle, 
zdravý duch“

Ing. JOSEF HOZÁK, CSc.

Hokejovým svátkem byl so-
botní trénink pro mladé sušické 
hokejisty. Přijel si s nimi totiž za-
hrát trojnásobný mistr světa To-
máš Vlasák, profesionál hrající 
extraligu ledního hokeje za tým 
HC Škoda Plzeň. Spolu s ním také 
útočník a bývalý kapitán Plzně Ra-
dek Matějovský, který ač hostoval 
ve více klubech, většinu své kariéry 
strávil v Plzni.

Tomáš Vlasák oslavil v pátek 
1. února 38. narozeniny a příleži-
tost ke gratulacím se našla samo-
zřejmě i v Sušici. Za město bla-
hopřál opoře plzeňského hokeje 
radní Ing. Jaroslav Macháček, ze 
sportovní branže a sportovních 
příznivců a přátel se k němu kromě 
mladých hokejistů a jejich trenérů 
připojil také šéf sušických sporto-
višť Ing. Lukáš Hamák a Bc. Jaro-
slav Hranička. Kromě obvyklých 
přání zaznělo to o dalších cenných 
kovech. Ostatně – bronzovou me-
daili si mohli i osahat – tu z loň-
ského MS ve Stockholmu přivezl 

ukázat masér a kustod české re-
prezentace Zdeněk Šmíd.

Trénink si děti užily, bylo vidět 
jak moc se snaží a chtějí se přiblí-
žit svým hokejovým vzorům. Ne-
chyběla ani exhibice v podobě ná-
jezdů Tomáše a Radka na branká-
ře sušického áčka Tomáše Skol-
ka (obstál velmi dobře) a samo-
zřejmě nezbytné fotografování 
a autogramiáda.

A  kde se vlastně extraligoví 
hokejisté v Sušici vzali? Podobně 
jako mnoho jiných vrcholových 
sportovců si Šumavu vybírají 
nejen k relaxaci nebo sportovní-
mu soustředění a tréninkům, ale 
mají tu i hodně přátel. Tentokrát 
přijali pozvání Jaroslava Hranič-
ky a v rámci návštěvy Wellness& 
Sport Hotelu Šumava stihli i chvi-
ličku relaxovat. –as– 

Tomáš Vlasák a Radek Matějovský 
si zahráli se sušickým dorostem

Radek Matějovský

Tomáš Vlasák
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Knihovnická čísla
Jaké knihy vedly v loňském roce u čtenářů? Která z knih se vyšplhala 

na pomyslný žebříček? A kolik čtenářů navštívilo knihovnu?
To vše se dozvíte z následující knihovnické statistiky.

Oddělění pro děti
Nejvíce čtené knihy
Kinney Jeff – Deník malého pose-
routky (1.–6.)
Paulini Christopher – Odkaz dra-
čích jezdců
Rowling Joanne – Harry Potter
Bryant Bonnie – Dívky v sedlech 
(36 dílů)
Burdová Michaela – Křišťály moci
Peierce Lincoln – Velkej frajer 
Nate

V popředí se rovněž umístila po-
vinná četba, a to
Z oříšku královny Mab
Vinetou
Kytice
Staré řecké báje a pověsti

Nejvíce čtené dětské časopisy
Čtyřlístek
Kačer Donald
Bravo
21. století Junior

Oddělení pro dospělé
Nejvíce čtené knihy
Monyová Simona – Poslední 
extáze
Nesbö Jo – Lovci hlav
Fořt Karel – Anděl smrti
Fořt Karel – Vražda v podlesí

Larsson Stieg – Muži, kteří ne-
návidí ženy

Nejvíce čtené časopisy
Květy
Story
Vlasta
Reflex

Registrovaní čtenáři v knihovně 
podle věku za rok 2012
do 15 let – 351 (26,29 %)
16 až 19 let – 140 (10,49 %)
20 až 29 let – 137 (10,26 %)
30 až 39 let – 135 (10,11 %)
40 až 49 let – 140 (10,49 %)
50 až 59 let – 92 (6,89 %)
60 až 69 let – 187 (14,0 1%)
70 až 79 let – 122 (9,14 %)
nad 80 let – 27 (2,02 %)

muži 372 (27,87 %)
ženy 963 (72,13 %)

Stejně jako v  loňském roce, 
mají převahu ženy.

I  přes to, že byla knihov-
na po  dobu stěhování uzavře-
na, našlo cestu za půjčením kni-
hy, návštěvou internetu… 25 520 
návštěvníků.

Čtenáři si vypůjčili 84 506 titu-
lů, z toho 12 891 časopisů. –mk–
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Zveme vás…
ve středu 13. února 2013 v 19.30 hod. do KD Sokolovna
na americkou komedii Wiltona Manhoffa

Básníka a kočka
v rámci předplatného skupiny S/1.

Překlad: Ivo T. Havlů
Režie: Antonín Procházka

Mohou se dva jak mentálně, tak společensky rozdílní lidé stát přáteli 
a možná víc, než přáteli? Na newyorském Manhattanu je možné všechno.

Divadelní společnost Háta.

Hrají:
Lukáš Vaculík – Felix
Kateřina Hrachovcová – Doris

Rezervace a prodej vstupenek 
v kanceláři SIRKUS, 

tel. 376 528 686.

11.–15. února vždy od 10 do 14 hodin pořádá Základní ško-
la speciální Diakonie ČCE Merklín – pracoviště v Sušici (pod 
nemocnicí)

Zápis do školy
Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzděláva-

cími potřebami (zejména žáci s mentálním postižením, autis mem, 
tělesným postižením a postižením s více vadami).

S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte, případně 
odborná vyšetření týkající se dítěte.

Informace najdete také na www.specialniskolamerklin.cz.

16. února ve 20 hod. – tradiční KlOUb

80’s – Depeche Mode Revival
Po roce se vrací úspěšná 80’s párty, přijďte se naladit na letošní tur-

né Depeche Mode a poslechnout si ty největší hity z let osmdesátých, 
doprovázené videoprojekcí.

Šachy zlaté i stříbrné
Šachová premiéra v Sušici

Ve čtvrtek 17. ledna se v Komunitním centru v Sušici uskutečnil 
okresní přebor jednotlivců v šachu. Turnaj pořádala ZŠ Hartmanice 
ve spolupráci s AŠSK, ZŠ Lerchova a Komunitním centrem. I když 
ten den byla sněhová kalamita, dorazili nakonec zástupci ze všech při-
hlášených škol: Hartmanic, Železné Rudy, Gymnázia Klatovy, Gym-
názia Sušice, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Lerchova. Celkem 61 mladých 
šachistů. A kdo si nakonec odvezl přebornické tituly?

Kategorie
1.–2. třída hoši
1. Lejsek Antonín, ZŠ T. G. Masaryka,,
2. Galuška Zdeněk, ZŠ Lerchova
3. Keila Tomáš, ZŠ Hartmanice
1.–2. třída dívky
1. Matičková Natálie, ZŠ T. G. Masaryka
3.–5. třída hoši
1. Hejdušek Jaromír, ZŠ T. G. Masaryka
2. Babor Josef, ZŠ Hartmanice
3. Tuček Pavel, ZŠ T. G. Masaryka
3.–5. třída dívky
1. Matičková Silvie, ZŠ T. G. Masaryka
2. Bauchová Lucie, ZŠ Hartmanice
3. Kotalová Natálie, ZŠ Lerchova
6.–9. třída hoši
1. Fürbacher Milan
2. Hurdzan Tomáš
3. Chaloupka Zdeněk, všichni Gymnázium Klatovy
6.–9. třída
1. Nová Milena
2. Uherová Nikola
3. Vojtěchová Jana, všechny ZŠ Hartmanice

Přebor se po všech stránkách vydařil a do budoucna se na akci jis-
tě naváže, takže se mladí šachisté mohou těšit na další šachové klání 
v Sušici. (–wm–)

Zlato a stříbro pro šachisty z TGM
Sušičtí mladí šachisté bodovali nejen doma, ale i v Klatovech. 

Okresní přebor čtyřčlenných družstev základních škol se hrál 23. led-
na, takže hráči měli ještě v živé paměti sušický turnaj.

V kategorii 1. –5. tříd vyhrálo družstvo ZŠ TGM Sušice v sestavě: 
Jan Rendl, Jaromír Hejdušek, Pavel Tuček a Lejsek Antonín a druhé 
místo si vybojovalo družstvo ZŠ Hartmanice ve složení Štěpán Bauch, 
Josef Babor, Adam Šlégr a Lucie Bauchová.

Obě družstva postupují do krajského kola v Plzni. Další postup 
pro svou školu uhrálo v kategorii 6. –9. tříd ziskem stříbrných medailí 
družstvo ZŠ Hartmanice „B“, které hrálo v sestavě Kateřina Kretíko-
vá, Jiří Bubela, Petr Chudý a Jana Vojtěchová. Úspěchem pro hart-
manické šachisty byl ještě zisk bronzových medailí v této kategorii 
zásluhou hráčů z družstva Hartmanice „A“.

Josef Babor, Štěpán Bauch, Adam Šlégr a Lucie Bauchová –2. mís-
to v přeboru

Zleva Jan Rendl, Pavel Tuček, Antonín Lejsek, Jaromír Hejdušek, 
vítězné družstvo TGM Sušice.

Sportovní střelci vs. policie
Téměř policejní manévry mohl 

připomínat pohyb kolem podmo-
kelské střelnice poslední ledno-
vou sobotu. Sešli se tu na první 
letošní střelecké soutěži zástupci 
Sportovního střeleckého klubu 
Sušice, Policie ČR OO Kašper-
ské Hory a Sušice a Městské po-
licie Sušice.

Tříčlenná družstva měřila síly 
ve  střelbě z  velkorážní pistole 
nebo revolveru (10 ran na 25 m).

Nejlépe si vedlo a trofej pro 
vítěze získalo družstvo SSK Su-
šice ve složení Chmelík, Hostek, 
Vinter, pomyslné stříbro patřilo 
MP Sušice (Sejpka, Vytiska, Zí-
bar), třetí místo získal tým poli-
cistů ze Sušice (Oborník, Šveco-
vá, Šmat), střelci P ČR Kašperské 
Hory skončili čtvrtí (Holeček, Va-
něk, Petergáč). Mezi nejlepší jed-
notlivce se zařadili

J. Vinter (SSK) 185 b.
F. Hostek (SSK) 178 b.
P. Sejpka (MP Sušice) 161 b.

Pořadatelem soutěže byl Spor-
tovní střelecký klub Sušice, ředi-
telem závodu Miloš Kuděj, role 
rozhodčích připadla Karlu Ren-
dlovi a Karlu Požárkovi. –red–
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Masopust, reduty, šibřinky
* konec 20. století * na Marsu * jarmark ve Lhotě * pan profesor v pekle *

* posvícení v Hudlicích * v říši džungle * všemi díly světa * od srdce k srdci * cokoli chcete *
Jestli vám to nic nepřipomíná, 

ani se nemůžete divit – jsou to té-
mata sokolských šibřinek, které 
se v Sušici konaly od roku 1901. 
Závěr masopustu býval vždycky 
veselý, ať šlo o redutu, která se 
mimo válečných let konala kaž-
doročně a stala se tradičním kar-
nevalem sportovců, nebo o pros-
tý maškarní rej. Tradice šibřinek 
skončila, dá se říci, po uzavření 
Sokolovny před její poslední re-
konstrukcí v roce 1988. Sokolové 
se sice pak ještě pokusili na tradi-
ci navázat, ale zájem veřejnosti 
o radovánky tohoto druhu vypr-
chal. A tak alespoň ve vzpomín-
kách veselé okamžiky zůstaly. 
Kdybyste chtěli vědět podrobnos-
ti, na které by bylo místo možná 
tak v almanachu (a byl by hod-
ně zajímavý), určitě se někoho 
z pamětníků zeptejte. My jsme 
se při vzpomínání na časy sokol-
ských šibřinek sešli s Miladou 
Váňovou a Miroslavem Tůmou. 
Oba se shodli na tom, že šlo pře-
devším o legraci a zábavu, i když 
přípravám byla věnována oprav-
du velká pozornost. Jak tenkrát 
vypadaly šibřinky a že se i létalo 

vzduchem, to si přečtěte v násle-
dujícím vydání SN.

Teď vás chceme trochu víc na-
ladit a pozvat – v letošním roce se 
sportovní organizace města roz-
hodly obnovit tradici „svých plesů“ 
a druhou březnovou sobotu vás 
zvou na Sportovní ples. Kromě 

100 let sušického fotbalu se bude 
slavit i současnost – součástí bude 
ocenění nejlepších sportovců Su-
šice. Víc teď neprozradíme, tak ne-
zapomeňte – v příštím vydání se 
dozvíte něco ze zákulisí šibřinek 
a také podrobnosti k připravova-
nému plesu. –red–

V pořadí 13. reprezentační ples města  je za námi. Stejně jako v předchozích letech na hosty čeka-
la příjemná atmosféra, program, skvělá hudba,  netradiční výzdoba a  vynikající občerstvení. Bavili 
se až do pozdního rána a to je známka toho, že  bylo vše, jak má být. Pořadatelé – Sušické kulturní 
centrum a CŠKV Klatovy děkují všem, bez jejichž přízně a pomoci by  nemohl být úspěšně  uspořá-
dán: sponzorům, partnerům, účinkujícím i hostům. A jaké bude téma čtrnáctého v řadě? Nechte se 
překvapit, nebudete zklamaní! –red–, foto Vladan Strejc

Že čas je jít spát
Galerie Sirkus představuje textilní obrazy Michala Pěchoučka

Na křehké vnitřní momenty, 
které doprovázejí usínání a spá-
nek, základní potřebu všeho živé-
ho, se zaměřuje nová výstava v ga-
lerii sušického kina. Tématicky ne-
všední výstavu, která potrvá do 2. 
března, zahájila vernisáž 2. února. 
Mezi vystavujícími díly se objeví 
i textilní obrazy jednoho z mála 
českých umělců uznávaných i v za-
hraničí Michala Pěchoučka, drži-
tele prestižní Ceny Jindřicha Cha-
lupeckého, který bezesporu patří 
k nejoriginálnějším a nejzajíma-
vějším osobnostem na současné 
české umělecké scéně.

Michal Pěchouček nepůso-
bí pouze jako výtvarník, ale zau-
jímá široké pole působnosti – je 
rovněž pedagogem, např. hosto-
val na FAMU a působil na Ústa-
vu umění a designu ZČU Plzeň. 
V současné době vyučuje kresbu 
na nové výtvarné škole Scholasti-
ka, je kurátorem galerijního pro-
storu 35m² a věnuje se také diva-
delní režii.

Další vystavující autorkou je 
mladá fotografka Kristýna Er-
benová, jejíž tvorba je založena 

na výrazových prostředcích kla-
sické analogové fotografie. Styl 
Kristýny Erbenové se vyznačuje 
formální vytříbeností a hlubokým 
ponorem do vnitřního světa sní-
maného. Výstava bude prezento-
vat dva její kontemplativní foto-
grafické cykly Somewhere inside 
(Někde uvnitř) a Fragile moments 
(Křehké okamžiky). V časopisu 
Ateliér o ní napsali: „Odmítá in-
telektuální hrátky, nové techno-
logie, dokonce i explicitní vazby 
na historii fotografie. Tvoří tak čis-
té a univerzální artefakty, s nimiž 
může na první pohled stejně jako 
po delší zkušenosti komunikovat 
ten, komu není cizí jeden z prvot-
ních účelů umění, jímž je rozhovor 
se sebou samým a formálně rafi-
nované ztvárnění emocí.“

Na výstavě dále vystavuje Su-
rrealistická skupina Lenka Vítko-
vá, jež sestává z výtvarných uměl-
ců Pavla Havrdy, Slávy Sobotovi-
čové a Kateřiny Zochové a kurá-
torky a kritičky Blanky Švédové. 
Společně nám představí svůj Ma-
nifest spící existence (doklady, zá-
znamy, předměty doličné, memo-
áry.) Lenka Vítková, která ve své 

tvorbě osciluje mezi malbou a pra-
cí s textem popisuje koncept mani-
festu jako: „nadzvednutí stavidel 
individuálního vědomí, které ved-
lo k oslovení přátel, kterým je také 
vlastní poznávání sněním, poma-
lost jako opona růstu a asociativní 
způsob uvažování. Pavel Havrda 
je konceptuální umělec a hudeb-
ník aplikující náhodně nalezené 
principy v instalacích, hrách, vi-
deích a improvizacích skupiny tttt. 
Sláva Sobotovičová je videouměl-
kyně, pěvkyně a pedagožka s citem 
pro fyziologické procesy jako spa-
ní, dýchání, kynutí. Blanka Švédo-
vá je kurátorka, hudební fanynka, 
výtvarná glosátorka a uničovská 
buditelka. Multimediální uměl-
kyně Kateřina Zochová fotí, hra-
je na harfu, animuje a cvičí jógu.“

Lenka Vítková je konceptu-
ální umělkyně, malířka a muzi-
kantka. Také bývalá redaktor-
ka výtvarného časopisu Umělec 
a provozovatelka zaniklé galerie 
36 v Olomouci.

SARAH SOFIA HUIKARI
kurátor výstavy, PR,

propagace, marketing

Odlitky zvonů z roku 1916
Pět sádrových odlitků zvonů 

(pět negativních a z nich zhoto-
vených šest pozitivních) bylo se-
jmuto 23. listopadu 1916 ze zvo-
nu Václav ze sušického kostela té-
hož zasvěcení (reliéfy sv. Václava, 
Panny Marie Bolestné Sušické, 
sv. Matěje, městský znak a kvě-
tinový ornament z okraje zvonu). 
U šestého odlitku (pozitiv a nega-
tiv) s motivem apoštolů sv. Petra 
a sv. Pavla chybí popis a nelze ho 
ztotožnit s žádným konkrétním 
zvonem.

V průběhu první světové vál-
ky nařídily státní úřady kvůli ne-
dostatku kovů všem farnostem 
v habsburské monarchii odevzdat 
pro válečné účely zvony z koste-
lů a kaplí. V Sušici příslušný nor-
mativ vyšel 18. listopadu 1916 
a znamenal rekvizici celkem pěti 
zvonů. Nejcennějším z nich byl 
památný velký zvon Václav z roku 
1708 (hmotnost 1 670 kg) z kos-
tela sv. Václava, zajímavý vůbec 
prvním vyobrazením městského 
znaku a pořízený po požáru z 20. 
července 1707. Z téhož chrámu 

byl odevzdán ještě umíráček Pan-
na Marie z roku 1864. Další dva 
zvony byly zrekvírovány z kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a kaple 
Anděla Strážce. Zábor tím nebyl 
ukončen, 2. října 1917 ještě ná-
sledovaly zvony Jan Nepomucký 
z kostela sv. Václava a zvonek Ma-
rie z kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Sádrové odlitky byly pro 
potřeby tehdejšího městského 

muzea pořízeny zásluhou sta-
rosty MgPh. Josefa Seidla, ne-
boť muzejní kustod Kajetán Tu-
rek v roce 1915 narukoval a mu-
zeum nemělo výkonného správ-
ce. Následné náročné doplňování 
zvonového fondu během prvních 
let existence Československé re-
publiky bylo zmařeno další vlnou 
rekvizic za druhé světové války.

JAN LHOTÁK a JIŘÍ NOVÁK


