14/2011

Cena 7,00 Kč

15. července 2011

Léto plné zážitků a šťastných návratů
z prázdninových cest, odpočinkovou dovolenou, pohodu a dobrou náladu vám všem, milí čtenáři, přeje také
redakce Sušických novin. V tomto prázdninovém čísle
si přečtete kromě článků na aktuální témata také mnoho
pozvánek na nejrůznější kulturní a sportovní akce nebo
programy, které vám jistě zpříjemní nejeden volný den.
Je z čeho vybírat nejen v Sušici samotné, ale i v okolí. Přejeme dětem krásné prázdniny, dospělým klidnou a bezstarostnou dovolenou a těšíme se s vámi opět na shledanou na stránkách novin, které vyjdou 26. srpna 2011.

Aktuálně z radnice

Školství v Sušici – téma stále aktuální
V průběhu prázdnin se čtyřikrát sejde pracovní skupina zabývající se řešením otázky základního školství
v Sušici, aby zvážila a prodiskutovala všechny varianty
připadající v úvahu. Připraví je a předloží na pracovní
jednání zastupitelstva, které se nad touto problematikou sejde poslední srpnový den. Konečný verdikt by
měl padnout 14. září, kdy zastupitelstvo na veřejném
zasedání na základě předloženého materiálu zvolí jednu z možností řešení. Také v tomto vydání SN
najdete články s touto tematikou. Čtěte na str.
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Lákavé léto v Sušici

Posílení hlídek policie – v posledním červnovém týdnu se starosta města setkal s veliteli městské a státní policie. Mimo hodnocení
bezpečnostní situace ve městě projednávali opatření navrhovaná
pro letní turistickou sezónu. V rámci uplatňování celkové koncepce
bezpečného města jsou v letních měsících posíleny společné pěší
hlídky PČR a MP. Občané i návštěvníci města by rozhodně měli
zaznamenat intenzivnější pohyb strážníků a policistů ve městě
i na problémových místech.

MKS vás zve
Nenechte si ujít!

14.–16. července
hrad Kašperk
Loupežnická svatba – představení šermířské skupiny Romantika, drsné šarvátky, šermířský humor, podmanivý tanec, ohňové a jiné efekty, vstupenky v MKS.

Pohár změnil držitele. Po několika letech sportovní nadvlády ZŠ
Lerchova přišlo překvapení. V letošním ročníku Poháru starosty si
putovní trofej odnesla ZŠ T. G. Masaryka. Tradičního sportovního
podniku se zúčastnilo kolem 400 dětí a jak starosta města, který vítězi pohár předal, potvrdil, akce byla opět úspěšná a dobře připravená.
Rekonstrukce a stavby pokračují. Výběrová řízení na realizaci
opravy fasády starého vodojemu a na opravu místní komunikace ve Chmelné proběhnou 19. července, další výběrové řízení, týkající se druhé etapy akce Volšovy – zásobování pitnou vodou, se
koná 27. července.
Sociální reforma – v pátek 8. července proběhlo jednání starosty
Bc. Petra Mottla a ředitelky Úřadu práce Klatovy PhDr. Dany Miškovičové. Tématem pracovní schůzky byla i připravovaná reforma
v sociální oblasti v konkrétních podmínkách našeho města. Navrhovaná reforma znamená mj. přesun stávajících kompetencí v oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek. Od účinnosti změnových
zákonů přechází výplata zmíněných dávek z obcí na Úřad práce.
Nová cisterna, která byla zakoupena za spoluúčasti města Sušice,
státní dotace a Plzeňského kraje, bude předána dobrovolným hasičům 5. srpna. Nové zásahové vozidlo pak bude představeno veřejnosti 20. srpna v rámci akce „Slavnosti rádia Blaník“ na sušickém
náměstí.(red)

29.–30. července
Sušické divadelní slavnosti
5. ročník, informace na str. 12

Sušice – stále zelená brána Šumavy je otevřená všem návštěvníkům po celý rok, bezesporu je ale nejatraktivnější právě v letních měsících. Má co nabídnout – sportovní, kulturní, relaxační vyžití pro celou rodinu, zajímavé prohlídky města, komplexní pobytové služby apod. Je jedním z nejvýhodnějších výchozích bodů do centrální
Šumavy, a proto je turisty stále vyhledávaným místem. Uvnitř SN najdete nejeden tip na prázdniny – ve městě
či blízkém okolí. Kromě přírodního koupání v Otavě je k dispozici areál letního koupaliště, v provozu denně
od 9 do 19 hodin. Vstup je zdarma, v areálu najdete převlékárnu, dva bazény, dětské brouzdaliště, prostor
pro sport, kiosek. Nejen pro milovníky in line bruslení je připravena, kromě cyklotrasy vedoucí městem, umělá plocha na zimním stadionu, kterou lze využít v deštivých dnech. Dají se na ní hrát všechny míčové hry, pro
milovníky adrenalinu je zde také horolezecká stěna. Informace je možné získat a umělý povrch ZS objednat
na telefonním čísle 606 751 639.(red)

Veteráni v lesku Gymnázium
Bohemia Rally Historic v Sušici

Automobilové krasavce ze vzácného rodu veteránů, kteří se účastní
letošního dvanáctého ročníku jízdy „Retro Prague“ budete moci obdivovat na sušickém náměstí v sobotu 16. července v odpoledních hodinách (předpokládaný příjezd kolem 15. hodiny). Zde budou muset
závodníci po dlouhé jízdě splnit několik praktických úkolů a předvést,
jak mistrně svůj automobil ovládají. A jaká vozidla na náměstí v Sušici uvidíme? Určitě naše oko potěší automobil Rolls Royce Phantom
I Riviera z roku 1928 s ručně malovanou výzdobou na karoserii, nebo
automobil Tatra 87 z roku 1938 či unikátní Tatra 97 z roku 1939 (výroba tohoto vozu byla zakázána Hitlerem, aby nedělal konkurenci VW)
ale uvidíme i poválečná vozidla jako například Jaguár XK 120, Jaguár
E type, Ferrari 250 GT Pininfarina, několik Mercedesů, kterým bude
vévodit model 300S z roku 1952 atd. No prostě – kdo miluje automobily a jejich historii, bude se mít na co dívat.
(vc)

bude slavit

V září 2011 oslavíme 100. výročí otevření budovy školy. Sušická
veřejnost i turisté mají v prázdninových měsících možnost seznámit se s historií budovy na výstavě instalované v Muzeu Šumavy
v Sušici. Najdeme zde např. cenné
historické dokumenty i fotografie
mapující uplynulých 100 let.
Hlavní oslavy proběhnou v pátek 16. září. Dopoledne se bude
vyučovat v atraktivnějším a netradičním duchu, odpoledne uspořádáme ve Smetanově sále slavnostní zasedání, v rámci něhož budou
moci účastníci zhlédnout premiéru filmu „Šumný gympl“ s krátkou
prezentací „100 let v dějinách lidstva“. Prohlídka budovy, koncert
J. Stivína (lístky bude možné zakoupit od konce srpna v kanceláři gymnázia) i závěrečná světelná
show na průčelí budovy jsou dalšími lákadly jak pro bývalé i současné žáky, tak i pro příznivce školy. S přesným časovým harmonogramem oslav bude veřejnost včas
seznámena.
PaedDr. VÍT POTUŽÁK,
ředitel Gymnázia Sušice

Druhý farmářský trh
Po úspěšném prvním farmářském trhu, který se v Sušici konal v polovině června, se zdá, že vznikla nová tradice. Návštěvníci jej hodnotili velmi kladně, a to nejen z hlediska nabízeného sortimentu, ale také
proto, že byl doplněn velmi lákavou soutěží.
A tady musíme uvést na pravou míru chybičku šotka, který v minulých SN uvedl nesprávného soutěžícího. O nejlepší pečenou kachnu se utkaly restaurace hotelů Gabreta, Daliborka, KD Sokolovna
a čtvrtou byla restaurace hotelu SVATOBOR. Její vypečenou lahůdku
chválili a ocenili druhým místem nejen porotci, ale i degustátoři z řad
návštěvníků trhu.
Druhý farmářský trh se bude
konat opět na sušickém náměstí již zítra, v sobotu 16. července,
od 8 hodin a na programu je neméně lákavá soutěž – tentokrát nebudou kuchaři péct maso, ale budou
se snažit vyrobit co nejchutnější
typicky českou dobrotu – bramborák. A možná právě na vás se
usměje štěstí a v porotě zasednete i vy. Kolik odvážných se přihlásí
do prestižní kuchařské soutěže?
Kromě toho zde najdete samozřejmě i zboží typické pro tento
trh – bylinky, ovoce, zeleninu, koření, ryby, nápoje, maso, uzeniny…
stačí si jen vybrat podle chuti.
Druhou nejlepší kachnu upekli
Na farmářské trhy do Sušice
jste zváni každý měsíc až do října. a předložili kuchařští mistři hoteTermíny konání najdete vždy v ak- lu Svatobor. Objednáte-li si tedy
tuální pozvánce v SN a na plaká- právě tam takovou lahůdku, jistě
tech.(red) nebudete zklamáni.

6. srpna od 1930 hod.
Smetanův sál
Francouzský chlapecký sbor
a Včelky SDS Sušice
Sdružení přátel Sušického dětského sboru vás zve na koncert
13. srpna ve 1300 hod. – Santos
Továrna na blbinky – vystoupení klauna, milovnice bonbonů Bóni BON Bóni a krále
žertíků Fešáka Pína, soutěže,
hudba, legrace, kouzla…, pořádá MKS Sušice, více na str. 12
20. srpna od 1400 hod.
Slavnosti rádia Blaník v Sušici – na zábavný program na sušickém náměstí zvou rádio Blaník a město Sušice
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„Nerušte ZŠ Komenského,“ shodují se odborníci
„Neberte nám volbu a našim dětem dobrou školu,“ říkají rodiče
Zastupitelé města mají před sebou nelehký úkol. Pracovní skupina ustanovená letos na jaře se přes
prázdniny několikrát sejde, aby zhodnotila stav základního školství v Sušici a spolu s vlastními poznatky
vypracovala závěrečné varianty, které předloží zastupitelům města k projednání. Podle předpokladu by
mělo rozhodnutí o tom, jak bude nadále systém základních škol v Sušici vypadat a jak budou případně
jednotlivé provozy upraveny, padnout na veřejném zasedání zastupitelstva města 14. září. Kolem celé záležitosti stále neutichá diskuse, naopak, zapojuje se do ní více stran.
(red)

ZŠ Komenského z pohledu rodičů, aneb jak nás radní neobešli

Zachování ZŠ Komenského podporují kromě rodičů,
subjektů. Jednoduše, našli si vlastpedagogů školy a veřejnosti také organizace a instituce ní cestu, která se ukazuje jako
Nadační fond Josefa Luxe
a Etického fóra ČR, o. s.
Vážený pane starosto, obracíme
se na Vás a Vaším prostřednictvím
i na zastupitele města Sušice, jménem Nadačního fondu Josefa Luxe
a Etického fóra ČR, o. s., se zdvořilou žádostí v této věci:
Dozvěděli jsme se, že v rámci
uvažované reorganizace škol hrozí zrušení ZŠ Sušice, Komenského
59. Rádi bychom vás všechny, a činíme tak zcela výjimečně, požádali
minimálně o odložení nebo změnu
tohoto rozhodnutí. Důvodem, který nás k této žádosti vede, je především přesvědčení, že uvedená škola je v celorepublikové úrovni zcela mimořádná v námi sledované
a podporované oblasti etické výchovy. Systematicky a velmi úspěšně
se jí věnuje již 15 let, což je v ČR
ojedinělé.
[…] ZŠ Komenského je dnes
skutečně jedním z nemnoha výrazných „příkladů dobré praxe“. Její
zkušenosti již v současnosti dobře
slouží mnoha začínajícím školám
a odborným pracovištím.
Domníváme se, že úroveň
ZŠ Komenského je dána hlavně osobností paní ředitelky
Mgr. Marie Pitrové. Je totiž, a to
je především u ředitelů a ředitelek
škol, vzácným příkladem vyváženého spojení přiměřeného entuziasmu,
lidskosti a odpovídajících manažerských schopností. Pokládali bychom proto za velkou škodu, kdyby
jí zformovaný kolektiv pedagogů,
vytvářející vzorové výchovné prostředí, zanikl. Byla by to jistě škoda pro rozvoj EtV na celorepublikové úrovni, především však pro děti
a občany Sušice.
Pokud by tedy, např. z ekonomic-

kých důvodů, bylo nezbytné přistoupit ke slučování škol, doporučujeme zvážit jeho realizaci tak, aby
praxe ZŠ Komenského byla novým
řešením ještě rozšířena a ne ohrožena. V takovém případě pak můžeme přislíbit, že budeme její další
rozvoj sledovat a v mezích našich
možností i maximálně podporovat.
V případě vašeho zájmu jsme připraveni osobně se zúčastnit jednání zastupitelstva, abychom naše
názory a zkušenosti ještě podrobněji vysvětlili.
Za NFJL Věra Luxová,
předsedkyně SR NFJL
Za EF ČR, o. s.,
Ing. Milan Lášek, CSc.,
předseda
Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni, pracoviště Klatovy
Vážení zastupitelé města Sušice.
Vzhledem k tomu, že se v práci
setkáváme s dětmi všech škol klatovského regionu, komunikujeme se všemi školami, chceme vám
tímto způsobem předat informace, které mohou přispět k vašemu
rozhodování.
– Prostředí menší školy je příznivé svým domácím a rodinnými duchem. To vytváří ideální podmínky
nejen ke studiu, ale také k pozitivnímu rozvoji celé osobnosti. Často
se setkáváme s rodiči, kteří chtějí
zařadit své dítě do ZŠ Komenského na základě osobních či získaných informací.
– Na vytváření pozitivního klimatu třídních kolektivů a tím i celé
školy pracuje škola systematicky
od roku 1990 a tuto cestu nastoupila v době, kdy to ještě zdaleka nebylo samozřejmostí, nemohli čerpat nápady a inspiraci od jiných

funkční, lidská. I přes to, že mají
dlouholeté zkušenosti, další sebevzdělávání a tvořivost a to, že nezůstávají stát na jednom místě, je
samozřejmostí.
– ZŠ Komenského je pokroková v nápadech vyžadujících aktivitu a podíl rodičů na vzdělávání
a výchově svých dětí. Např. zrušení
žákovských knížek rodiče více vede
k tomu, aby se školou a učiteli komunikovali, podíleli se a vstupovali aktivně do procesu. Nemohou se
totiž spoléhat jen na strohé sdělení, jakou dítě dostalo známku. Podíl rodičů na aktivní spolupráci se
školou je také patrný z toho, že učitelé pořádají společné aktivity, které mají sociálně-psychologický charakter. Navzájem se tak poznávají,
naučí se spolupracovat, komunikovat, vidět se jiným úhlem pohledu,
nejen přes známky a výkony.
– Tato škola je jednou z mála
v ČR a jedinou v klatovském regionu, kde má již několik let své místo v rozvrhu předmět etická výchova a nejsou to hodiny strávené výkladem učitele, ale aktivní účastí
a prožitkem dětí. V oblasti etické výchovy škola dosáhla úspěchů i v celostátním měřítku.
– Reorganizace sušických základních škol se dotkne všech žáků
a třídních kolektivů i na ostatních
školách a netýká se tedy jen žáků
ZŠ Komenského.
Zájem rodičů o školu, které odpovídá Komenského ideám o škole
hrou a o škole – dílně lidskosti, dokládá i skutečnost, že i přes to, že
klesá počet dětí, počet žáků na ZŠ
Komenského ne.
Mgr. VLADIMÍRA BRANDOVÁ
vedoucí pracoviště
PPP Klatovy

Jak to vidí rodiče dětí ze ZŠ KOMENSKÉHO?
Milí čtenáři a čtenářky, vážení
spoluobčané.
Chtěla bych se vyjádřit k nyní
tak diskutovanému tématu v Sušici, a tím je budoucnost základních škol.
Kvůli finančním úsporám je
cílem zastupitelů města (možná
pouze některých) ukončit provoz
v budově v Nuželické ulici a přemístit těchto 45 žáků do jiných
vhodnějších prostorů.
Řešením, které se neslo městem (dovídaly se ho děti ze ZŠ
Komenského od svých kamarádů
z ostatních škol), bylo, že v ZŠ Komenského zůstane pouze 1. stupeň a 2. stupeň bude rozdělen mezi
ZŠ Lerchova ul. a ZŠ TGM, které
nejsou zcela naplněné. Děti se tyto
informace dozvídaly dříve, než
něco tušili učitelé a paní ředitelka
ze ZŠ Komenského. Místo žáků
2. stupně prý pak tyto učebny zaplní žáci ze školy v Nuželické ulici.
Samozřejmě, že ti, kterých se
věc osobně netýká, si řeknou: „No
a co?“
Ale nám, kteří máme k této škole blízko – rodiče, učitelé, bývalí
žáci a hlavně současní žáci – určitě není osud Základní školy v Komenského ulici lhostejný.
ZŠ v Komenského ulici je škola
výjimečná. Je to škola „rodinná“,

škola, kde se vytrácí anonymita.
Děti znají všechny učitele, učitelé znají všechny děti. Škola se zaměřuje na mravní výchovu, snaží
se v dětech pěstovat kamarádství,
vzájemnou pomoc, základní pravidla slušnosti a chování k ostatním
lidem. Připravují děti na velký problém, kterému se říká drogy. Výchovou bojují učitelé i proti dnes
rozšířené šikaně.
Jako jediná škola v Sušici má
ta naše v rozvrhu hodiny etické
výchovy a ze zkušeností s výukou
tohoto předmětu čerpají ostatní
školy v ČR.
Nebyla by škoda tohle zrušit?
Samozřejmě, že i ZŠ v Lerchově ul. a ZŠ TGM mají svoje
přednosti, pro které do nich děti
rády chodí. Najdou tam zaměření na sport nebo na jazyky. Mají
své zkušenosti, pro které jsou ty
jejich školy nej…
My jsme pro naše dvě děti zvolili Základní školu Komenského.
A pokaždé, když jsme šli k zápisu
do 1. třídy, vypravili jsme se hned
ráno, abychom se do školy dostali.
Těšili jsme se, že i naše nejmladší
dítě půjde do této školy, protože
se Základní školou Komenského
máme výborné zkušenosti. Je třeba pochválit i školní jídelnu, kde
dětem chutná.

Je rozumné, že město musí počítat peníze, o kterých rozhoduje.
Určitě ani pro děti z Nuželické nebude lehké se někam stěhovat. Ale
když už to musí být, tak proč stěhovat a rozdělovat zcela naplněnou a dobře fungující školu s 220
žáky? Zvláště pokud na dvou větších školách je místo. Všechny děti
ve všech třech základních školách
by tak mohly zůstat tam, kde jsou
rády a změna by v podstatě nastala pro 45 dětí ze školy v Nuželické ulici.
Domnívám se, že pro financování města by toto řešení nemohlo být žádnou přítěží. Vždyť
podle plánu budou i nadále fungovat všechny tři budovy základních škol. Jestli se v nich bude topit, svítit atd., těm dětem nebo jiným, provoz bude stát vždy stejně.
Není to určitě názor jen můj, vím,
že tak smýšlí většina rodičů dětí
ze ZŠ Komenského.
Chtěla bych všem dětem i jejich učitelům ze všech škol popřát
krásné prázdniny. Vím, že není
člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem. Také vím, že není lehké rozhodnout tak, aby všichni byli spokojeni, ale zrušit se dá něco jednou.
Pokud by se pak zjistilo, že to bylo
špatně, je pozdě.
MARTINA HEJPLÍKOVÁ

Chtěly bychom jako dvě maminky, jejichž děti chodí do ZŠ
Komenského, zveřejnit náš pohled na věc.
Jak to všechno začalo? Zpočátku jsme se o tom, že by se naše
škola ZŠ Komenského v Sušici měla zavírat nebo přesunout,
doslýchaly od rodičů a zaměstnanců jiných škol (určitě všichni
víme, které zbývají v Sušici). Proto
naše paní ředitelka Pitrová svolala
schůzku s rodiči a panem starostou v budově školy. Pan starosta
se ale na schůzku nedostavil a ani
se neomluvil. Nyní už víme, že se
vymlouvá na to, že byl pozván e-mailem a jak on sám říká „co je
to za formu pozvání“! Ale pozapomněl, že byl pozván i písemně.
Nemůžeme se zbavit dojmu, že vše
mělo být utajeno a rodičům měl
být oznámen daný verdikt. Nicméně na schůzku s rodiči přišli
dva ochotní zastupitelé, kteří chodí do školy na obědy. To, co jsme
se na schůzce dozvěděli, nás velice rozhořčilo. Prý druhého května
vznikla pracovní skupina, která
má na starosti školství v našem
městě. Tato skupina navrhla tři
varianty řešení problému, z nichž
se prý jako nejvýhodnější jeví to,
aby se přesunula část ZŠ Komenského do ostatních dvou škol. Přičemž místo druhého stupně ZŠ
Komenského se nastěhuje ZŠ Nuželická. A tak se ptám, jak se vejde
do této školy, kde se uvolní pouze
pět tříd ve druhém patře budovy
celá osmitřídní ZŠ Nuželická?!
A jak správně uvedl pan starosta
v Klatovském deníku, pro děti, které jsou handicapované, je to špatné! A postavit výtah k památkově
chráněné budově asi taky nebude
jednoduchý a levný způsob, jak
se dobrat řešení. Proč naše město
vyhazuje nemalé peníze do větru,
když bezbariérový přístup byl už
dávno vyprojektován do budovy
ZŠ Lerchova a tato škola nemá
naplněnou kapacitu? Proč nepřesunout ZŠ Nuželickou tam? Vždyť
pro tyto děti musíme něco udělat,
ale nechápu, proč budeme řešit
problém tím, že děti přesuneme
z jedněch nevyhovujících prostor
do druhých. Opět se tedy nemohu
zbavit dojmu, že pracovní skupina

je účelově složena a její rozhodování postrádá jakoukoliv logiku,
vždyť v ní figurují jen postavy kolem ODS doplněné řediteli sušických ZŠ, kteří svou zaujatostí nemohou rozhodovat ve prospěch
věci. Skupina postrádá jak ekonoma, psychologa, tak i zástupce rodičů.
Tak to jen tak na začátek, jak se
věci seběhly. Nicméně jsme aktivní maminky a není nám jedno, co
se děje, a proto jsme začaly sbírat podpisy na petici. Spousta lidí
ráda podepsala a přitom se zlobila,
co to naše město zase vyvádí, co
chtějí dělat s budovou, ze které se
přesune ZŠ Nuželická i městská
knihovna? To se ptá určitě více
lidí, ne jen ti, co petici podepsali.
Dopadne to snad jako s porodnicí
v našem městě, že budovy začnou
chátrat a stanou se terčem bezdomovců a feťáků, nebo už mají
kupce na budovu ZŠ Nuželická
a potřebují vše rychle vyřešit! Kdo
ví?! Otázek je spousta. Nerozumíme tomu ani my, ani naše rodiny
a přátelé. Proč zavírat školu, která
funguje a má stabilní počet žáků
už patnáct let!? Proč chtějí ublížit
dětem, které jsou zde spokojené?
Proč se staví zájmy ostatních nad
zájmy dětí? Nicméně další týden
po schůzce ve škole jsme si s panem starostou domluvili schůzku
na radnici. Šlo nás tam dvanáct rodičů, řekli jsme mu svoje poznatky,
obavy a zeptali se na pár otázek.
Bylo nám argumentováno, že je
úbytek dětí v našem městě, a to i co
se do budoucna týče. Ale vždyť je
to holý nesmysl, školky jsou přeplněné a navíc je otevřena jedna třída pro předškoláky v ZŠ Lerchova.
A to nemluvíme o dětech ze spádových obcí. Co dodat, odcházeli
jsme s pocitem, že jsme alespoň
pro naši školu a děti něco udělaly.
Pár dní nato pozval pan starosta
prostřednictvím paní ředitelky Pitrové rodiče a zaměstnance školy na schůzku do budovy radnice.
Po úvodu pana starosty se rozpoutala debata, hodně se diskutovalo.
Pro nás, co stojíme za ZŠ Komenského to bylo hodně emotivní. Pro
osmičlennou skupinu, která seděla na druhé straně, to ale asi nic
neznamenalo. Jen běžná diskuse

s lidmi, kteří od nich cosi požadují. Nikdo se nezajímá, co by taková změna udělala s dětmi, které
by se přesunuly do škol, do kterých nechtějí. Také jsme se setkali s názory: no tak se budou učit
na jiné škole – no a co? Nebo: alespoň z nich nebudou skleníkové
květinky. Je až s podivem, že takovou hloupost může někdo vyslovit!
Proč bychom měli naše děti dávat
na jinou školu, která se nám nelíbí
a kterou jsme si svobodně nevybrali? My, rodiče, jsme si ZŠ Komenského vybrali, protože se líbí
nám i dětem. Je malá, učitelé hodní a děti je mají rády. Děti respektují své učitele a učitelé respektují
osobnost každého z dětí. A zrovna
tak znají všechny děti jménem!
Město by mělo být pyšné na takovou školu. Tato škola je šestkrát
oceněná nadací Josefa Luxe. Všude ve světě se dávají cestou malých
(rodinných) škol, jen v našem městě jdou opačnou cestou.
Problém se zrušením ZŠ Komenského nastal až poté, co si koaliční zastupitelé odsouhlasili postavit v našem městě bazén. Bazén,
na který si musí vzít úvěr v hodnotě zhruba devadesát milionů korun
(stát bude ale kolem sto padesáti
a víc milionů). Bazén, který bude
sám na sebe jen stěží vydělávat,
natož ze zisku splácet hypotéku
(již nyní jsou bazény v okolí každoročně dotovány svými zřizovateli
a nyní jim ještě ubyde návštěvníků
díky nové atrakci v Sušici) vždyť
jsou to jednoduché počty: více bazénů v okolí = méně návštěvníků
v nich = méně výdělku pro každého. Jediný, kdo bude spokojený, je
zastupitel, který splnil volební slib.
A co bude dál!? Vždyť za sto padesát milionů mohla například vzniknout speciální škola pro žáky ze ZŠ
Nuželická a možná by se ušetřilo
i na opravu či postupnou revitalizaci sušického koupaliště. Město
by pak nemuselo rušit úspěšnou
školu a rozprodávat co se dá.
Vážení občané, nezlobte se,
ale osobně neznáme nikoho, kdo
by nebojoval za své děti, aby byly
spokojené a měly šťastné a klidné dětství. Co víc si můžeme jako
rodiče přát.
A tak páni radní a zastupitelé, prosíme vás, nerušte školu dětem, kterým se zde líbí a jsou zde
nadmíru spokojené! Vždy šťastné
a spokojené děti jsou naše budoucnost! A na úplný závěr bychom
rády poděkovaly všem lidem, kteří podepsali petici, ceníme si toho,
a je vidět, že jim osud našich dětí
a učitelů není lhostejný. Vždyť se
nasbíralo přes 3 500 podpisů. Děkujeme.
J. M. a M. F.

Optimalizace základních škol v Sušici
(podruhé)

V minulém čísle Sušických novin jsme se pokusili podrobně popsat vývoj
„kauzy“ sušických základních škol. Pokusili jsme se shrnout základní informace
a doufáme, že se nám to srozumitelnou formou podařilo. Pracovní skupina bude zasedat v průběhu
prázdnin celkem čtyřikrát. Bude posílena ještě o člena školské rady každé ZŠ, který v radě zastupuje
rodiče – a byl rodiči i zvolen.
Skupina, jak už bylo psáno, se bude zabývat pěti variantami řešení – 1. ponechání stávajícího stavu,
2. zrušení jedné ZŠ, 3. sloučení ZŠ Komenského a ZŠ TGM, 4. převedení ZŠ Nuželická fyzicky do budovy ZŠ TGM, 5. převedení ZŠ Nuželická pod ředitelství ZŠ Lerchova a její umístění tamtéž i fyzicky.
Pracovní skupina se bude zabývat finanční náročností všech výše uvedených variant a prostorovými možnostmi jednotlivých budov – na základě zpráv vypracovaných odborem majetku a finančním
odborem města Sušice. Své závěry pak skupina předloží radě města tak, aby mohlo být svoláno ještě
o prázdninách pracovní zastupitelstvo. A mohu jen zopakovat, že návrh bude přihlížet k zájmům dětí
všech škol, k názorům rodičů všech škol, pedagogů a samozřejmě i k zájmům města Sušice.
MILENA NAGLMÜLLEROVÁ
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Aktuality, diskuse, názory

Arogance moci
Na podzim loňského roku 21
zastupitelů Sušice slíbilo, že budou hájit zájmy města a jeho občanů. Po několika měsících mají
mnozí lidé pochybnosti, zda tomu
tak skutečně je. Snaha o zánik
nejmenší školy ve městě vyhnala do ulic rodiče s petičními archy.
Dětmi vyrobené transparenty s nápisy „Nenechte naši školu zrušit“
doprovázely Sušické slavnosti při
vystoupeních škol. Petici za pouhých 15 dní podepsalo téměř 3 600
občanů.
Červnové jednání zastupitelstva navštívili mnozí rodiče žáků
a zaměstnanci školy v Komenského ulici. Na řadu položených otázek však dostávali nejasné a vyhýbavé odpovědi.
Nedozvěděli se, co se zamýšlí
s budovou v Nuželické ulici, kde
bylo v nedávném období zrekonstruováno sociální zařízení.
Nedozvěděli se, proč zastupitelé opovrhují více než desetiletou praxí s výukou etické výchovy,
kdy ZŠ Komenského je posledních
šest let hodnocena jako nejlepší
v republice!

Nedozvěděli se, proč počet
žáků ve třídě okolo 23 se zdá být
někomu nízký.
Nedozvěděli se, proč s rodiči
a učiteli speciální školy v Nuželické od roku 2007 nikdo z vedení
města nekomunikoval.
Nedozvěděli se, zda by vůbec
bylo proveditelné v budově v Komenského ulici vybudovat výtah.
Nedozvěděli se, proč se čtyři
třídy z Nuželické nemohou vejít
do školy v Lerchově ulici, kde za 11
let ubylo osm tříd a 302 žáků.
Nedozvěděli se, proč vedení
města nehledá ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umístění dětí
z Nuželické na Lerchovce, kde se
bude letos budovat bezbariérový přístup.
Nedozvěděli se, jak by prakticky mohli přejít učitelé vyššího
stupně se svými třídami a se stejnými pracovními úvazky do zbylých škol.
Nedozvěděli se, proč má mít
v ruce „černého Petra“ malá kvalitní škola, kde na rozdíl od ostatních sušických škol žáci vůbec
neubývají.
Dozvěděli se pouze, že zastupi-

telé berou petici na vědomí a o školách rozhodnou 14. září.
Po mém soudu neuchopili sušičtí radní řešení základního školství „za ten správný konec“. Včasná diskuse s rodiči a učiteli speciální školy v Nuželické by jistě postupně vedla k rozumnému řešení
vyhovujícímu především dětem.
Nezasvěceným možná přijde
název mého článku příliš expresivní. Ne tak občanům bojujícím
o „svou“ školu. Pro ně byla jejich
první návštěva zasedání zastupitelstva studenou sprchou.
V době, kdy v pracovní skupině,
která má školství řešit, proti sobě
logicky stojí ředitelé, hájící svou
školu, vznikly příkopy, které půjdou obtížně zaházet.
Redaktorkám Sušických novin
přeji příjemný a inspirující odpočinek od redaktorské práce a sušickým občanům přeji, dovolím si
citovat: „Sušické noviny – bez cenzury. Sušici chybí médium, ve kterém se může vyjadřovat každý, to
znamená i kriticky uvažující občan,
k dění ve městě. Noviny musejí být
pro místní lidi a o místních lidech.
Musejí řešit problémy nás občanů.“
Zdroj: Volební noviny ODS 2006
MILENA STÁRKOVÁ
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Škola komunikace a demokracie
Vrátil jsem se v čase o několik desítek let zpět, když jsem si
v Sušických novinách přečetl, že
podle požadavku vedení města
budou příspěvky týkající se aktuálních problémů otiskovány vždy
tak, že zároveň s příspěvkem čtenáře bude zveřejněna i příslušná
reakce.
Jsem přesvědčen o tom, že
lidé, kteří byli demokraticky zvoleni do zastupitelstva města, tady
nechtějí zavádět metody připomínající dobu dávno minulou.
Na posledním jednání zastupitelstva města 22. června se
Ing. Macháček, zastupitel a radní, vyjádřil v tom smyslu, že Sušické noviny zveřejňují nepravdivé údaje a napadl důvěryhodnost
SN i práci redakce v tom smyslu,
že se redaktoři musí řešit (nevím
jak). Jednalo se o údaje v autorském článku, podepsaném plným
jménem.
Zajímalo by mě, jak si pan zastupitel představuje novinářskou
práci v místních novinách. Pokud
článek píše redaktor a podepíše
jej svým jménem, pak samozřejmě ručí za jeho obsah a pravdivost zveřejněných výroků. O příspěvcích čtenářů, které do redakce
přijdou, rozhoduje redaktor z hlediska jejich zařazení nebo nezařazení. Důvodem pro neotištění je
pouze urážlivý obsah, osobní napadání, anonymní příspěvek. Jinak nemá důvod jej odmítnout ani

Byt č. 7, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), ul. Kaštanová, čp. 1163, Sušice. Byt se nachází
ve třetím nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m², 1. pokoj 19,32 m²,
2. pokoj 13,26 m², 3. pokoj 10,09 m², 4. pokoj 9,28 m², předsíň 12,13 m², WC 1,03 m², koupelna 2,88 m²,
šatna 2,28 m², balkon 4,39 m², sklep 5,76 m². Celková rozloha bytu 89,72 m².
Datum prohlídky bytu: 26. 7. 2011 od 9.00 do 9.15 hod.
Byt č. 29, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), ul. Kaštanová, čp. 1158, Sušice. Byt se
nachází v šestém nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,61 m², 1. pokoj
Nemusím se, naštěstí, vracet
19,53 m², 2. pokoj 12,00 m², 3. pokoj 12,00 m², předsíň 10,06 m², koupelna 2,86 m², WC 1,03 m², bal- léta zpět a jen chci demokraticky vyjádřit svůj názor. V novinách
kon 6,02 m², sklep 2,88 m². Celková rozloha bytu 76,99 m².
byl nepravdivý článek – to je fakt.
Datum prohlídky bytu: 26. 7. 2011 od 9.20 do 9.35 hod.
Článek „Místo školy bazén“ a řada
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
dalších jsou podepsané pouze ini• musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
ciálami, čili dost anonymní. Ně• nesmí být dlužníkem města
které další, především o zadlužo• nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
vání města Sušice, jsou tendenč• musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
ní přesto, že někteří autoři jsou
• musí uvést výši jím navrhovaného nájemného za m²/měsíc (minimální výše nájemného pro rok 2010:
44,91 Kč/m²/měsíc)
• nabídka musí být podána nejpozději: 31. 7. 2011 v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – nabídka
na pronájem bytu“ + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

z politického a už vůbec ne z osobního hlediska.
Je pravdou, že vlastníkem Sušických novin je město Sušice, ale
také je pravdou, že všichni občané
města předpokládají, že jde o svobodný tisk, kam může přispívat
každý.
Je mi jasné, že se někomu nelíbí, když se v novinách objevují
články kritizující jeho práci, rozhodnutí. Ony se tam objevují i ty
opačné, jen jsou méně vidět (to je
přirozené, je to tak všude a ve většině médií).
Předpokládám, že i tento pan
zastupitel a radní stojí o podněty
a připomínky občanů, jak na začátku svého volebního období proklamoval v Sušických novinách.
Předpokládám, že i on chce prosazovat principy demokracie, vzhledem k tomu že i on přestoupil z komunistické do demokratické strany. Pravděpodobně proto, že se
mu metody komunistů nelíbily.
Ona totiž i komunikace prostřednictvím kritiky je komunikací. A pokud vládnu rozumem,
dovedu si právě z kritických připomínek vzít to, co by mi mohlo pomoci. Třeba právě v oněch
kritikách občané vidí další způsob, možnost, kterou já momentálně ne. A není to důvod ke vzteku a předčasným útokům. Je to
důvod k zamyšlení, jak z kritiky
udělat pochvalu. Ale bylo by asi
hodně naivní se domnívat, nebo

spíše očekávat „veřejnou“ pochvalu. Koneckonců, od toho jsou zvolení lidé ve vedení města, protože
jsme od nich očekávali, že budou
pracovat v náš prospěch a mají tu
sílu prosadit i nepopulární rozhodnutí, nebo se pletu?
Když si spojím větu z úvodního odstavce a prohlášení Ing. Macháčka, vyplývá mi z toho jediné
– kontrolované místní noviny. Ale
tak to přece nechceme! V případě, že bude odmítán tento způsob komunikace prostřednictvím
místních novin, můžeme si tedy
s prominutím vydávat radniční
plátek, jakýsi oběžník, který se
bude strkat zdarma do schránek
a který skončí stejně jako většina
podobných materiálů. V kontejneru. Škoda práce i materiálu. Ale
přistoupíme-li na svobodu tisku
v pravém slova smyslu, ocení to
nejen čtenáři a občané, ale budeme z toho mít prospěch všichni.
Do řešení problémů města se zapojí mnohem více občanů, protože jim není lhostejné, co se tu děje.
Ano, samozřejmě autorita (rada
a zastupitelstvo) pak s konečnou
platností a neodvolatelně rozhodne. Ale s „čistým štítem“. Bude-li potlačována jakákoliv diskuse,
je to nejlepší cesta ke spekulacím,
hysterii a nepodloženým závěrům,
koneckonců i k pomluvám a nechuti se dívat na problém rozumně, bez emocí.
KAREL RENDL, Sušice

Škola komunikace a demokracie???
odborně zdatní a znají faktický
stav hospodaření města.
Nejsem pro novinové diskuse a slovní přestřelky, sám jsem
zvyklý na úroveň Hospodářských
novin, ovšem v tomto případě si
myslím, že autor má pravdu – konstruktivní diskuse, oprávněná kritika a poctivě dokončená práce
jsou směr, který by každého měl

posunout dopředu a domnívám se,
že kdyby autor byl přítomen na zastupitelstvu a kdykoli vedl diskusi
na dané téma, pak by i jeho článek
byl jinak stylizován. Určitě však je
to jedno z vodítek, jak zlepšit práci
v Sušických novinách.
JAROSLAV MACHÁČEK

Zasedání zastupitelstva města

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

6. jednání zastupitelstva se konalo 22. června 2011. ZM schválilo usnesení:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele • ZM schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 100 000 Kč pro Provincii kapua k výši jím navrhovaného nájemného za m²/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. cínů v ČR na obnovu kulturní památky kláštera kapucínů v Sušici.
• ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ k projektu „Relaxační plocha
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor v areálu sušické nemocnice“ na příspěvek ve výši 200 000 Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
–lk– • ZM schválilo smlouvu s Nadací proměny na realizaci parku Ostrov Santos a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
• ZM schválilo Závěrečný účet za rok 2010 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
• ZM schválilo smlouvu o přijetí úvěru u KB ve výši 16,5 mil. Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
• ZM schválilo přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova na opravu místní komunikace
ve V. Chmelné ve výši 200 000 Kč a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.
Šlápota za sto tisíc
padělání a pozměnění platebního Podvodníci a senioři –
• ZM schválilo rozpočtové opatření týkající se poskytnutí příspěvku Okresní hospodářské komoře k podNa obvodním oddělení Sušice prostředku.
policie varuje!
poře realizace podprojektu pro základní a střední školství ve správním okrese Klatovy a Domažlice nazvapolicisté přijali oznámení majiPodvodníci páchají majetko- ný „Mechatronika do škol“.
tele ze Středočeského kraje o po- Po vandalovi pátrají
vou trestnou činnost na spolu- • ZM schválilo přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezerobčanech důchodového věku. vací a městských památkových zón na rok 2011 ve výši 400 000 Kč a schválilo příslušné rozpočtové opatření.
škození vozidla, ke kterému došlo na Kašperskohorsku
o červnovém víkendu v Sušici. NeV zatím přesně nestanove- Vymýšlejí různé legendy, aby se • ZM schválilo převedení zřizovatelské funkce ZUŠ Františka Stupky Sušice na město Sušice od 1. ledznámý pachatel se zřejmě prošel né době, zřejmě v pozdních od- dostali do obydlí těchto občanů na 2012 a zároveň schválilo zřízení nové organizace ZUŠ Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, Sušipo vozidle zn. Porsche a poškodil poledních, nebo během nočních např. vyplacení výhry, zjišťování ce od 1. 1. 2012.
karoserii. Škoda činí 100 000 Kč. hodin na 7. července došlo k po- odběrů plynu, vody i elektrické- • ZM schválilo bezúplatný převod movitého majetku Plzeňského kraje užívaného ZUŠ Františka Stupky
Policie případ šetří pro podezře- škození dvou senážních vaků ho proudu a přeplatky různých na město Sušice ke dni 1. 1. 2012.
ní ze spáchání přečinu poškoze- na Kašperskohorsku. Celkové dávek. Při svých návštěvách se • ZM schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu projednávání přestupků s obcí Dražovice
škody, které vznikly následkem představují jako zástupci růz- ve znění z r. 2006, pouze se změnou doby uzavření smlouvy do 31. 12. 2014.
ní cizí věci.
jednání dosud neznámého pacha- ných firem nebo jako známé oso- • ZM schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu projednávání přestupků s obcí Hrádek.
Krádež ve vodáckém
tele, vzrostly na 450 tisíc korun. by jejich příbuzných. Vždy na- • ZM rozhodlo o poskytnutí finančního daru do sociálního fondu společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o.,
tábořišti
Vandal totiž vaky prořízl v délce vštěvují seniory s úmyslem najít Sušice ve výši 105 000 Kč a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.
Dva padesátilitrové barely s vo- 45 metrů, čímž došlo k vysypání jejich úspory a následně tyto od- • ZM vzalo na vědomí zprávu pana starosty o plnění usnesení z minulého zasedání ZM.
dáckými potřebami byly odcizeny a následnému znehodnocení ob- cizit. Využívají chvilkové nepo- • ZM vzalo na vědomí závěrečnou zprávu k analýze výkonnosti Nemocnice Sušice, o. p. s.
zřejmě přes noc z 2. na 3. červen- sahu, kterým byla travní senáž. zornosti starších občanů např. • ZM vzalo na vědomí informaci o stavu fondu rezerv a rozvoje k 22. 6. 2011.
ce ve vodáckém tábořišti na Ho- Jednání pachatele kvalifikovali při rozměnění větších banko- • ZM vzalo na vědomí doručení petice o zachování Základní školy Komenského 59.
ražďovicku. Vodáci, kteří na řeku policisté pořádkové služby z ob- vek nebo vrácení uvedené část- • ZM uložilo tajemníkovi MÚ předložit na příští jednání zastupitelstva města novelu OZV (týkající se výOtavu vyrazili z Prahy, tak přišli vodního oddělení Kašperské ky musí senior vyjmout úspory herních automatů a on line terminálů) v souladu s nálezem Ústavního soudu a novou legislativou.
i o oblečení, platební kartu, diopt- Hory jako přečin poškození cizí a na tento okamžik pachatelé če- • ZM uložilo radě města, aby předložila návrhy řešení základního
rické brýle a další věci v celkové věci. Dle trestního zákoníku lze kají. Po jejich odchodu poškození školství v Sušici na jednání zastupitelstva města dne 14. 9. 2011, kdy
Příští jednání RM
hodnotě přesahující 15 tisíc ko- pachatele takového protiprávního zjišťují, že přišli o své naspořené „petice“ bude jednou ze součástí podkladových materiálů a zároveň
25.
července, 8. a 22. srpna
run. Případ nyní šetří policisté jednání potrestat odnětím svobo- peníze. V žádném případě nedo- uložilo odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu písemobvodního oddělení Horažďovice dy až na jeden rok, zákazem čin- poručujeme vpouštět neznámé ně informovat petiční výbor, a to v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb.
Příští jednání ZM
pro podezření ze spáchání přečinů nosti nebo propadnutím věci nebo osoby do bytu či domu!
Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva
14. září
–PČR dl, as– na www.mestosusice.cz
krádeže a neoprávněné opatření, jiné majetkové hodnoty.
–red–
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Zasedání rady města

Oznámení výběrového řízení

Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon“). Město Sušice přijme úředníka na funkci investičního referenta
13. jednání rady města se konalo 27. června 2011. Rada přijala usnesení:
• RM schválila účetní závěrku společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o., za rok 2010.
na odboru majetku a rozvoje města. Pracovní poměr na dobu určitou cca tři roky. Zájemce musí splňo• RM schválila použití a zaúčtování hospodářského výsledku společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o., vat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
za rok 2010 jako neuhrazenou ztrátu minulých let.
• RM vzala na vědomí výsledek a zprávu auditora společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o.
Požadavky
• RM schválila umístění reklamy na stěnu budovy čerpací stanice za standardních podmínek pro umísVŠ nejlépe stavebního nebo technického směru, organizační schopnosti, jednání s lidmi, aktivita, práce
ťování reklam na majetku města.
na PC, řidičský průkaz. Výhodou jsou zkušenosti ve stavebním oboru, řízení staveb znalost stavebních techno• RM schválila smlouvu s Reklamní agenturou Gabriel Sušice za účelem provozování systému reklam logií, administrace dotačních programů. Plat. podmínky pro 10 platovou třídu dle nař. vlády č. 564/2006 Sb.
na sloupech veřejného osvětlení a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• RM uložila městské policii ve spolupráci s odborem majetku a rozvoje města provést kontrolu reklam Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti
umístěných na komunikacích města Sušice.
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
• RM schválila vypsání nového kola výběrové řízení na prodej areálu zahradnictví a pověřila odbor ma- b) datum a místo narození zájemce,
jetku přípravou veškeré dokumentace, jeho zveřejněním na úřední desce, na webových stránkách města c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
Sušice a v Sušických novinách.
• RM schválila záměr prodeje rodinného domu na stavební parcele č. 936 o výměře 148 m² a pozemko- e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
vé parcely 367/21 o výměře 175 m² v k. ú. Sušice nad Otavou a zveřejněním záměru prodeje na úřední f) datum a podpis zájemce.
desce města Sušice.
• RM doporučila zastupitelstvu města odprodej části stavební parcely č. 13 v k. ú. Sušice nad Otavou, K přihlášce se připojí tyto doklady
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovedo výměře cca 25 m² s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené.
nostech týkajících se správních činností,
• RM doporučila zastupitelstvu města neschválit odprodej části pozemkové parcely č. 152/1 o výměře cca
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný do133 m² v k. ú. Milčice u Sušice, za cenu vyšší než je cena stanovena znaleckým posudkem.
• RM schválila záměr prodeje na pozemkové parcely č. 1069/49 o výměře 1 320 m², stavební parcely
klad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevyč. 2984 o výměře 223 m², včetně objektu čp. 1214 na parcele umístěném a stavební parcely č. 2985 o výdává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
měře 262 m², včetně objektu bez čp. na parcele umístěném, vše v k. ú. Sušice nad Otavou.
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• RM schválila předložený návrh smlouvy o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Sušici, schválila
Přihlášky možno zasílat do 15. 8. 2011 na adresu město Sušice, nám. Svobody 138, Sušice 342 01.
Petr Novák, tajemník MÚ Sušice
její uzavření s obcemi Dlouhá Ves, Nezamyslice, Dobršín a Rabí a pověřila starostu města podpisem smluv.
• RM schválila provedení nového Plánu odpad. hospodářství města Sušice na období 2011–2015 a uložila odboru majetku a rozvoje města předložit návrh tohoto plánu do 31. 12. 2011.
• RM vzala na vědomí informaci ohledně systému zpětného odběru elektrozařízení ve sběrném dvoře
v Sušici. RM pověřila odbor majetku a rozvoje města projednat s firmou Retela možnost zavedení odměn Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I., IČO: 00256129, tel. 376 540 140, fax 376 540 112
za odevzdávání odpadu.
• RM uložila Bytservisu Sušice písemně sdělovat odboru majetku a rozvoje města Sušice požadavky návyzývá zájemce k podání nabídek na odkoupení areálu Městského zahradnictví Sušice,
jemců týkající se stavebních úprav a zařizovacích prostředků, které nájemci pořídili do bytu na své náklase všemi pozemky, budovami a zařízením, v ulici Pod Kalichem, Sušice III.
dy, bez souhlasu města Sušice a nyní by je rádi při vracení bytu v bytě ponechali. RM pověřila vedoucího
odboru majetku a rozvoje města vystavováním potvrzení o možnosti ponechání určitých stavebních úprav Předmět prodeje:
a zařizovacích prostředků v městských bytech při předávání bytů správci městských bytů Bytservisu Sušice.
Areál zahradnictví se všemi součástmi a příslušenstvím, sestávající z:
• RM schválila na základě doporučení komise výběr zhotovitele na akci „Výměna střešní krytiny na bytovém Pozemková parcela č. 1357/2 o výměře 5 530 m², s objektem skleníku na parcele umístěném Pozemková
domě Vodní čp. 141, 142“ firmu RYNOSTAV, s. r. o., Sušice za cenu 529 188 Kč bez DPH, tj. 582 106,80 Kč parcela č. 1357/5 o výměře 445 m², s objekty dvou skleníků na parcele umístěnými, pozemková parcela
včetně DPH. RM schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu města jejím podpisem.
č. 1357/6 o výměře 192 m², s objektem skleníku na parcele umístěném, pozemková parcela č. 1357/7 o vý• RM schválila zadání veřejných zakázek malého rozsahu na realizaci akcí „Vodojem starý – oprava objek- měře 193 m², s objektem skleníku na parcele umístěném, pozemková parcela č. 1357/8 o výměře 1 251 m²,
tu“, „Chmelná – oprava místní komunikace“, „Volšovy – zásobování pitnou vodou – II. etapa“ dle Směr- pozemková parcela č. 1357/9 o výměře 260 m², s objektem skleníku na parcele umístěném, stavební parnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k před- cela č. 2719 o výměře 355 m², s objektem kotelny a garáží bez č. p., na parcele umístěném, stavební parceložení cenových nabídek a členy pracovních skupin pro vyhodnocení nabídek.
la č. 2720 o výměře 182 m², s objektem spojovací chodby, tč. používané jako prodejna bez č. p. na parcele
• RM pověřila Ing. Jana Staňka jednáními a přípravou návrhů optimalizace provozu zimního stadionu. umístěném, stavební parcela č. 2784 o výměře 451 m², s objektem k bydlení č. p. 348, se dvěma bytovými
RM uložila společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o., předložit varianty řešení na základě předložené ana- jednotkami 4+1 a nebytovými prostorami, technologie kotelny, veškerých přípojek plynu, vody, kanalizalýzy nákladů a výdajů.
ce a elektrické energie, topného kanálu, zpevněných ploch, ramp a oplocení.
• RM schválila rozpočtové opatření týkající se městské policie – zhotovení kamerového bodu.
• RM schválila ukončení smlouvy o spolupráci mezi městem Sušice a DOMUS Centrum pro rodinu, o. s., Podmínky prodeje:
na projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ze dne 27. 4. 2011 dohodou ke dni 30. 6. 2011. • K hodnocení budou přijaty i nabídky na samostatné funkční části.
• RM schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce, dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek • Kupující uhradí náklady s prodejem spojené (zpracování znaleckého posudku, pořízení výpisu z KN,
města Sušice, na akce: „Výměna kotle CZT Sušice, kotelna Na Hrázi, včetně technologie“, „Výměna kotle sepsání kupní smlouvy, vklad do KN)
CZT Sušice, kotelna Pravdova, včetně technologie“ a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k před- • Souhlas žadatele se skutečností, že zahradnictví je do 30. 11. 2013 pronajato třetí osobě a nový majitel
ložení cenových nabídek a členy pracovních skupin pro vyhodnocení nabídek.
přebírá veškeré závazky, které z uzavřené nájemní smlouvy vyplývají.
• RM rozhodla o zrušení zadání veřejné zakázky na realizaci akce: „Sušice – Denní stacionář Klíček – • Současná nájemní smlouva je součástí zadávací dokumentace
opravy objektu“ z důvodu nepokrytí celkové částky na realizaci v rozpočtu 2011. Realizace této akce bude • Závazek o vyrovnání města Sušice se současným nájemcem zahradnictví za rozpracovanou výrobu bude
připravena do rozpočtu na rok 2012.
řešen samostatně mezi uvedenými subjekty a nejedná se tedy o závazek k převzetí
• Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise.
• Podnikatelský záměr musí být v souladu s územním plánem, bude tvořit přílohu kupní smlouvy
• RM schválila příspěvek na akci s partnerským městem Köszeg v Maďarsku pro 11 studentů a jeden do- • Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy
zor ve výši 15 000 Kč z org. Douzelage.
• Zadávací dokumentace je k dispozici zájemcům na odboru majetku a rozvoje města, Městského úřadu
• RM neakceptovala cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace změny stavby před do- v Sušici, 4. patro, kanceláře č. 410 a 411
končením a změny zadávací dokumentace stavby „Bazén Sušice“, která se týká změny zdroje vytápění.
• RM schválila termíny jednání pracovní skupiny školství dne: 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. v malé zasedací Informační prohlídka a podání dalších informací:
síni MÚ od 14.00 hodin.
Prohlídka objektu se uskuteční dne 27. 7. 2011 v době od 14 hodin
• RM vzala na vědomí informaci, že pracovní schůzka členů zastupitelstva k problematice školství proběhne dne 31. 8. 2011 v 16 hodin ve velké zasedací síni.
Lhůta a způsob podávání nabídek:
• RM schválila rozšíření pracovní skupiny zabývající se školstvím o jednoho zástupce školské rady zvoleUchazeči podají své nabídky písemně v zalepených obálkách, osobně nebo poštou na adresu MĚSTO
ného z řad rodičů z každé základní školy v Sušici a vedoucího odboru majetku a finančního odboru.
SUŠICE, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I. tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 15. 8. 2011
• RM schválila příspěvek ve výši 6 000 Kč pro Gymnázium Sušice. Částka bude hrazena z fondu starosty. do 12 hodin. Nabídky budou vlastnoručně podepsány, podány v zalepených neprůhledných obálkách se
Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na www.mestosusice.cz.–red– zpáteční adresou a označeny „NEOTVÍRAT – PRODEJ NEMOVITOSTÍ“.

Výzva k podání nabídek

Novinky z NP Šumava

Zelenými autobusy výhodně po Šumavě
Návštěvníci NP Šumava mohou i v tomto roce využívat k přepravě Zelené
autobusy, nejvíce spojů je vypravováno během letních prázdnin, část linek
bude v provozu až do konce září.
Už v loňském roce měli návštěvníci NP Šumava velký zájem nejen
o samotnou přepravu, ale také o koupi nového produktu, nazvaného
NP–Ticket. Pod tímto názvem se skrývá cenově výhodná jednodenní
jízdenka, která usnadňuje přestupování. „Jízdenka je určena především
rodinám s dětmi. Jedna dospělá osoba a dvě děti do šesti let, nebo jedno dítě do 15 let, může za 80 Kč cestovat celý den a přestupovat téměř
mezi všemi linkami,“ říká referent propagace NP Josef Jiřička.
Celkem 10 autobusů, které odlehčují chráněnému území od osobních
aut, bude i letos přepravovat po NP Šumava osoby a samozřejmě i kola. Návštěvníci se mohou prostřednictvím Zelených autobusů vydat na šest tras (Kvilda–Špičák a zpět, Horská Kvilda–Kvilda–Bučina a zpět, Sušice–Kvilda a zpět, Kaplice pod Boubínem–
Lenora–Zátoň–Kvilda a zpět, Nová Pec, žel. st.–Nová Pec, Jelení Vrchy a zpět, Kvilda–Churáňov a zpět).
Díky dalšímu spojení se zájemci dostanou až na bavorské hranice, kde mohou přestoupit v Železné
Rudě na bavorskou lesní železnici Waldbahn i na autobusovou linku Finsterau–Bus (zastávka Bučina).
Jízdní řád obdrží návštěvníci zdarma v informačních střediscích Správy, v městských informačních
centrech, k dispozici je také v elektronické podobě na webových stránkách parku.
–tz, jz–

Obsah nabídky:

• identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, tel. kontakt, stav, st. příslušnost, u nabídky
manželů nutno uvést údaje obou osob)
• podrobná specifikace předmětu prodeje (nebo části) požadovaného ke koupi
• nabídková cena za specifikovaný předmět prodeje
• podnikatelský záměr s návrhem komplexního řešení území
• písemný souhlas se stanovenými podmínkami prodeje

Kriteria hodnocení nabídek:

• kvalita podnikatelského záměru
• výše nabídkové ceny
• kvalita komplexního řešení území

Práva zadavatele

• Zadavatel si vyhrazuje právo nestanovit vítězem ani jednoho z účastníků výběrového řízení.
• Zadavatel může zrušit výběrové řízení do doby rozhodnutí o nejvhodnější nabídce s tím, že není povinen uhradit účastníkům náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.
• Nevracet podané nabídky.
• Vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou.
• Zadavatel může provádět změny a doplňky předmětu výběrového řízení

Další podmínky:

• Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
• Realizace prodeje vybranému vítězi výběrového řízení podléhá schválení zastupitelstvem města Sušice.

V Sušici dne 30. 6. 2011

Bc. Petr Mottl, starosta města
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Názory / Co vás zajímá

Včelky si doletěly pro uznání
Celostátní dětská pěvecká soutěž – Uničov 2011

Hurá! Jedu na výlet se sborem
Včelky do Uničova, asi 400 km
od Sušice. Jedeme všichni autobusem, celou cestu prší. Na dálnici potkáváme havárku a asi 3 km
kolonu aut. Uprostřed naší dlouhé
cesty se jdem podívat na památník
– Mohyla míru, který byl postaven na památku bitvy u Slavkova.
V roce 1805 se tu střetli Napoleon
– Francie s Alexandrem I. – Rusko
a Františkem I. – Rakousko. Bitva skončila vítězstvím Napoleona. Zůstalo tu 16 000 obětí. Kosti
lidé posbírali a společně je uložili
do hrobky pod Mohylou. Památník je postaven ve tvaru čtverce.
Zašeptá-li se čelem ke zdi v jednom rohu, šepot je slyšet v druhém
rohu. Taky to zkouším. Funguje to.
Paráda! Kupuju něco na památku.
Nasedat a jedeme dál. Těsně před
cílem se musíme vracet kousek
zpátky. Náš autobus je moc vysoký
a musí najít jinou cestu. Na koncert přijíždíme trochu později. Už
jsem unavená. Najednou se dvěma holkám dělá špatně. Bolí je
břicho a hlava (Lucka a Verča).
Asi málo pily a jedly. Náš dozor
se o ně postará. Vše dobře dopadá. Jsme ubytováni v ZŠ u Stadionu a spíme ve třídách. Ráno
budíček! Rozcvička! Snídaně!

Procházka po městě a po památkách. Oběd, krátký odpočinek
a jde se na zkoušku do koncertní síně. Mám trému, blíží se naše
vystoupení. Nastupujeme, zpíváme pět písniček, potlesk a je to
za mnou. Posloucháme si ostatní sbory, moc se mi líbí. Jdeme
na večeři, a pak zase zpět na závěrečné hodnocení. Zpíváme si
společné písně. Dostáváme čestné uznání za výraz (zvláštní cena
poroty za spontánnost sborového
projevu (pozn. sbormistra). Tancuji na pódiu i s ostatními zpěváky. Máme tu Drdu a… (finalisti
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Solidaritu se nejen učíme

Každý z nás se rád vrací na místa, kde prožil příjemné chvíle. Jsme velice rádi, že
je tomu tak i u některých absolventů oboru sociální péče, kteří nadále projevují svůj pozitivní
vztah k naší škole. Důkazem toho
je i Žaneta Mouleová, nynější studentka oboru sociální práce a sociální pedagogika na VOŠ v Domažlicích, která se rozhodla využít své schopnosti ve prospěch
jedné z bývalých spolužaček. Tato
žákyně se k nám na SOŠ a SOU
Sušice stále ráda vrací. Prostřednictvím vystudovaného oboru poznala mimo jiné i tíživou situaci
lidí s postižením.
Žaneta je jedním z aktivních
ze Superstaru). Je to paráda. Už spolupracovníků Občanského
se těším až se konečně vyspím, sdružení Píšťalka, a podílela se
i když se mi tu líbí. Ráno budí- proto na realizaci sbírky s názvem
ček, snídaně, balíčky na cestu a už
se jede domů. Po cestě zvracečka (jó, senza Wasabi). Ondra to
prostě neustál. Sušice! Hurá, už
50 studentů oboru Cestovjsme doma!
MIRKA KRIŽKOVÁ, 9 let, ní ruch a Sociální činnost se zúnejmladší účastník zájezdu častnilo v květnu a v červnu letošního roku projektu spolupráDěkujeme všem rodičům za pod- ce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS
poru během celé koncertní sezóny, Cham. První dva dny strávili spozpěvákům za poctivou přípravu lečně s německými kolegy v Sua skvělou reprezentaci ZUŠ Fran- šici a na Šumavě a další dva pak
tiška Stupky a města Sušice.(jp) v Chamu a jeho okolí. Součástí pobytu v Německu 27. a 28. června
byla exkurze ve škole VHS Cham,
v dvou exkluzivních hotelech, přijetí místostarostkou města Chamu, pobyt v rekreačním středisku,
prohlídka zříceniny hradu s výkladem o česko-německé historii, prohlídka města Cham a Furt
im Wald, návštěva muzea a setkání s drakem – místní historickou a turistickou atraktivitou.
Celý program včetně ubytování,
dopravy a stravování byl financován projektem spolupráce v rámci

„Jaro s Píšťalkou“. Tato organizace
se věnuje pomoci dětem a mladým
lidem se získaným tělesným nebo
mentálním postižením, ke kterému došlo například po autonehodě, při sportu, po úrazu či vinou neadekvátního lékařského
zákroku. K takovým lidem patří
i naše žákyně Michaela Masláková, která je následkem nešťastné
náhody značně omezena v pohybu a po většinu času je odkázána
na invalidní vozík. Právě jí bude
věnován výtěžek výše zmíněné
sbírky ve formě finančního příspěvku na studium.
Těší nás, že i práce našich vyučujících přináší dobré výsledky,
a to nejen v teoretické oblasti, kdy
žákům pomáhají vytvářet kompetence potřebné pro úspěšné vykonávání činnosti v oboru sociální

SOŠ
SOU
SUŠICE

péče, ale i v tom, že rozvíjejí takové
morální kvality žáků, jako jsou například ochota pomáhat druhým
a motivace k dalšímu vzdělávání.
Tímto bychom chtěli vyjádřit
poděkování slečně Žanetě Mouleové za její nezištnou pomoc a zároveň Občanskému sdružení Píšťalka za finanční podporu.
–ss–

Projekt spolupráce škol

Na křídlech svobody
aneb žijeme tu všichni spolu

Počátkem srpna se na Odolence pod vrcholem Svatoboru sejde
více jak stovka účastníků Letního setkání dětí a mládeže DEMDAAL, o. s., aby ve vzájemném
společenství prožili část letošního léta. Setkání se uskuteční díky
podpoře Českobudějovického biskupství, Nadace Renovabis a mnoha dalších dobrodinců a dárců.
Na příběhu Asterixe a Obelixe budeme zakoušet chvíle bojů,
okamžiky radosti z vítězství i stíny smutku z porážky. Upevníme
stará a navážeme nová přátelství,
zažijeme neopakovatelnou atmosféru blízkosti druhých a budeme
hledat a skládat mozaiku skutečných hodnot. Když jsme do tohoto
nádherného kraje přijeli loni poprvé, setkali jsme se nejen s krásnou
přírodou, ale zejména s dobrými
lidmi, kteří nás mile přijali. Proto
se sem také vracíme. Odolenka
má své kouzlo a nabízí prostor nejen pro hru, ale také pro rozjímání.
Uvědomujeme mnohá obdarování,
kterých se nám dostává ve všedních maličkostech, uvědomujeme si, že samozřejmé se může
záhy proměnit v nedosažitelné
a že největší poklady je potřeba
hledat v hlubinách. Rádi bychom
pozvali širokou veřejnost v sobotu 6. 8. 2011 od 15 hodin na Svatobor, kde vystoupíme s improvizovaným, hudebně-dramatickým

EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Investice do vaší
budoucnosti. Tato spolupráce škol
má velký význam jak z hlediska
budoucí profese studentů, tak

Poděkování za dobré služby
Stejně jako v posledních dvou
letech, tak i letos jsme při objednávání autobusu na poutní zájezd do Lomce u Vodňan na slavnost Božího těla vsadili na služby ČSAD autobusy Plzeň, a. s.,
provoz Sušice a opět k naší nejlepší spokojenosti. Poděkování
si zaslouží provozní mistr Stanislav Brejcha, dispečerka Marie
Fotrová a zvláště řidič pan Josef
Hlinka, který nás, letos stejně jako
loni, naprosto bezpečně nejenže

pásmem. Společně se všemi návštěvníky bychom tímto projektem rádi podpořili klienty odloučeného pracoviště ZŠ speciální
DČCE Merklín Sušice. Chtěli bychom jim, jejich učitelům, vychovatelům a rodičům předat poselství

dovezl na mariánské poutní místo a zpět, ale velmi ochotně plnil
přání poutníků k jejich naprosté
spokojenosti. Počasí, zvláště při
mši svaté, příliš nepřálo, ale poutníci byli přesto spokojeni. A to nejen poutníci ze Sušice a okolí, ale
i z farností Žihobce a Bukovník.
Ještě jednou upřímné díky a mnoho takových spokojených klientů
jako jsme byli my!
VÁCLAV PIKEŠ,
organizátor poutě

pro budování vzájemných vztahů, pro vyšší motivaci ke studiu
cizích jazyků a navazování kontaktů s přáteli.
H. ZINKOVÁ, 2. CR

Autorům příspěvků

Redakce Sušických novin si
vyhrazuje právo vybírat čtenářské příspěvky podle potřeb SN
a právo na krácení textů. Anonymní nebo urážlivé příspěvky
nezveřejňujeme.
Za pravdivý obsah příspěvku ručí autor svým jménem. Příspěvky, jejichž obsah
se dotýká více zúčastněných
v aktuálním problému, budou
zveřejňovány zároveň s příslušnou reakcí. Redakce SN

sounáležitosti, protože všichni
spolu sdílíme tento svět a každý je
velkým obohacením toho druhého.
Těšíme se na příjemně prožité sobotní odpoledne, těšíme se na vás.
Účastníci Letního setkání
DEMDAAL, o. s.

Už přemýšlíte, co po prázdninách? DDM nabízí zájmové kroužky

Kroužky 2011/2012 (pro děti i dospělé)
Keramika začátečníci
Keramika pokročilí
Točení na kruhu pro děti
Holka šikulka
Dívčí klub od 5. třídy
Modeláři
Vaření

Sportovní

Sporáček
Aerobik zač.
Florbal zač.
Florbal Pokr.

600 Kč
600 Kč
300 Kč
600 Kč
600 Kč
500 Kč
500 Kč

Tenis
Hip-hop
Spinning
Horolezecký
Zumba
Taneční
In-line bruslení
YO-YO

300 Kč
400 Kč
600 Kč
600 Kč

Přírodovědný

Turistický
Přírodovědný
Rybáři

2 500 Kč Hudební
750 Kč Kytara
750 Kč Flétna
400 Kč
400 Kč
300 Kč
300 Kč

500 Kč
500 Kč

Kluby

Sluníčko (hlídání dětí)
Paličkování
Zumba dospělí
Cvičení XXL
Točení na kruhu
400 Kč Keramika rodiče s dětmi
400 Kč Keramika dospělí
400 Kč

Když budete mít štěstí, můžete i vy spatřit tuhle srnčí krásu. Chodí se pást a odpočívat na stráň u sídliště
Kaštanová. Srnčímu párku zřejmě zachutnaly mladé stromky a keře. Pokud je nevyruší člověk nebo psi, oddávají se labužnickému hodování v neuspěchaném tempu.
Nad jejich mírumilovným pohledem a plachou krásou zaplesá určitě srdce nejednoho milovníka přírody…
Snímky pořídil a redakci poskytl fotograf Pavel Jedlička.
–as–
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Vzpomínky
Dne 15. července uplynulo sedm let od úmrtí
pana

Josefa Soukupa

Gratulace
Životní jubileum 60 let oslavil 13. července pan

Vladimír Rutkay

Pořád je co slavit…
Opět si připomínáme významné světové dny, které budeme slavit v nejbližším období. Tentokrát to bude období delší, protože další
Sušické noviny vyjdou 26. srpna 2011 a budeme si připomínat výročí
vážná i nevážná. Ale popořádku:

ze Sušice. Hodně zdraví, životního elánu a spokojenosti mu přejí ta18. července
Mezinárodní den Nelsona Mandely
tínek a bratři s rodinami.
Díky usnesení valného shromáždění OSN se 18. červenec oficiálně stal Mezinárodním dnem Nelsona Mandely. Nejedná se o pouhou
oslava života a odkazu tohoto muže, ale nabádá k převzetí jeho hodnot
Díky za to, že jsi.
a uctění jeho odkazu. Již jako mladý student se Nelson Mandela zapojil
Dny plynou jak tiché řeky proud,
15. července slaví krásných 75 let pan
do politické opozice proti režimu bílé menšiny, která potlačovala pojen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
litická, sociální a ekonomická práva jihoafrické černé většiny. V roce
1942 se stal členem Afrického národního kongresu (ANK). Po volebDne 16. července uplynou čtyři roky, kdy nás naním vítězství Národní strany v roce 1948 s její politikou apartheidu
vždy opustil pan
ze Sušice. Do dalších let mu hodně zdraví, elánu,
(rasové segregace), Nelson Mandela vedl v roce 1952 ANK v kampaspokojenosti a dobré nálady přejí Irena a Milan, Ája
ni odporu proti nespravedlivým zákonům. Zpočátku byl přesvědčen
s rodinou, Pepa a Růženka.
o nenásilném odporu proti vládní politice apartheidu. V roce 1961 se
stal velitelem Umkhonto we Sizwe („Kopí národa“), ozbrojeného křía 12. srpna letošního roku to bude rok od úmrtí paní
dla ANK. Od 60. let do roku 2008 byla tato organizace označená USA
Dne 21. července se dožívá paní
jako teroristická a její členové, včetně Nelsona Mandely měli zakázán
vstup na území USA. V červnu 1964 byl odsouzen na doživotí za plánování ozbrojeného převratu. Ve vězení tak zůstal až do února 1990,
z Malé Chmelné. Stále vzpomínají snacha, vnoučakdy kampaň ANK a mezinárodní tlak vedly k jeho propuštění na příkaz
rodačka z Hor Matky Boží, životního jubilea 90 prezidenta Frederika Willelma de Klerka. Nelson Mandela v roce 1993
ta a pravnoučata.
let. Všechno nejlepší jí přejí děti s rodinami, vnu- obdržel spolu s de Klerkem Nobelovu cenu míru. Jako prezident ANK
ci a pravnuci.
a jako první černý prezident Jihoafrické republiky se podílel na přechoVšechno má určenou chvíli
du od vlády menšiny a rasové segregace k demokratické vládě většiny.
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Jeho úsilí o národní usmíření vyvrcholilo v květnu 1995 přijetím nové
ústavy Jihoafrické republiky, která zakazuje diskriminaci národních
je čas rození i čas umírání…
menšin, včetně bělochů. Po ukončení prezidentského období v roce
Dne 16. července vzpomeneme 12 let od úmr1999 se stal zástupcem řady sociálních spolků a spolků bojujících
tí paní
Ráda bych tímto způsobem poděkovala celému kolektivu rehabil- za lidská práva. Obdržel mnoho zahraničních ocenění.
litačního střediska v Horažďovicích pod vedením paní M. Jordánové.
Tento kolektiv září vždy úsměvem a umí potěšit milým slovem. Paní 20. července
Den lízátek
M. Jordánová dělá svou práci velmi dobře a ochotně i vše navíc, co s její
Slavná cukrovinka dostala své obchodní jméno v roce 1908. Název
ze Sušice. Stále vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami.
prací souvisí. Sama jsem se o tom přesvědčila.
výrobku se stal majetkem George Smithse z USA. Ten je považován
Chtěla bych je proto všechny moc pochválit za jejich vstřícný pří- za prvního výrobce lízátka, tedy lollipop (v angličtině). Jméno dostal
stup k pacientům, za práci, kterou odvádějí, za čistotu, v níž pečují výrobek nikoliv podle způsobu konzumace, jak by na první pohled zdáNic z toho dobrého a krásného,
o své klienty. Pomáhají jim vracet se znovu do reálného života. Za to lo, ale podle oblíbeného koně pana Smithse – Lolly Pop. Během první
jim patří vřelý dík a vděčnost.
cos učinil, se neztratí.
světové války výroba ustala a obchodní jméno se stalo veřejným. První
Všechno zůstane.
Všem přeji při jejich náročné práci hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. lízátka byly údajně pouze bonbony napíchnuté na tužky, jako výchovná
OLGA HEININGEROVÁ, Sušice pomůcka ve školách. Ostatně, jen málokdo ví, že tento účel dosud plní,
Dne 20. července vzpomeneme druhého smutprotože stále slouží jako logopedická pomůcka na procvičení pohybů
ného výročí, kdy od nás odešel pan
jazyka. Hmota na výrobu lízátek, jak je známe nyní, se vaří z cukru
a glukózy, používají se do ní barviva a příchuti dle přesného postupu
Zhruba v polovině června uspořádalo občanské sdružení Petrklíč a za přesně určené teploty. První stroj na výrobu lízátek uměl vyrobit 40
(sdružení na pomoc postiženým dětem) víkendový pobyt pro děti a ro- kusů za minutu. Dnešní produkují okolo 6 000 kusů za minutu. Na trhu
z Klatov. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Anna a dcera Hana diče. Tentokrát se všichni sešli v penzionu Tereza v Petrovicích u Sušice. najdeme nepřeberné množství vzorů, velikostí, tvarů, vůní a barev, lís rodinou.
Ačkoli počasí bylo na léto ještě skoupé, účast byla hojná a nálada skvělá. zátka kulatá, ve tvaru květin či zvířátek, svítící i hrající. Je to levná cukSportovní vyžití bylo zahájeno bowlingovým turnajem v Braníčkové rovinka, která uspokojí každé dítě. Možná proto má svůj vlastní svátek.
a srážení kuželek bylo patřičně doprovázeno fanděním a jásotem při
Vyřiďte pozdrav každému, kdo mě měl někdy rád,
povedených zásazích. Samozřejmě nechybělo ani tradiční a oblíbené 2. srpna
Den suchého zipu
mně už se nikdy nerozední,
Založili jej obdivovatelé nápadu švýcarského technika George de
opékání špekáčků a masa na ohni (ano, i se zpíváním, které k táborábudu teď věčný spánek spát…
kovému posezení patří), které se protáhlo až do noci. Mimo sportov- Mestral. Užitečnost suchého zipu je totiž nezpochybnitelná a dnes se
ních aktivit byla připravena i dílna pro šikovné ruce a věřte, že vzni- s ním už setkáte na těch nejnemožnějších místech. A jak vznikl? Roku
Dne 26. července vzpomeneme osmého výročí
kaly opravdu krásné kousky. Navlékání korálků, malování na hedvábí 1941 se prý jeho vynálezce vracel z procházky se svým psem a všiml
úmrtí pana
a zdobení šál nechává velký prostor fantazii a tu děti z Petrklíče oprav- si, že zvíře má na sobě přichyceno spousty semen z lopuchů a jiných
du mají. Za sportovní výkony si odvezly domů diplomy a nádherné vý- rostlin. Když mu kožich čistil, divil se jak tam vše pevně a dobře drží.
robky z vlastní tvorby. Zakončení víkendu bylo také tradiční – obědem, A tak vložil jednu „přísavku“ pod mikroskop a byl velmi překvapen tím,
při kterém si všichni pochutnávali na typicky české dobrotě – svíčkové. co viděl. Celý povrch nažky byl pokryt drobnými háčky. A tak Švýcara
ze Sušice. Vzpomínají manželka a synové s rodinami.
A nakonec? Nakonec si všichni slíbili, že se rádi sejdou znovu, proto- napadlo, že kdyby se tento přírodní vzor podařilo napodobit, mohla
že je jim všem spolu moc dobře. Předprázdninový víkend blízko Sušice by se vyrobit něco, co by konkurovalo klasickému zipu. Osm let poté
byl další vydařenou akcí, kterou sdružení podporuje handicapované začal experimentovat s tkaninou, na které se snažil vytvořit háčkovitý
Spí, má-li sen, je krásný,
děti a jejich rodiny. Petrklíč i všichni jeho členové přejí všem krásné vzor. Prvním materiálem, na kterém se mu experiment povedl, byla
Zdá se jí o těch, které milovala a kteří milovali ji.
a pohodové prázdniny a těší se s vámi na viděnou třeba při některé ze bavlna, ale ta byla pro hromadnou výrobu příliš drahá. Tak hledat de
společných akcí v Sušici.
–iv– Mestral dále a zjistil, že nylon pod infračerveným světlem vytváří téměř
Dne 2. srpna to bude šest let, co od nás navždy
nezničitelné háčky. A navíc tato tkanina vycházela při hromadné výroodešla paní
bě levně. Svůj vynález pojmenoval „VELCRO“ podle francouzských
slov „velours“, znamenající samet, a „crochet“, znamenající háček.
VELCRO se jmenovala i firma, která suchý zip vyráběla. Suchý zip má
mnoho výhod. Mají jej rádi dospělí i děti, protože usnadňuje oblékání,
ze Sušice. Vzpomínají manžel, syn s rodinou a ostatní příbuzní.
používá se na zdravotní pomůcky i při jiných příležitostech. Používá
se ve všech oborech lidské činnosti, a proto si svůj svátek jistě zaslouží.
z Dlouhé Vsi. Stále vzpomínají manželka a děti Josef a Ivana s rodinami.

Vladimír Štefaňák

Václav Krčmář

Marie Krčmářové

Františka Hosnedlová,

Poděkování

Jaroslavy Trnkové

Karel Brožovský

Petrklíčování – víkend naplno

Václava Vrzala

Františka Marešová

6. srpna

Možná již byl čas odejít,
snad to tak v osudu bylo psáno,
zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít
v půjčovně času však měli již vyprodáno.
Dne 3. srpna vzpomeneme 13. výročí úmrtí pana

Vladimíra Kindelmanna.
S láskou vzpomínají manželka, děti Vladimír a Radek s rodinami.
Odešla. Jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstává nejhezčí vzpomínka.
Byla to nejdražší, byla to maminka.
Dne 4. srpna vzpomeneme 24. výročí úmrtí paní

Jarušky Novákové,

Opustili nás…

Světový den boje za zákaz jaderných zbraní

Tohoto dne v roce 1945 byla svržena atomová bomba na japonské
město Hirošima a o tři dny později na další město Nagasaki. Už na konci
května 1945 tým Roberta Oppenheimera oznámil výrobu první atomové bomby a změnil tak historii. Přes jednoznačná vítězství spojeneckých
vojsk v Tichomoří japonská vláda na výzvy ke kapitulaci nereagovala.
Výzva ke kapitulaci zazněla na Postupimské konferenci. Americká
vláda dala převézt atomové bomby na ostrov Tinian. Aby bylo zabráněno dalším spojeneckým ztrátám v Tichomoří, vydal prezident Truman pokyn k použití jaderné zbraně. 6. srpna vzlétl bombardér B–29
z ostrova Tinian a krátce po osmé byla první atomová bomba použita. Bomba zvaná Little Boy dopadla na Hirošimu. Přesto to Japonsko
ke kapitulaci nepřimělo. Proto dne 9. srpna vzlétl letoun s další bombou, pojmenovanou Fat Man, která byla svržena na město Nagasaki.
Poté japonská vláda přijala kapitulaci. 6. srpen znamenal tedy počátek používání zatím nejstrašnější zbraně jakou kdy lidstvo vynalezlo.

12. srpna

Mezinárodní den mládeže

Stanislav Hrach (1930), Anežka Blažková (1932), Karel Blatský
Připomínáme si ho od roku 1999 z rozhodnutí VS OSN. Cílem je
(1934), František Nováček (1927), Václav Matějka (1933), Karel Tvr- na celém světě upozornit na problematiku spojenou s mladými lidmi.
roz. Vondryskové. Stále vzpomínají dcery Iva a Olga s rodinami. Dě- dý (1952), Karel Moravec (1927), Emilie Královcová (1935), Jaroslav
Krásné slunečné léto, hodně zážitků z dovolené i prázdnin a sejdeme
kujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Koutenka (1994), Martin Trnavský (1950), Oldřich Straka (1950).
se zase v září.–sz–
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Když se řekne…
Dnes si připomeneme známé, v poslední době hojně citované, úsloví:

Je to Kocourkov

Pojem města Kocourkova pochází z doby obrozenecké z pera spisovatelů Josefa Jaroslava Langra a Prokopa Chocholouška. Ve svých
dílech si berou na mušku zaostalost a omezenou nadutost svých měšťáckých současníků a vytvářejí pestrý obraz úředníků, důstojníků, purkmistrů a radních, kupců a domácích pánů. Jejich příběhy mají nejen
pobavit, ale především varovat a napomínat, pranýřovat omezenost,
nedostatek rozumu, tupost a ješitnost. Mimochodem, mnohé příhody
z českého Kocourkova nejsou zcela původní. I jiné národy měly svůj
Kocourkov – v Německu vycházely knížky o povedených maloměšťácích v Šildě, Poláci si vytvořili Pacanów, Angličané Gotham a svůj
Kocourkov mají i Francouzi, Slováci, Bulhaři a Srbové. Všichni však
navazují na starověkou tradici. Při břehu Egejského moře leží město
Abdéra, Kocourkov starého Řecka. Abdérští bývali vysmíváni v celém
helénském světě jako omezení a tupí. Tedy být z Kocourkova nebylo
a není rozhodně žádnou lichotkou. Právě na tomto úsloví je vidět, že
hloupost, omezenost a nadutost je nesmrtelná a boj s ní nikdy nekončí.
Poučení? Proti výše uvedeným vlastnostem nebojujte větší hloupostí,
omezeností a nadutostí, ale jen a jen humorem. Smích je nejhorším
trestem pro obyvatele všech minulých, současných i budoucích Kocourkovů na světě.
– sz– Zdroj: Co to je, když se řekne…

Zázraky modré planety

Zázraky modré planety je název poslední letošní výstavy Šumavské renesance, o. s. Navazuje na česko-bavorskou výstavu obrazů
„Modrá planeta – věčná inspirace“, kterou můžete zhlédnout do 31.
července v Muzeu Šumavy v Sušici. Proč jsou této tematice věnovány
letošní výstavy?
Nepochybně je naše planeta při pohledu z vesmíru krásně modrá,
neboť její povrch tvoří ze 70 % voda. Kolik z nás však tento pohled zná
jenom ze záběrů pořízených družicemi z kosmu a kolik z nás na této
planetě žije a dýchá? Dýchá, tedy žije, neboť nejen z velkých stromů,
ale i z mikroskopických sinic a řas, jsou to zelené organismy, které
na této planetě odnepaměti dávají možnost různých forem života. Umí
vázat vodu, čerpat jí, zadržovat, odpařovat – udržovat ve formě života.
Nebýt toho, nebyla by Země při pohledu z vesmíru modrá a v sluneční
soustavě by obíhal ve spirálách další mrtvý rudý souputník.
Není jen zázrakem tato skutečnost, ale i příroda kolem nás je zázrak.
Nejdokonalejší architekt a výtvarník. Odnepaměti je nevyčerpatelnou
studnicí umělců i léčitelkou a učitelkou nás všech ostatních.
Výstava Zázraky modré planety bude veřejnosti otevřena od 16. července do 30. září v expozituře Muzea Šumavy v Železné Rudě.
Své velkoplošné fotografie vysoké profesionální úrovně z unikátních
míst Rakouska, Bavorska a z Čech (konkrétně moravského Podyjí a Šumavy) představí Hana Abel a svá umělecká sklářská díla Ludvík Kovář.
Hana Abel, původem Češka, vyrostla v prostředí vnímavém k umění – výtvarnému i hudbě, smyslu pro vše, co není všední. To silně ovlivnilo její pohled na svět. Žije v bavorském Straubingu, do Čech se však
ráda vrací. Navštěvovala a navštěvuje i řadu jiných míst v Evropě či jiných částí světa, místa spjatá s historií plna kulturních památek, místa
s unikátní přírodou, zajímavými etniky a jejich zvyky a tradicemi. Její
fotografie jsou prodchnuty atmosférou okamžiku, který je neopakovatelný a bezesporu nesou její originální cítění. Fotografování se stalo
její niternou potřebou, sama však říká, že světlo maluje samo a jde jen
o to, najít správný uhel.
Ludvík Kovář, akademický malíř, grafik a sklář, je absolventem VŠ
uměleckoprůmyslové sklářské, ateliéru vitrail prof. Libenského a Kopeckého, Mozaikářské dílny Uměleckých řemesel Praha. Je autorem
řady významných ocenění, příkladně Ceny republiky pro malajského
krále, Poháru k výročí Univerzity Karlovy, Mezinárodní Bienále kresby
Plzeň a mnoha dalších. Jeho díla byla vystavena v autorských i skupinových výstavách v tuzemsku i zahraničí, příkladně v Německu, Taiwanu, USA.
IVA SEDLÁŘOVÁ, Šumavská renesance, o. s.
Pořadatelé výstavy jsou již tradičně Šumavská renesance, o. s.,
a Muzeum Šumavy Sušice. Výstavu v MŠ v Železné Rudě můžete
od 16. července navštívit vždy od úterý do soboty od 9.00 do 17.00
hodin s výjimkou polední přestávky, v neděli pouze do 12.00 hodin.

Kultura – zábava – pozvánky

Třeťáci nebo čtvrťáci

Ta k o v o u
otázku si položil KIDD
předposlední den školní
docházky. Už
si připravoval
knihy, které si přečte o prázdninách, když ho „vyrušil“ z jeho rozjímání dětský zpěv. Jen nakoukl
a viděl paní učitelku Šímovou se
svými žáčky, jak sedí spořádaně v knihovně a zpívají a zpívají.
Ale v knihovně se přeci nezpívá.
V knihovně se čte, mohl by leckdo namítnout. Jenže to tak není.
Mimo půjčování knížek a čtení si
v knihovně hrajeme, soutěžíme
a nesmíme opomenout fakt, že
právě díky knížkám poznáváme
spoustu nových věcí a získáváme
nové informace. Ale to s počítačem taky – mohl by někdo říci. Je
to sice pravda, ale zkuste si vzít
notebook do zahradní houpačky nebo k vodě. Když z houpačky
spadnete spolu s knihou, maximálně vás praští do hlavy. Notebook vás taky možná praští do hlavy, v lepším případě, v horším jej
definitivně rozbijete. Utopit knihu
a notebook je jistě také rozdíl, ale
je na každém z nás, čemu dáme
přednost.
Ale jak je to s těmi třeťáky nebo
čtvrťáky… Předposlední den školy jsme v knihovně přivítali ještě třeťáky. Až k nám děti přijdou

Opočno, Dobruška, Česká Skalice, Babiččino údolí
Neuschwanstein – prohlídka pohádkového zámku z dob Ludvíka II. v bavorských Alpách spojená
s návštěvou Mnichova
OBSAZENO
sobota 3. prosince Drážďany – procházka historickým centrem města,
nádherné vánoční trhy, možnost nákupu dárků
Berchtesgaden, Orlí hnízdo (vypsaný termín 20. 8. zůstává v platnosti, v současné době je plně obsazený!)

Zveme vás…
od 27. června do 29. srpna 2011 každé pondělí
sraz před radnicí

Prohlídky města Sušice s průvodcem
1. prohlídka v 10 hodin, přibližně 1,5 hodiny
Prohlídka města a Sušického mechanického betlému.
2. prohlídka ve 14 hodin, přibližně 2,5 hodiny
Prohlídka církevních památek v Sušici (kaple Anděla strážce, hřbitovní
kostel Panny Marie, kostel sv. Felixe, starý židovský hřbitov).

Prohlídky jsou zdarma!
po prázdninách, budou již čtvrťáky lačnícími po nových informacích a faktech.
A musíme říci, že ten předposlední školní den jsme si v knihovně užili. Nejprve nám děti vyprávěly jaký byl příběh o Medvídkovi Pú, který zhlédly v kině. A pak
už se chopily pastelek a při čtení
příběhu s názvem Obluda vybarvily krásné obrázky na nástěnku
a i pro radost.
Bylo třeba vybrat i pěkné a zajímavé knížky na prázdniny. Jaké
vedly při výběru? Hlavně knihy o koních, domácích mazlíčcích, různé dobrodružné příběhy
a komiksy.
Přečteno, vymalováno, půjčeno… A teď hurá na prázdniny!
Fantastické léto všem svým
čtenářům i návštěvníkům přeje
knihovna Sušice.
(mk)

A vy už máte předplatné?

Léto na Kašperku 2011
14.–16. července od 2000 hod.
Loupežnická svatba
představení skupiny scénického šermu Romantika
9.–11. srpna od 2100 hod.
Richard III.
Divadelní spolek Kašpar

12.–14. srpna od 2100 hod.
Hamlet
Divadelní spolek Kašpar

18.–20. srpna
Oživené noční prohlídky hradu Kašperk
Oživlý noční hradní život, tajemná zákoutí a bytosti…
Lesní úsek cesty od parkoviště bude osvětlen. Před i po představení zajištěno teplé i studené občerstvení. Doporučujeme telefonickou
nebo e-mailovou rezervaci vstupenek, případně zakoupení v předprodeji (tel. 376 582 324, info@kasperk.cz, www.kasperk.cz, předprodej vstupenek také v MKS Sušice).

Rodáci se sejdou

v sobotu 23. července 2011 od 13 hodin se koná
setkání rodáků a přátel obcí Zbynice a Čejkovy

1300 hod. – mše ve zbynickém kostele, kladení věnců ve Zbynicích
1400 hod. – průvod s hudbou do Čejkov, kladení věnců v Čejkovech
1500 hod. – slavnostní nástup hasičů na návsi v Čejkovech
Stálá divadelní scéna Klatovy řadu let spolupracuje s Městským kul- 1530 hod. – zábava na hřišti – hudba p. Nauše, občerstvení zajištěno
turním střediskem v Sušici a zajišťuje v KD Sokolovna v pravidelných
cyklech program pro mateřské, základní a střední školy, ale i divadelní
Přijďte se pobavit a zavzpomínat.
představení pro dospělé diváky.
Pro nadcházející sezónu 2011/12 připravila SDS předplatné na pět
divadelních titulů. Pobaví vás komedie Dostanu tě na jahody, která
Sbor dobrovolných hasičů Malá Chmelná vás zve
vyniká jemným humorem a zápletkami, v hlavních rolích uvidíte Ivana
v sobotu 27. července od 20 hodin
Vyskočila a Michaelu Dolinovou. Určitě vás nezklame ani vtipný příběh Benátky pod sněhem a nezapomenutelné herecké výkony Hynka
Čermáka a Lindy Rybové budete moci zhlédnout v Africké královně.
do pohostinství U Koubů, hraje: Ex Catr
Komedie s písničkami Mejdan manželek šílených aneb manželství
je kabaret rozesmála v loňské sezoně publikum v Klatovech i v Hov sobotu 6. srpna od 9 do 17 hodin na
ražďovicích a těšit se na ni mohou sušičtí diváci. závěr sezóny bude
patřit Ubohému Cyranovi – výpravnému představení v novém překladu Pavla Kohouta, kde v hlavní roli exceluje David Suchařípa, který se sám vyjádřil, že „dostal životní roli, neboť zahrát si Cyrana byl
jeho dávný sen“. Kritika pak jeho výkon ocenila slovy: „Cyrana zahrál
a večer od 18 hodin na zábavu se skupinou
na jedničku s vykřičníkem!“
Lákavé tituly a výhodná cena předplatného na celou sezónu jsou
tedy pro vás připraveny. Využijte příležitosti, která vám zajistí nejen
nižší vstupné, ale i výhodná místa v předních řadách, a staňte se i vy
Klub filatelistů v Sušici, Jaromír a Libuše Knotkovi a Martin Srb
předplatiteli, nebo udělejte radost hezkým dárkem – abonentka je přezvou sběratele a přátele poštovních známek
nosná, můžete ji půjčit či věnovat, navíc může některý z vylosovaných
předplatitelů vyhrát pěkné ceny – losování na říjnovém představení
provedou sami hostující umělci.
v sobotu 3. září od 8 do 12 hodin
Kompletní nabídka je k dispozici v kanceláři MKS Sušice, na webodo Smetanova sálu gymnázia na
vých stránkách www.divadlo.klatovynet.cz nebo na adrese Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148. Nabídku můžete obdržet i poštou,
pokud o to projevíte zájem a domluvíte se na tel. číslech 376 311 261
nebo 720 531 095.
Nechte se pozvat a zajistěte si předplatné včas – sezóna začíná prvŠumava – biosférická rezervace UNESCO
–sds–
ním představením v říjnu.

Lákavé tituly divadelní sezóny

na pouťovou zábavu

turnaj v malé kopané
Andromeda

slavnostní křest aršíku
poštovních známek

Kino ve 2. čtvrtletí 2011
sobota 6. srpna
sobota 17. září
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Pravidelně sledujeme návštěvnost kina s cílem připravit pro naše
diváky co nejširší nabídku filmů všech žánrů. Jak se nám to podařilo
a kolik diváků naše kino navštívilo, posuďte sami:
počet odehraných filmových titulů
33
počet představení celkem
53
průměrná návštěvnost na 1 představení
29 osob
počet diváků
1 540
odpolední pro děti
17
počet diváků
476
představení pro školy
3
počet diváků
709

Žebříček nejúspěšnějších titulů (v závorce počet diváků)

1. Medvídek Pú (362), 2. Občanský průkaz (217), 3. Čertova nevěsta
(145), 4. Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna (129), 5. Rio (95), 6. Králova řeč (55), 7. Černá labuť (40), 8. Rango (37), 9. Autopohádky (29),
10. Útěk ze Sibiře (25).
– sz –

Další informace v srpnovém vydání SN 26. 8. 2011.
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49 cm chybělo k medaili

Mistrovství České republiky
dorosteneckých a juniorských kategorií bývá často nazýváno „gigantem“. A to označení je skutečně na místě, vždyť v letošním roce
se této vrcholné přehlídky českých
atletických nadějí zúčastnilo více
než 700 startujících. Závody se
konaly 18. a 19. června v Ostravě
– Vítkovicích, na stadiónu atletice zaslíbeném, kde ještě před pár
týdny předváděl na mítinku „Zlatá
tretra“ své jedinečné sprinterské
umění nejrychlejší muž naší planety, jamajský blesk Usain Bolt. Počasí pro atletiku bylo takřka ideální, atmosféra skvělá. K vidění byla
řada rekordů mistrovství, několik
splněných mládežnických limitů pro mistrovství světa, či Evropy, a tak si v této společnosti celá
sušická výprava závody opravdu
užívala. Jestliže v loňském roce
na stejné soutěži v Táboře reprezentovali sušickou atletiku dva
závodníci a považovali jsme to
za úspěch, tak letos se do Ostravy nominovali ze Sušice hned
tři závodníci a jedna závodnice.
Všichni byli pro mistrovský závod
vybráni podle aktuálního žebříčku
nejlepších šestnácti českých mládežnických výkonů v každé disciplíně v dosavadním průběhu letošní sezóny.
Ambice jednotlivých našich reprezentantů byly sice odlišné, ale
všichni se snažili o maximální výkony i umístění. Loňský úspěšný
žák Josef Korál se stále ještě naplno neponořil do technického tréninku vrhačských disciplín, takže
jeho 13. místo za 36,63 m v hodu
kladivem dorostenců sice mohlo být asi o něco lepší, ale Josef
se snažil a závody byly pro něho
hlavně nenahraditelnou zkušeností. Tento závodník má velký výkonnostní potenciál a po jeho podzimním přestupu na sportovní gymnázium do Prahy se dá při specializovaném tréninku očekávat velké
zlepšení. Navíc zůstává i pro příští
rok ještě v dorostenecké kategorii. Malou senzaci způsobila při
svém druhém (!) oficiálním startu na dráze dorostenka Lucie Šimečková, která v běhu na 1 500 m
vybojovala časem 5:02,43 min.
překvapivé páté místo. Lucka je
žákyní vimperského lyžařského
gymnázia, je svěřenkyní trenéra Zbyňka Pavláska a svoji další sportovní kariéru se rozhodla
spojit s atletikou v sušickém dresu. Jako zkušený borec si počínal
další sušický běžec Pavel Štěpáník, který po opatrnějším začátku finišoval v závodě na 3 000 m
překážek na krásném šestém místě v čase 10:34,42 min. Byl to jeho
teprve druhý start na náročné trati
s vodním příkopem. Svým umístěním udělal Pavel velkou radost
všem svým fanouškům a zejména trenérovi Zdeňkovi Nešporovi
a běžeckému sparingpartnerovi
Martinu Jirouškovi. Pavel dříve
hrával fotbal v Pačejově a krátce
po závodech v Ostravě se dočkal
právě od svých bývalých spoluhráčů milé gratulace na webových

Poděkování
Daniela Bálková a Václav
Hrabý děkují oddílu kopané
za uspořádání žákovského
turnaje

Memoriál Václava
Hrabýho 2011.
Ocenili tak jeho dlouholetou
práci pro sušickou kopanou.

Úspěšní běžci ze Šumavy – zleva mistr ČR na 3 000 m př. Martin
Chlada z Kašperských Hor a Pavel Štěpáník z TJ Sušice, který ve stejném závodě vybojoval 6. místo.
stránkách pačejovských fotbalistů. V závodě na 3 000 m překážek
jsme však fandili i kašperskohorskému Martinu Chladovi, který už
dlouho reprezentuje klub Mílaři
Domažlice. Martin běžel neustále
v popředí startovního pole a závěrečným drtivým finišem zaskočil
všechny favority a stal se mistrem
České republiky! A k tomu, jaksi
mimochodem, druhý den mistrovství vybojoval druhé místo na trati
5 000 m ve vynikajícím čase 15:00,
18 min. Zdá se, že na Šumavě roste po letech opět skvělý běžec!
S medailovými ambicemi odjížděl
do Ostravy nejúspěšnější sušický
atlet posledních let René Hamberger. V sobotním finále v hodu oštěpem musel po slabších úvodních
pokusech útočit ze zadních pozic,
od počátku se potýkal s technikou
hodu i s nepříjemným zadním větrem. Nakonec vybojoval ve vyrovnaném závodě výborné čtvrté místo výkonem 57,10 m. Proti loňskému mistrovství v Táboře
své umístění vylepšil o jednu pozici. Renda moc usiloval o medaili a nakonec k ní chybělo pouhých
49 cm! V nedělním závodě v hodu
diskem potvrdil své dosavadní tabulkové postavení a dosáhl pátým
místem za 44,98 m dalšího výborného umístění. Každopádně se

René Hamberger stal i letos nejúspěšnějším sušickým zástupcem
na mládežnickém mistrovství ČR
a Reného otec – trenér – může být
spokojen, byť ta kýžená medaile „nezacinkala“. Navíc byl René
po mistrovském závodě v oštěpu
nominován na mezistátní juniorské utkání do Chorvatska.
Všem sušickým závodníkům
je třeba poděkovat za jejich maximální snahu o co nejlepší umístění
i velice úspěšnou reprezentaci našeho města na republikové úrovni.
Letos bylo naše zastoupení nejpočetnější za posledních několik let
– čtyři účastníci přivážejí čtyři finálová umístění do šestého místa,
což je úspěch, který, bohužel, opět
asi doceníme až s odstupem času.
V příštích letech budeme muset
být patrně poněkud skromnější.
Abychom i v budoucnosti mohli psát o sušických atletech a atletkách stejně radostné reportáže
z vrcholných republikových závodů, záleží především na obětavosti
trenérů a činovníků oddílu, zda se
z té nejmenší generace dětí v atletické přípravce stanou v blízké
době zanícení žáčkové a později
dorostenci, kteří si královnu sportu – atletiku, oblíbí stejně, jako jejich úspěšní předchůdci.
ZDENĚK NEŠPOR

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Sušici nabízí
5. září 2011–30. června 2012

celoroční tenisovou školu

pro zájemce všech kategorií. Zahájení 5. září 2011 v 16 hodin
ve sportovní hale školy (sídliště Vojtěška)

Poslední zápasy

Okresní přebor ve volejbale
Muži

K poslednímu utkání soutěže přijel do Sušice v neděli
12. 6. 2010 mladý, ale nebezpečný tým TJ Sokol Klatovy – kadeti.
Naše družstvo hrálo letos poprvé v hodně silné sestavě: Čestmír
Kříž, František Pekhart, Jaroslav
Sachr, Čeny Kříž, Tomáš Pajma,
František Kampoš a Pavel Blažek.
První set začal pro nás dobře.
Dařilo se nám a soupeř se hledal.
Vedli jsme o čtyři míče a vypadalo
to velice nadějně. Potom, při podání protivníka, jsme udělali několik nevynucených chyb. Soupeř vyrovnal na 13:13 a situace se
změnila. My jsme se hledali a kadetům se začalo dařit. První set
jsme prohráli 17:25. Ve stejném
duchu probíhaly i další dva sety.
Mladíci z Klatov nám ukazovali jak
pestrý a hezký může být volejbal,
když je pohyb po hřišti a jsou nacvičené nějaké signály. Naši hráči,
i když se individuálně soupeřovi
mohou rovnat, bez kolektivního
pojetí hry a nacvičených situací
z tréninku, mu nemohli účinně

vzdorovat. Prohráli jsme i další
dva sety 16:25 a 14:25.
TJ Sušice – TJ Sokol Klatovy –
kadeti 0:3 (17:25, 16:25, 14:25)

Ženy

V pátek 24. 6. 2011 odjely sušické volejbalistky, také k poslednímu utkání, do Železné Rudy, kde
se střetly s družstvem VK Špičák.
V tomto zápase sice našim hráčkám na výsledku už nezáleželo,
protože již v minulém kole si zajistily první místo v okresním přeboru, ale už jenom pomyšlení, že
by se nepokusily vyhrát na Špičáku jim nedalo spát. Naše družstvo hrálo v sestavě: Mirka Křížová, Alena Sachrová, Vlaďka Brabcová, Milena Kankrlíková, Renata
Černíková a Eliška Kankrlíková.
Začátek prvního setu byl sice
vyrovnaný, ale bylo vidět, že naše
děvčata hrají s chutí a že chtějí
vyhrát. V polovině setu si dobrou
hrou na síti a hlavně v poli zajistily vedení o několik míčů a vítězství si už pohlídaly. Vyhrály první set 25:18. Ani ve druhém setu

Jak letos létaly tenisáky

O posledním červnovém víkendu zakončilo sušické tenisové družstvo dospělých svoji letošní soutěžní sezonu, a to vítězným
utkáním v Klatovech (LTK Klatovy C) v poměru 7:2. Celkově tak
obsadilo ve své kategorii třetí místo. Toto konečné umístění sice nenaplnilo odvážné postupové ambice předestřené v závěru vydařené loňské sezony, ale i tak je jistě

možno hovořit o slušném vyústění
bojovných výkonů sušických hráčů. Mezi ženami získaly týmu nejvíce dílčích bodů: Nikola Pavlovská, Vendula Kripnerová a Hanka Svobodová. Mezi muži pak zejména Tomáš Nachtigall (kapitán),
Štěpán Broža a Jirka Valík. Završením soutěžní sezony družstev však
dění na našich tenisových dvorcích rozhodně nekončí. V průběhu

léta se zde uskuteční několik amatérských turnajů dětí a dospělých,
na které jsou srdečně zváni všichni aktivní hráči a hráčky, a především pak vždy rádi uvítáme všechny sportovce, kterým je příjemné
potrápit svá těla na zdravém vzduchu s tenisovou raketou v ruce; nehledě na možnost příjemného posezení s občerstvením pro hráče
i jejich doprovod. LTC Sušice

Konečné výsledky
(kategorie ODO III. A)

1. Jiskra Domažlice B
2. 1. ČLTK Plzeň B
3. LTC Sušice
4. TJ Sokol Přeštice
5. Sokol Nepomuk B
6. TK Horažďovice
7. Jiskra Domažlice C
8. LTK Klatovy C

nenašly naše soupeřky žádný
účinný lék na tvrdé údery našich
smečařek. Vyhrály jsme i druhý
set 25:19. Ve třetím setu nás soupeřky zaskočily zlepšenou hrou
a velice rychle vedly 10:2. Naše
volejbalistky se sice snažily vývoj
setu zvrátit, ale zodpovědnost jim
svazovala ruce a zbytečně kazily
i jednoduché míče. Třetí set naše
hráčky prohrály 19:25. Do čtvrtého setu se naše děvčata opět vrhla
s chutí. Od začátku vedla o několik
míčů a vyzařovalo z nich zdravé
sebevědomí. Soupeřky v polovině setu ještě vyrovnaly na 16:16,
ale v závěru setu volejbalistky ze
Sušice předváděly hru, která jim
s předstihem zabezpečila první
místo v okresním přeboru. Čtvrtý
set vyhrály 25:21.
VK Špičák–TJ Sušice 1:3 (18:25,
19:25, 25:19, 21:25)
–it–

Sušické noviny 14/2011
15. července 2011

Kulturní servis od 15. července do 26. srpna 2011

Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, www.muzeum.sumava.net
tel., fax 376 528 850
16. července od 800 hod. – náměstí
muzeum.susice@worldonline.cz
Farmářské trhy – druhý farmářský trh se koná tuto Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od šesti let, studující,
sobotu 16. července na sušickém náměstí
důchodci 20 Kč.
úterý–sobota900–1200, 1245–1700 hod.
neděle900–1200 hod.
29.–30. července – Santos
Sušické divadelní slavnosti – 5. ročník, program pondělízavřeno
na straně 12
sušický mechanický betlém se spouští v 900, 1000, 1100,
1300, 1400, 1500 a v 1600 hod.
6. srpna od 1930 hod. – Smetanův sál
Francouzský chlapecký sbor a Včelky SDS Sušice do 31. července
Věčná inspirace – Česko-bavorská výstava obrazů
– na koncert vás zve Sdružení přátel SDS
na téma Zázraky modré planety, příroda kolem nás.
Vystavují: Karin Stein, Brigitte Schneider, Hana Abel,
13. srpna ve 1300 hod. – Santos
Továrna na blbinky – show pro malé i velké, vystou- Petr Wiesner, Václav Roubal, Ludvík Kovář, Ludovít
pení klauna, milovnice bonbonů Bóni BON Bóni Vasi, Iva Sedlářová
a krále žertíků Fešáka Pína, soutěže, hudba, legrace,
kouzla…, pořádá MKS Sušice, více na str. 12
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
20. srpna od 1400 hod. – sušické náměstí
icsusice@mususice.cz
Slavnosti rádia Blaník v Sušici – na zábavný pro- pondělí–pátek900–1230 a 1300–1700 hod.
sobota900–14 hod.
gram zvou rádio Blaník a město Sušice

Sušice

27. srpna od 1400 hod. – Santos, Luh
Den sportu pro všechny – informace na straně 8

Program kina Sušice

Vážení filmoví diváci, červnovým program skončil
provoz současného kina. Na filmové představení vás
znovu pozveme za rok, v létě 2012. Budou to filmová představení v nejmodernější zvukové i obrazové
kvalitě, věříme proto, že svoji přízeň sušickému kinu
zachováte a těšíme se na vaši návštěvu! Provozovatel
kina – MKS v Sušici

Letní kino Santos

vždy ve čtvrtek od 21.30 hodin
vstupné dobrovolné
21. července
Muži v říji
Komedie z prostředí malé moravské vesnice, kde se
rozhodnou uspořádat Mistrovství Evropy ve vábení
jelenů. Hrají Jaroslav Plesl, Eva Vrbková, Jaromír
Hanzlík, Pavel Zedníček, Jiří Lábus aj., režie R. Sedláček. 119 min., přístupný.
28. července
Román pro muže
Komediální příběh tří sourozenců, kteří se od sebe
nemohou víc lišit a přesto je mezi nimi silné pouto,
natočený podle románu Michala Viewegha. Hrají Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka,
Jan Budař aj., režie Tomáš Bařina. 100 min., od 12 let.

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

21.–22. července (čtvrtek–pátek)
Lidice – opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Výpravný velkofilm je natočený podle skutečné události. Drama do 12 let nevhodné.

22.–23. července (pátek a sobota v 1730 hod.)
Čertova nevěsta – nová pohádka Zdeňka Trošky.
Přednáškový cyklus Zlatá stezka
Nepřehlédněte! V pátek 22. července od 1700 hodin
21. července v 1700 hod. – Spolkový dům
bude ve vestibulu kina Otava autogramiáda Zdeňka
Výzkum Zlaté stezky v Německu – přednáší Trošky a od 1730 proběhne krátká beseda se Z. TrošPhDr. F. Kubů (Prachatické muzeum), PhDr. P. Za- kou v sále kina. Nenechte si ujít příležitost osobnívřel (Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích)
ho setkání s autorem nové pohádky!

28. července v 1700 hod. – Spolkový dům
29.–30. července (pátek a sobota ve 2000 hod.)
Zlaté cesty a solní obchod a vliv vrchnostenských Westernstory – střelená česká komedie nabitá létem.
zájmů – přednáší Prof. Franz–Reiner Erkens (UniGalerie Califia (zámek Horažďovice)
verzita Pasov)
www.galeriecalifia.net
čtvrtek–pátek1100–1700 hod.
4. srpna v 1700 hod. – Spolkový dům
Infrastruktura a sociální dějiny středoevropské sobota–neděle1000–1600 hod.
sítě cest –přednáší Dr. Herbert Wurster (ředitel
Biskupského archivu v Pasově)
Green – vystavující: Kristýna a Marek Milde (CZ/
USA), Norman Locks (USA), Paull Hempstead (VB/
11. srpna v 1700 hod. – Spolkový dům
USA), Miloš Šejn (CZ)
Johann von Leuchtenberg – přednáší Diana Stock
Prohlídky města s průvodcem
Megies
Informační centrum
Pravidelné pondělní prohlídky města Sušice každé
tel. 376 547 526, ic@horazdovice.cz
pondělí v 10 a ve 14 hodin. Více na str. 7.
Kostel sv. Mikuláše
www.sumavanet.cz/horazdovice
prohlídky začínají o prázdninách denně kromě pátku vždy v 1030, 1200, 1400 a 1530 hod.
Městské muzeum
Po cestách, které zarostly – fotografie Jiřího Vašků
dokumentující židovské památky na Horažďovicku
Muzeum Šumavy
Náměstí 140, 341 91 Kašperské Hory, tel. 376 582 226
(přírodovědné pracoviště), 376 582 505 (historické Najdi si svého pradědečka aneb Horažďovice žijí
pracoviště)
na fotografiích 1890–1970 – přijďte a hledejte své
Zámek
úterý–neděle900–1200, 1245–1700 hod. příbuzné a známé
tel. 376 508 514, 725 083 09
pondělízavřeno
recepce@zamekhradek.cz, www.zamekhradek.cz
pátek 22. července v 1900 hod. – velký sál zámku
Muzeum historických motocyklů
Zámecké hudební léto: Duo Martin Kaplan a Josef
Muzeum Františka Pravdy
tel. 376 582 255, 377 982 570
Fiala – písně z Chodska, Plzeňska a Jižních Čech
červenec, srpen denně mimo pondělí 1100–1600 hod. denně900–1200 a 1230–1730 hod. v podání dvou skvělých muzikantů a zanícených sběratelů lidové hudební tvorby v obsazení housle a viola
září o víkendech každou celou hodinu 1100–1600 hod.
Zveme vás na prohlídky s průvodkyní: Muzeum Františka Pravdy, Soudní a Erbovní sál, kaple sv. Valburgy, zámecký park.
Muzeum Šumavy
tel. 376 397 319
1000–1800 hod.
pondělízavřeno do konce prázdnin denně
sobota 6. srpna v 1700 hod. – kaple sv. Valburgy
Hrádecký chrámový sbor – koncert
úterý–sobota900–1200 a 1200–1700 hod. Obec Horská Kvilda a výtvarníci malířka Blanka
neděle900–1200 hod. Mánková, sklář Jan Gábor, řezbář Karel Tittl oteneděle 7. srpna v 1600 hod. – park
vírají prodejní výstavu v domě čp. 28 bývalého řezOrion – tradiční pouťová zábava
Zázraky modré planety – velkoplošné fotografie bářství na Horské Kvildě.
unikátní přírody různých míst Evropy – více na str. 7
do 7. srpna
Čas zastavit se – výstava obrazů Simonetty Šmídové

Region

Hrádek

Železná Ruda

4. srpna		
Fešák Hubert
do září
Příběh se odehrává na počátku 30. let 20. století Výstava panenek – sbírka Eriky Holubové
a hrdinou je typický žižkovský frajer, který si s chytrostí a šarmem vyřizuje účty s policejním inspektorem. Hrají Pavel Zedníček, Josef Somr, Karel Heřmánek aj., režie Ivo Novák. 86 min., od 12 let.

Dlouhá Ves

2Bobule
11. srpna		
Volné pokračování jedné z nejúspěšnějších komedií o osudech dvojice kamarádů z moravské vesnice. Hrají Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza
Voříšková, Jasna Švandová, Jiří Korn aj., režie Vlad
Lanne. 94 min., přístupný. 94 min., od 12 let.

Kašperské Hory
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Kino

Začátek vždy ve 2000 hodin.
16. července
Rychle a zběsile 5
6. srpna		
X–men
20. srpna		
Paul
3. září		
Čertova nevěsta

Žihobce

Horská Kvilda

Hrady a zámky

Rabí
Galerie Netopýr, Žihobce č. 15, 607 729 090
www.rabi.cz, info@rabi.cz
úterý–neděle800–1800 hod. denně mimo pondělí
do 30. září
Barvy hudby – autorská výstava Jindřich Bílka

Horažďovice
KD Horažďovice

tel., fax 376 596 235
900–1700 hod.

16. července v 1900 hod.
Jaroslav Hutka – známý písničkář
22. července ve 2000 hod.
Poitín – irská lidová hudba a vlastní skladby v podání
pětice skvělých muzikantů

tel. 376 512 436
Kašperk
tel. 376 582 324
22.–24. července
info@kasperk.cz, www.kasperk.cz
Jmeniny města – bohatý program, podrobné infor- červenec–srpen930–1800 hod.
mace na www.muhorazdovice.cz
pravidelné sobotní interaktivní prohlídky pro děti:
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě
neděle 24. července v 1500 hod.
Staň se rytířem nebo dvorní dámou
tel. 376 593 412
Posezení s písničkou – k tanci a poslechu hraje 2. 7.–28. 8. denně mimo pondělí 
od 1030 hod.
úterý–neděle900–1200 a 1230–1700 hod. Roštovanka
3. 9.–29. 10. každou sobotu
od 1400 hod.

Hartmanice

18. srpna		
Jánošík, pravdivá historie
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který se stal symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Film
přibližuje skutečnou postavu Jura Jánošíka, mladíka
z Těrchové, jehož krátký, ale dramatický život je opředen legendami. Hrají Václav Jiráček, Ivan Martinka,
Sarah Zoe Canner, Marián Labuda, Richard Kraj- Prohlídky kostela sv. Vintíře
čo aj., režie Afnieszka Holland. 140 min., od 15 let. Prohlídky v čase 900–1130 a 1245–1530 hod. po dohodě
se správcem muzea na tel. 376 593 412.
Ulovit miliardáře
25. srpna		
Komedie, která se dotýká aktuálních témat – médií, Synagoga Hartmanice
lobbyingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní www. hartmanice.cz, tel. 732 631 176, 371 343 357,
spojených politických tlaků. Hrají Tomáš Matono- 376 593 559, 723 953 426
ha, Miroslav Etzler, Jiří Mádl, Ester Janečková, Bo- úterý–neděle900–1800 hod.
lek Polívka aj., režie Tomáš Vorel. 90 min., od 12 let. pondělízavřeno

Informace

Informace

Městské kulturní středisko – Sokolovna
Městské IC, www.sumavanet.cz/ichartmanice
pondělí–pátek800–1200 a 1230–1530 hod. tel. 376 593 059, e-mail ishartmanice@quick.cz
Předprodej vstupenek na kulturní akce.
tel. 376 528 686, mkssu@mkssu.cz, www.mkssu.cz

pátek 12. srpna ve 2100 hod.
Pouťová zábava – hraje Parkán

Léto na Kašperku – informace na str. 7

Kino Otava

Tel. 376 512 237. Změna programu vyhrazena!

Velhartice
tel. 376 583 315
velhartice@cbox.cz, www.hradvelhartice.cz
úterý–neděle1000–1800 hod.

15.–16. července (pátek–sobota)
Láska a jiné závislosti
Umět balit holky je taky talent. Otázkou ale je, zda
to bude stačit k žití. Romantická komedie USA do 15
let nevhodná. Titulky.

22. července
Slávek Klecandr: Pozvedám své oči k horám
Žalmy a jiné písně – zkušený písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh Slávek Klecandr
(www.oboroh.cz)

Týden českého filmu
Švihov
tel./fax 376 393 378
18. července (pondělí ve 2000 hod.)
hrad@hradsvihov.cz
Czech Made Man – s poctivostí leda pojdeš… Čer- soboty, neděle a svátky
1000–1500 hod.
ná komedie do 15 let nevhodná.
Redakce SN – tel. 376 526 682, fax 376 521 680
22.– 23. července začátek od 1200 hod.
e-mail noviny@mkssu.cz
České hrady – letní hudební festival
Zámek Mlázovy
19. července (úterý ve 2000 hod.)
Prohlídka zámeckého parku, denně 1100–1800 hod. Rekvalifikace – příběh napsaný podle neobyčejných pátek: Jiří Schmitzer, Tatabojs, Tomáš Klus
Městská knihovna, Na Vršku 60, tel. 376 526 531
zážitků obyčejných lidí. Brutální komedie.
sobota: Dilated, Divokej Bill, Gipsy.cz, Kašpárek
knihovna@mksusice.cz, www.mksusice.cz.
Ivan Lukeš: Výstava velkoplošných fotografií šuv rohlíku, Kryštof, Pipes and Pints, Prague conspiraOddělení pro dospělé, pro děti, studovna a čítárna mavské fauny – na místě je možno zakoupit také 20. července (středa ve 2000 hod.)
cy, Queens of everything, Skyline, Support Lesbiens,
o prázdninách
nedávno vydanou knihu I. Lukeše Šumava objek- Odcházení – zfilmovaná divadelní hra Václava Havla United Flavour, Vladimír 518 ft. Tereza Černochová,
DJ Mike Trafik, Vypsaná fixa, Wohnout
pondělí, středa, pátek
800–1200 a 1300–1700 hod. tivem zoologa, která obsahuje vystavované záběry v režii Václava Havla. Přístupná komedie.

Mlázovy

