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Diskuse o sušických školách trvala hodiny

Stoletá dáma slavila důstojně

V napjaté atmosféře a za přítomnosti desítek rodičů, pedagogů a občanů, probíhala na středečním jednání zastupitelstva města diskuse
o optimalizaci základního školství v Sušici. Starosta města dal nejprve možnost vyjádření se jednotlivým zastupitelům, poté otevřel debatu.
Vystoupili v ní zástupci všech základních škol, pedagogové i rodiče dětí.
Diskuse se protáhla na více než 3,5 hodiny, než došlo k hlasování podle
jmen o navržených variantách. Přítomno bylo celkem 19 zastupitelů, dva
omluveni, ředitel ZŠ Lerchova, který je zároveň členem zastupitelstva,
se vzdal kvůli střetu zájmů hlasování. Pro variantu sloučení ZŠ
Komenského a ZŠ TGM hlasovalo 13 zastupitelů. Více na straně
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Aktuálně z radnice

Ačkoliv z kamene, přece stále živá. Taková je krásná budova sušického gymnázia, která v pátek 16. září oslavila stoleté výročí svého otevření.
A slavilo se opravdu velkolepě a důstojně. Jako velmi zdařilou hodnotili návštěvníci výstavu v přízemí školy, která mapovala jednotlivá období školy.
V předvečer hlavních oslav byl promítán v předpremiéře film natočený právě
k této příležitosti, v pátek odpoledne budovou procházely a prohlížely si ji
desítky a desítky hostů, návštěvníků i současných studentů a pedagogů. Zástupy „gratulantů“ zhlédly při podvečerní slavnosti ve Smetanově sále premiéru již zmíněného filmu, nechali se pozvat na zajímavý koncert a nezklamala je ani světelná show. Foto a komentář k oslavám v příštím vydání SN.

Sušičtí první v kraji

Demolice objektů v areálu bývalých kasáren Pod Kalichem by
měla být hotova do konce října letošního roku. Město Sušice získalo na druhou etapu projektu demolice dotaci z ministerstva pro
místní rozvoj ve výši až 5,5 milionu korun. Budou zbourány dva
největší objekty v areálu – bývalé kino a jídelna. Předpokládaný
podíl města je 900 000 Kč.

MKS vás zve
Nenechte si ujít!

Rada schválila výběr zhotovitele na realizaci akce „Komunitní
centrum Sušice“, nabídku firmy ALDAST, s. r. o., Strakonice a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. Hodnotící komise
posuzovala celkem 12 nabídek.

24. září od 800 hod. – náměstí
Farmářské trhy – v rámci trhů
zahraje Solovačka
24. září v 1930 hodin
KD Sokolovna
S čerty nejsou žerty – repríza
pohádky, DS Schody Sušice

Sto a sto jedna let – starosta města Bc. Petr Mottl spolu s MUDr. Vítovcovou přinesli kytičku a přání ke 101. narozeninám paní Marii
Jankovičové, obyvatelce Domova důchodců v Sušici. A právě dnes
spolu s místostarostkou Ing. Marešovou také gratulovali k významnému jubileu paní Alžbětě Hrádkové. Ta slaví 100. narozeniny v sobotu 24. září.
Předmětem jednání správní rady nemocnice minulý týden, byly
výsledky analýzy fungování a hospodaření organizace. Členové
správní rady diskutovali o konkrétních závěrech a opatřeních, která budou na základě těchto výsledků realizována jak zakladatelem,
tak samotnou nemocnicí. Více v následujících SN.
Smlouvu o přidělení dotace ve výši 200 tisíc korun podepsal starosta města v pondělí 19. září v Plzni. Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova bude použita na opravu místní komunikace ve Chmelné, kde se město Sušice bude podílet částkou zhruba
330 tisíc korun.
Nejkrásnější rozhlednou v kraji je Svatobor – rozhodlo o tom
hlasování v srpnové anketě. Dominanta Sušice se vypíná nad městem na stejnojmenném vrchu už více než sto let. Druhou nejhezčí
se stal Poledník, třetí Sedlo. Rozhledny Poledník a Svatobor se tak
jako dvě nejhezčí rozhledny našeho kraje zúčastnily i celostátního
hlasování. To vyhrála kamenná věž na Krásenském vrchu v Karlovarském kraji, ale špatně si nevedly ani stavby Plzeňska – umístily
se zhruba v polovině hodnotitelského žebříčku.
(red)

26. září v 1930 hod.
KD Sokolovna
Koncert Plzeňské filharmonie – rezervace a prodej vstupenek v MKS

První firmou v Plzeňském kraji,
která se stala držitelem ochranné
známky Práce postižených, je sušická společnost 2P Servis, s. r. o.
Oficiální předání známky z rukou ředitelky Nadačního fondu
pro podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením Hany
Potměšilové a starosty Sušice Petra Mottla proběhlo v úterý 7. září
v obřadní síni MÚ Sušice. Sušickou společnost hodnotí vedení
nadace jako ukázkového zaměstnavatele zdravotně postižených
osob v ČR.
Český projekt ochranné značky Práce postižených nemá

v evropských zemích obdoby. Klade si za cíl upozornit na lidi, kteří
i přes své zdravotní postižení a ztížené podmínky při uplatňování
se na trhu práce dokáží vykonávat stejně dobrou a konkurenceschopnou práci a hodnoty jako
zdraví lidé. Stejně tak je cílem vyzdvihnout společnosti, které jsou
vstřícnými a kvalitními zaměstnavateli osob s handicapem.
Právo užívat tuto ochrannou
známku má zaměstnavatel zdravotně postižených osob, který
mj. prokáže, že se na poskytnuté službě, vyrobeném, baleném
či kompletovaném výrobku svou

prací tyto osoby podílely alespoň
ze 75 %. Od roku 2010 je ochranná
známka součástí Národní politiky
kvality České republiky. Jejím majitelem je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, správcem Sdružení pro oceňování kvality.
Hlavním výrobním programem chráněné dílny 2P SERVIS,
s. r. o., jsou profesní oděvy a textil především pro zdravotnictví,
pečovatelské a záchranné služby,
potravinářství. Na zakázku vyrábí oděvy pro veškeré průmyslové
pokračování na str. 2

Znovu čestný občan Sušice Dr. Arnošt Fürth
Dr. Arnošt (Ernst) Fürth, vnuk
spoluzakladatele sirkařství Bernarda Fürtha, se narodil 8. dubna 1865 v Sušici. Do rodinné firmy Bernard Fürth (dolní sirkárna)
přistoupil v roce 1892 a spolu se
starším bratrem Bernardem přispěli k mohutnému rozmachu sirkařství v Sušici, v ČSR a ve Střední Evropě.
Tak začínal vzpomínkový článek Ing. Stanislava Bojanovského, který podrobně přiblížil život
a dílo, přetrvávající století, jednoho z nejvýznamnějších sušických
rodáků.
Tento významný člověk zůstane trvale zapsán v dějinách města. Úctu a poděkování mu vyjádřili zastupitelé v čele se starostou
Sušice Bc. Petrem Mottlem, když,
právě z iniciativy Ing. BojanovVnučky slavného sušického rodáka a čestného občana města, paní Doris Ablard (vlevo) a Marietta Pritchard, ského a PaedDr. Potužáka, navráneskrývaly radost i dojetí nad tím, že se jejich dědečkovi po tolika letech znovu dostalo uznání. Zavzpomínaly tili jeho čestné občanství města.
také na místa, která měl rád a která jsou alespoň ve vzpomínkách a na fotografiích dodnes v rodině uchovávána. Na zasedání zastupitelstva 14. září

2011 předali pamětní list stvrzující platnost jeho čestného občanství do rukou vnuček A. Fürtha,
paní Marietty Pritchard a její sestry Doris Ablard, které při příležitosti této významné události přicestovaly do Sušice z USA. Doris
Ablard přijela v doprovodu svého
manžela Charlese, Mariettu Pritchard doprovodil syn Will. Společně si potomci slavného Sušičana
prohlédli město a jeho pamětihodnosti, rodný dům na náměstí, zajeli i na Páteček, ke kterému je vážou
rodinné vzpomínky jejich matky,
a na centrální Šumavu.
Navštívili také gymnázium,
kde se setkali s ředitelem školy
PaedDr. Potužákem, prohovořili
budoucnost stipendia A. Fürtha
(mj. z něj byli odměněni například studenti Mareš, Paták a Ron)
a prohlédli si poutavou výstavu
ke 100. výročí budovy instalovanou v přízemí.
–red–

28. září v 1500 hod. – Santos
Sušický Václavák – pořádá Okrášlovací spolek města
Sušice
3. října v 1900 hod.
KD Sokolovna
Z Kapského města k Viktoriiným vodopádům – cestopisný
pořad J. Duchka
5. října v 1930 hod.
KD Sokolovna
Růže z Argentiny – hudební
komedie J. Beneše
12. října v 1930 hod.
KD Sokolovna
Spirituál kvintet – koncert,
rezervace a prodej vstupenek
v MKS

Sušičtí první v kraji
obory, pro volný čas, dodá kompletní sortiment osobních ochranných pracovních pomůcek. Nabízí také zdravotní obuv, ložní prádlo a přikrývky. V nevýrobních činnostech se zaměřuje na outsourcingové služby. V současné době
zaměstnává 77 zaměstnanců,
z toho 68 handicapovaných.
„Jsem ráda, že mohu předat
první ochrannou známku Plzeňského kraje tak kvalitní společnosti,“ uvedla Hana Potměšilová. „Získání známky není vůbec
snadnou záležitostí a mnoho zaměstnavatelů, kteří se do programu přihlásili, po zjištění, jak náročné jsou kvalifikační podmínky, z řízení o přidělení známky odstoupilo. O to více s ceníme těch,
kteří vytrvali. V současné době je
v České republice celkem osmnáct
držitelů ochranné známky Práce
postižených, která zároveň ukazuje, že daný zaměstnavatel dobře
dbá na své zaměstnance,“ dodala.
Nadace v současné době hodnotí
další více než desítku přihlášených
zaměstnavatelů.
„Samozřejmě gratuluji a jsem
pyšný, že první firmou z celého kraje je právě sušická firma.
O užitečnosti její práce a uplatňování vysoké míry sociální politiky na pracovním trhu není nutné pochybovat, naopak je třeba je
veřejně připomenout. Za takový
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přístup vedení firmy i všem jejím pracovníkům jménem celého
vedení města děkuji a věřím, že
bude i nadále dobře prosperovat
a rozvíjet se,“ řekl starosta jednatelům společnosti Petru Pajmovi
a Petru Malcátovi při předávání
známky.
Oba společníci byli získáním
ocenění kvality potěšeni: „Velmi
si ochranné známky, která patří nám i všem našim zaměstnancům, vážíme. Je to pro nás motivace k další práci a věříme, že
současní zákazníci s námi a našimi výrobky budou i nadále spokojeni a získáme také nové. Současně
doufáme, že tato politika ocenění
a prosazování kvalitní práce přinese všeobecně nový pohled na práci handicapovaných lidí a jejich

dokončení ze strany 1
zaměstnavatele,“ řekli při slavnostním předání certifikátu.
Senátorka JUDr. Jiřina Rippelová vyjádřila radost nad oceněním pro Sušici a poděkování firmě a jejím jednatelům za příkladnou práci a následováníhodný přístup k problematice zaměstnávání
handicapovaných:
Práci často velmi složitě shánějí zdraví lidé, natož pak zdravotně postižení. Sušice je v tomto
směru tak trochu výjimkou, a to
právě díky místní firmě 2P Servis.
V dnešní době, kdy každý hledí
na co nejvyšší zisk, jde o záslužný čin a já oběma mužům, kteří
se pustili do tohoto druhu podnikání, fandím. A k zisku známky,
která je součástí Národní politiky
kvality České republiky, upřímně
blahopřeji.“–as–

Průzkum sušických kostelů podruhé

Svatý Jan má své místo

Skleněná socha sv. Jana Nepomuckého bude na mostě v Čepicích slavnostně odhalena v květnu
příštího roku.
Potvrdil to iniciátor celého
projektu Lubomír Brabec. Nyní
je unikátní skleněná socha patrona české země umístěná v žulovém, na míru vyrobeném oblouku,
prozatímně ukryta v ochranném
bednění.
Čepické soše patrona české
země požehnala jeho excelence
arcibiskup pražský Dominik Duka,
primas český, při Svatojánských
Navalis v Praze letos v květnu.
Světový unikát, největší skleněná oboustranná plastika, je téměř dokončen. Zbývá ještě vyrobit
svatozář, palmovou ratolest, hvězdičky, vytvořit a odlít návrh nápisu
a realizovat osvětlení.
Radost nad celým dílem Lubomír Brabec neskrývá a už nyní
plánuje podrobnosti slavnostního odhalení sochy v plném »lesku«: „Skleněný reliéf sv. Jana Nepomuckého, který je úžasným dílem výtvarnice Vladěny Tesařové,
je, až na několik detailů, dokončený a našel své místo na čepickém mostě. Umístili jsme jej a se
vší opatrností prozatím ještě zabednili, se slavnostním odhalením
počítáme v květnu příští rok. Sobota 12. května 2012, tedy téměř
předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, se jeví jako příležitost
nejvhodnější.“
Obdiv patronovi vyjádřili i starostové měst Otavské plavby – Sušice, Horažďovic, Písku a Strakonic. Čerstvě nainstalovanou sochu

Starostové Horažďovic a Sušice
okouzleni sochou.

Nepomucký vikář Vítězslav Holý a sv. Jan.
si přijel prohlédnout nepomucký
vikář Vítězslav Holý, starosta Rabí
i nejstarší občan Čepic pan Klásek.
„Naplňuje mne hrdostí, že
mohu konstatovat, že je možné
uzavřít nákup hvězdiček, neboť
předpokládaných padesát dárcovských hvězdiček je již obsazeno. Dovolte proto, abych co nejsrdečněji poděkoval, všem dárcům
i partnerům. Bez vaší podpory by

socha nevznikla! Velmi si vaší pomoci považujeme,“ dodává Lubomír Brabec, zakladatel Otavské svatojánské společnosti, o. s.,
která vznikla jako neziskové sdružení pro postavení sochy, s cílem
navázat na tradici české národní identity a znovu obnovit kult
sv. Jana Nepomuckého v souvislosti s ostatními zemskými patrony.–red–

Lubomír Brabec před zakrytou sochou.

Policisté hledají svědky nehody

Jiří Šindelář s asistentkou při měření v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

zmíněných dvou to byla v lednu
letošního roku termometrie). Jejich pečlivým vyhodnocením, při
němž bude možné metodou jednou ověřit výsledky obou dalších,
se upřesní zjištěné informace
a stanoví pracovní hypotézy. Bude
tak možné přikročit k závěrečné
a nejzajímavější výzkumné fázi,
ZŠ T. G. Masaryka má novou
o níž budeme čtenáře samozřej- kotelnu za téměř milion korun.
mě včas informovat.
V průběhu června letošního
PhDr. JAN LHOTÁK, roku se uskutečnila na ZŠ T. G.
Muzeum Šumavy Sušice Masaryka náročná rekonstrukce
plynové kotelny. V původní plynové kotelně byly umístěny zastaralé, poruchové a těžko opravitelné
kotle. Nevhodně byly řešeny i rozvody teplé vody v objektu. Docházelo tak k velkým energetickým
Už před začátkem letní sezóny vedení města projednávalo s veliteli obecní a státní policie možnost posí- ztrátám, neboť teplejší jižně orilení hlídek tak, aby byla v co možná největší míře zajištěna bezpečnost, ochrana majetku a zdraví obyvatel entovaná část objektu musela být
a veřejný pořádek. Také vzhledem ke koncepci projektu Bezpečný kraj, do něhož se město zapojilo, bylo vytápěna stejně, jako severní, výzřejmé, že rozšíření služeb o společné pěší hlídky (strážník + policista) zejména v době letních prázdnin, razně chladnější část. Nahrazení
kdy se ve městě a okolí pohybuje až několikanásobně vyšší počet lidí, je více než opodstatněné.
stávajících kotlů moderním zaříPodle slov velitele MP Libora Potužníka se tento krok vyplatil. „Máme stálé signály z veřejnosti o tom, zením, a to včetně rozvodů vody
že je tato služba vnímána velmi pozitivně, a také jsme sami zaznamenali větší počet vyřešených případů na vytápění, by mělo vést ke snížepřímo na místě a naopak, došlo ke snížení jejich počtu zejména v problematických lokalitách. Proto bude- ní finanční nároků na vytápění školy. Přestože byla na rekonstrukci vynaložena nemalá částka, konkrétně
me v intenzivní spolupráci s Policií ČR i nadále pokračovat,“ uvedl.
–tz– 989 649 Kč, předpokládá se návratnost vynaložených finančních prostředků během tří let.
RS

Ve čtvrtek 1. září proběhla druhá fáze nedestruktivního archeologického průzkumu sušických
kostelů sv. Václava a Nanebevzetí
Panny Marie.
Jiří Šindelář z firmy Geo–cz
za asistence archeologů ze Západočeského muzea v Plzni Pavla
Břicháčka a Martina Čechury tentokrát aplikoval dipólovou elektromagnetickou profilaci. Spočívá v tom, že prostřednictvím speciální antény, vysílající elektromagnetické signály, se každým ze
tří dipólů získávají dvě hodnoty

– zdánlivá vodivost (protiklad
odporu) a zdánlivá magnetická
susceptibilita (chování materiálu ve vnějším magnetickém poli).
Data se sbírají ze tří hloubkových
úrovní (0,5, 1 a 2 metry) a na jejich
základě je možno rekonstruovat
strukturu podloží, tzn. zjistit, zda
jsou pod podlahou dutiny, průběh
zdi apod.
Oba sušické kostely, sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie,
tak jsou dokončením druhé fáze
průzkumu podrobeny celkem
třem způsobům měření (kromě

V Sušici, v ulici Kaštanová, došlo v době od soboty 10. září od 12 hodin do pondělí 12. září 2011
do 10.30 hodin k dopravní nehodě, kdy neznámý řidič v dosud nezjištěném vozidle narazil do zaparkovaného vozidla zn. Rover a z místa ujel. Při střetu došlo k poškození zaparkovaného auta a byl zjištěn
otěr modré barvy. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Klatovy, žádá občany o spolupráci při prošetřování uvedené dopravní nehody. Svědek dopravní nehody může podat jakoukoli informaci na telefonní číslo 974 334 111 nebo na dopravní inspektorát,
tel. 974 334 251.
–dl–

Společné hlídky se osvědčily

Ekonomické teplo pro ZŠ TGM
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Aktuality
Ptáme se za vás…

Zasedání rady města
18. jednání rady města z 5. září 2011
• RM schválila pravidla pro činnost redakční rady.
• RM schválila zhotovitele akce „Sušice, komunikace 5. května – oprava povrchu“ firmu Swietelsky stavební, s. r. o., České Budějovice, s nabídkovou cenou 960 000 Kč včetně DPH, a pověřila starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
• RM schválila zhotovitele akce „Sušice, Pod Nemocnicí 116 – výměna rozvodů vody“ firmu Zdeněk Maroušek Sušice, s nabídkovou cenou 241 692 Kč včetně DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• RM schválila zadání veřejné zakázky na akci: „Sušice, náměstí Svobody – obnova veřejné zeleně“ a na akci
„Sušice, náměstí Svobody – obnova veřejné zeleně, výsadba stromů“, firmy vyzvané k předložení cenové
nabídky a členy pracovních skupin pro vyhodnocení nabídek.
• RM doporučila zastupitelstvu města odprodej areálu městského zahradnictví v Sušici firmě Přemysl
Písař, s. r. o., Klatovy a Přemyslu Písařovi, Klatovy, s tím, že kupující uhradí i náklady s prodejem spojené.
• RM odložila projednání schválení podmínek pro výběrové řízení organizace MKS.
• RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru pro město Sušice“ v režimu otevřeného
nadlimitního řízení a jmenovala hodnotící komisi k posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Tato komise bude plnit zároveň funkci komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace.
• RM uložila odboru majetku připravit dokumenty pro založení nové příspěvkové organizace, která bude
řešit problematiku městských sportovišť.
• RM uložila odboru majetku a rozvoje města připravit na jednání rady města dokumenty k pronájmu
užívaných budov organizací MKS.
• RM uložila odboru majetku a rozvoje města připravit na jednání rady města materiály pro řešení problematiky garanta a řízení společnosti Sules, s. r. o., včetně návrhu skladby technickoekonomických ukazatelů.
• RM uložila jednateli společnosti Sules, s. r. o., a odboru majetku předložit na jednání rady města návrh
nových obchodních pravidel včetně časového harmonogramu.
• RM schválila záměr pronájmu stávajících i nových nebytových prostor příspěvkovým organizacím
města Sušice.
• RM schválila smlouvu o dílo s firmou Dakan konzultační, s. r. o., Plzeň na provedení posouzení organizačních struktur právnických osob města Sušice a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• RM vzala na vědomí nabídku služeb na správu bytových a nebytových prostor města Sušice od Ing. Jana
Sachra, Sušice.
• RM uložila odboru majetku a rozvoje města vypracovat podněty a návrhy opatření, které mají za cíl optimalizaci a zefektivnění stávajícího způsobu správy bytového a nebytového fondu.
• RM schválila smlouvu na provedení archeologického výzkumu s Vlastivědným muzeem Dr. K. Hostaše
v Klatovech pro akce: Bazén Sušice, SIRKA, Komunitní centrum Sušice a pověřila starostu jejich podpisem.
• RM schválila výběr zhotovitele na realizaci akce: „Komunitní centrum Sušice – realizace díla“, jako
nejvhodnější vybírá nabídku firmy ALDAST, s. r. o., Strakonice ve výši 35 974 351 Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo.
• RM doporučila zastupitelstvu města sloučení ZŠ Komenského a ZŠ T. G. Masaryka, k 1. 7. 2012.
• RM vzala na vědomí záznam z jednání konaného dne 23. 8. 2011, ohledně podání „Připomínek občanů
z domů na nábřeží Karla Houry v Sušici k rekonstrukci nábřeží“. RM uložila městské policii vypracovat návrh
a zajistit povolení pro parkování autobusů na ulici Dlouhoveská (stará). Následně realizovat toto dopravní
značení, případně informační systém, a dále připravit článek do Sušických novin, kde budou vysvětlena
pravidla správného chování řidičů v rámci dopravního značení na Nábřeží K. Houry dle platných předpisů.
Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na www.mestosusice.cz.–red–

Výzva k podání nabídky na pronájem městských bytů
Byt č. 1, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, čp. 1163, Sušice. Byt se nachází
v prvním 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
27. 9. 2011 od 800 do 815 hod.
Byt č. 20, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, čp. 1160, Sušice. Byt se nachází
ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,48 m², 1. pokoj 19,53 m²,
2. pokoj 12 m², 3. pokoj 8 m², předsíň 10,24 m², WC 1,03 m², koupelna 2,86 m², komora 3,88 m², balkon
6,02 m², sklep 2,88 m². Celková rozloha bytu 76,92 m². Datum prohlídky bytu 27. 9. 2011 od 820 do 835 hod.
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Sloučení škol
(P. T., Sušice) Asi ne zcela jsem
pochopil variantu řešení školství
v Sušici, která se týká sloučení
ZŠ Komenského a TGM. Vždyť
bylo řečeno, že se děti z Komenského do TGM nevejdou? Jak to
tedy bude vypadat dál? Uvažujeme právě o tom, kam půjdeme se
svým dalším dítětem k zápisu. Zápisy do 1. třídy ZŠ Komenského
tedy už nebudou? Můžete prosím
jasně vysvětlit, jak by v tomto případě byly řešeny další roky chodu školy?

Odpověď redakce

Na středečním jednání rozhodli
zastupitelé o prvním z řady kroků,
které mají vést k optimalizaci základního školství v Sušici. Zopakujme, že ze závěrů, které předložila pracovní skupina vytvořená
právě z důvodu potřeby řešit základní školství v Sušici, vyplynuly dvě varianty vhodných řešení,
po pracovním jednání zastupitelstva 31. 8. byla připojena ještě varianta třetí:
1. sloučení ZŠ Komenského a ZŠ
TGM (přesun II. stupně do ZŠ
TGM a ZŠ Lerchova, I. stupeň

ponechat v ZŠ Komenského, žáky
ZŠ Nuželická přestěhovat po provedení stavebních úprav do ZŠ
Komenského)
2. přesun žáků ZŠ Nuželická
do budovy ZŠ Lerchova (spojeno
rovněž s investicemi do stavebních
úprav, ZŠ Nuželická přestěhovat
do pavilonu D, byla by zapotřebí
reorganizace provozu družin a učeben, včetně jazykové školy)
3. zadat vypracování odborné
studie a posouzení stavu základního školství v Sušici externí organizaci a teprve z jejích závěrů
vyvozovat další kroky
Po dlouhé diskusi, kdy zaznívaly názory pro i proti jednotlivým
řešením, nechal nakonec starosta města o jednotlivých návrzích
hlasovat.
Pro variantu č. 1. Hlasovalo 13
zastupitelů, 5 proti, 1 se zdržel.
Variantu č. 2 nepodpořil žádný ze
zastupitelů, 13 jich hlasovalo proti,
5 se zdrželo. Třetí možnost podpořilo 5 hlasů, 3 byly proti, 10 se zdrželo. Zastupitelstvo města tedy
schválilo variantu č. 1.
Ke sloučení organizací ZŠ Komenského a ZŠ T. G. Masaryka by

mělo dojít s účinností od 1. července 2012. Zanikne tak ZŠ Komenského, která se stane součástí ZŠ TGM.
V průběhu letošního podzimu
budou organizována setkání s rodiči, kteří se budou moci vyjádřit ohledně toho, kterou ze škol
(TGM nebo Lerchova) by pro své
děti navštěvující II. stupeň ZŠ Komenského preferovali. Předpoklad
je, že se část druhého stupně (třídní kolektivy i s pedagogy) přestěhuje do ZŠ TGM a část do ZŠ
Lerchova.
Na ZŠ Komenského tak zůstane od nového školního roku druhý až pátý ročník. Zápisy prvňáčků budou probíhat v roce 2012
s ohledem na aktuální situaci, tedy
do ZŠ TGM a ZŠ Lerchova. Postupně „doběhnou“ ročníky v ZŠ
Komenského a budova bude zcela
k dispozici pro děti ZŠ v Nuželické ul. Ty se sem přestěhují po nutných stavebních úpravách, nejpozději se zahájením školního roku
2012/2013. V uvolněných prostorách najde zázemí např. i Pedagogicko-psychologická poradna. Nadále by tak měla v Sušici fungovat
jedna ZŠ praktická (dříve Nuželická) a dvě ZŠ základní.
–red–

Jednání zastupitelstva probíhalo v napjaté atmosféře

„Zbavili jste nás možnosti volby,“ znělo na adresu zastupitelů ze
strany rodičů. „Když necháte v Sušici jen dvě školy, z nichž kapacita
jedné bude velmi rychle vyčerpána,
nedáváte nám na vybranou, kam
dítě umístit.“ Jak z jednání dále
vyplynulo, tento problém by měl
být částečně řešen po schůzkách
s rodiči, kde by nejasné představy
nabyly konkrétních čísel.
Nespokojenost vyjadřovali tazatelé i nad pouze částečně řešenou situací kolem dalšího provozu budovy (nevyužitá kapacita
rekonstruované školní kuchyně)
a zaměstnanosti pedagogů i provozních pracovníků. Podle některých z nich není dosud v Sušici vytvořena alespoň střednědobá koncepce základního školství,
chybí ověřitelné relevantní údaje

z důvěryhodných zdrojů. Mnozí se
vyjádřili v tom smyslu, že nebylo
třeba okamžitě řešit sloučením,
a v podstatě zlikvidováním jedné
ze základních škol, nastalou situaci, protože dokud není postaveno komunitní centrum, kam se má
stěhovat z budovy v Nuželické ul.
knihovna, a dokud není zcela jasné, jakým způsobem mají být řešeny prostory pro děti se speciálními
potřebami, jsou taková rozhodnutí neopodstatněná a škodlivá.
Naproti tomu zastupitelé preferují vyřešení tíživé situace dětí
ze Základní školy praktické v nevyhovující budově v Nuželické ul.
V posledních letech sem město investovalo stovky tisíc korun, aby
alespoň částečně zlepšilo podmínky výuky handicapovaných dětí.
Stále se však nejedná o vyhovující

místo, jak se všichni shodují. Při
řešení se opírají o data předložená
pracovní skupinou, z nichž po vyhodnocení kapacitních údajů vyplývá, že Sušice nepotřebuje čtyři
budovy pro základní školy. Vzhledem k vývoji počtu dětí stačí, podle materiálů i pro následující roky,
budovy tři.
Odborné posouzení vhodnosti integrace dětí s handicapem
do prostředí v běžných základních školách pak hovoří o tom, že
vhodnější variantou je klidnější
místo, z hlediska stavebně-technických úprav a prostorové náročnosti by zase vyhovovala modernější budova.
O průběhu a podrobnostech
sloučení a přestěhování škol budeme průběžně v Sušických novinách informovat.
–as–

Údržba stojí miliony

Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. kat.), ul. Volšovská, čp. 28, Sušice. Byt se nachází
v prvním nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,10 m², 1. pokoj 22,50 m²,
2. pokoj 21 m², 3. pokoj 11 m², WC 1 m², koupelna 1,60 m², kolna 7,68 m². Celková rozloha bytu 72,88 m².
V současné době probíhá hned několik investičních akcí města, a to
Datum prohlídky bytu 27. 9. 2011 od 850 do 905 hod.
nejen ve městě samotném, ale i v okolních obcích.
Mimo jiné se nového povrchu místní komunikace, která zároveň
Byt č. 6, velikost 2+1 (dříve označován jako byt II. kat.), ul. Smetanova, čp. 747, Sušice. Byt se na- slouží jako přístupová cesta k místnímu hřišti, dočkají také ve Chmelné.
chází ve třetím a ve čtvrtém nadzemním podlaží domu – v letošním roce budou osazena plastová okna. Silnice Klatovy a. s. by ji měly opravit do konce letošního září. O úhraRozměry jednotlivých místností ve 3. N. P.: kuchyň 10,30 m², pokoj 32,30 m², WC 0,90 m², koupelna du nákladů ve výši 528,5 tis. Kč se podělí město Sušice a Plzeňský kraj,
4,70 m², komora 3,20 m², předsíň 10,60 m². Rozměry jednotlivých místností ve 4.N.P.:, pokoj 12,70 m², který na akci přispěl částkou 200 tisíc korun dotací z Programu stabišatna 8,80 m², sklep 1,28 m², sklep 7,50 m². Celková rozloha bytu 92,28 m². Datum prohlídky bytu lizace a obnovy venkova.
–red–
27. 9. 2011 od 915 do 930 hod.

Příští jednání
rady města

3., 17. a 31. října,
14. a 28. listopadu,
12. prosince

zastupitelstva města
23. listopadu, 14. prosince

Oznámení

Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. kat.), ul. Nádražní, čp. 397, Sušice. Byt se nachází
v prvním nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 15 m², 1. pokoj 29 m², 2. pokoj 22 m², 3. pokoj 8 m², předsíň 12 m², WC 1,36 m², koupelna 3,08 m², spíž 1,17 m², sklep 26 m², zděná
Zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne 8. 12. 2010 pro oblast památkové péče fikolna 7,60 m². Celková rozloha bytu 125,21 m². Datum prohlídky bytu 27. 9. 2011 od 1000 do 1015 hod. nanční příspěvek v celkové výši 450 000 Kč.

Žadatel musí splnit tyto podmínky

• musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
• nesmí být dlužníkem města
• nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
• musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
• musí uvést výši jím navrhovaného nájemného za m²/měsíc (minimální výše nájemného pro rok 2011:
44,91 Kč/m²/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději 30. 9. 2011 v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka
na pronájem bytu“ + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky

Finanční příspěvek je určen:

• pro vlastníky nemovitých staveb nacházející se v městské památkové zóně Sušice, s výjimkou staveb,
které jsou nemovitou kulturní památkou (vedeny v ÚSKP)
• na stavební úpravy (výměna střešní krytiny, výměna oken, dveří, obnova vnějších omítek aj.) předních
traktů staveb, směřujících do ulice

Podmínky pro poskytnutí příspěvku:
•
•
•
•

pravomocné stavební povolení, popř. ohlášení
závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče;
doklad o zaplacení provedených prací;
konečný termín pro předložení žádosti včetně dokladů je 2. 10. 2011.

Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele
a k výši jím navrhovaného nájemného za m²/měsíc.
Upozornění:
• o jednotlivých žádostech a výši příspěvku bude na doporučení komise rozhodovat rada města popř. zaNájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
stupitelstvo města Sušice;
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání • na příspěvek není právní nárok.
žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor
Podrobnější informace na tel. č. 376 540 210, pí. Kubíková – vedoucí odboru školství, památkové péče
majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
–lk– a cestovního ruchu.
–mu–
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Vzpomínky
Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci velký žal,
bolest a smutné vzpomínání.
Dne 7. září uplynulo šest let od náhlého úmrtí
naší maminky a babičky, paní

Zdeňky Karlovské
a 2. prosince letošního roku vzpomeneme sedmého smutného výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana

Karla Karlovského.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Kůstkova
a Havelkova.

Gratulace
Dne 21. září oslavila 80. narozeniny paní

Terezie Mašková
ze Sušice. Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a pohody do dalších let přeje manžel Mojmír, dcera Ivana,
vnoučata Michal a Petra, sestra Kamila.

Vítáme nové občánky
* Jakub Kolář * Josef Nedvídek * Patrik Šlapák *
* Anežka Paskerová * Magda Brejchová * Eleanor Kubalíková *
* Veronika Prantlová * Petr Psohlavec * Marek Votava *

Dne 25. září je tomu osm let, kdy zemřel pan

Karel Pany
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.

Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát,
maminko drahá, zůstaneš s námi,
ve věčných vzpomínkách.
Dne 26. září vzpomeneme dvanáctého výročí
úmrtí paní

Marie Bláhové
ze Sušice. Stále vzpomínáme.

Pořád je co slavit…

Opět si připomínáme významné světové dny, které budeme slavit
v nejbližším období.

Připomínáme si

Mika Toimi Waltari, finský prozaik, dramatik a žurnalista, narodil
se 19. září 1908 v Helsinkách, zemřel zemřel 26. srpna 1979 tamtéž.
Nebylo Ti dopřáno s námi tu být,
Po druhé světové válce se proslavil humanisticky orientovanými hisnebylo léku, abys mohl žít.
torickými romány, čerpajícími především ze starověku. V roce 1945
Dne 26. září to bude 11 let, kdy nás opustil náš vyšel jeho asi nejznámější román Egypťan Sinuhet, který se záhy stal
drahý manžel, tatínek, dědeček a tchán, pan
bestsellerem, z dalších si připomeňme Pád Cařihradu (1952) a Tajemný Etrusk (1955). Waltariho romány byly přeloženy do více než
30 jazyků. Mezi jeho díla patří i dobrodružné a pohádkové knížky pro
děti a mládež, humoristické romány, filmové scénáře, divadelní a rozze Sušice. Za tichou vzpomínku děkuje manželka hlasové hry, příručky pro začínající spisovatele a detektivní příběhy.
a děti s rodinami.

Miroslav Pena

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.
Sotva už na světě někdo se najde,
kdo by jak maminka nás měl tak rád.
Dne 27. září vzpomeneme čtvrtého smutného
výročí, kdy nás navždy opustila naše milá maminka,
babička a prababička, paní

Hildegarda Sacherová
z Milčic u Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují syn Jiří s manželkou a vnuci Jiří a Luboš s rodinami.
Dne 28. září uplyne rok od úmrtí mého drahého manžela, rodáka
z Posobic u Sušice

Ing. Josefa Tomana.
Byl velmi obětavý, šikovný a pracovitý. Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, se mnou. Děkuje zarmoucená manželka. Pepo, celá rodina
Tě milovala. Nikdy nezapomeneme.
Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat.
Ač oba dosud milujeme,
ač stejně bude luna plát…
Dne 29. září uplynou čtyři roky, co nás navždy
opustila paní

Terezie Kubalová
ze Sušice. S láskou vzpomínají manžel, děti Jan a Vladislava s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou spolu s námi.

Opustili nás…
Jindřich Potužák (1932), Bohumil Náměstek (1958), Jindřiška
Bradáčová (1922), Jan Pešl (1960), Miloslav Kodýdek (1925), Václav
Koutenský (1954), Jiřina Svatošová (1940), Zdeněk Ciboch (1929),
Tomáš Nový (1939), Jiřina Kotlanová (1929), František Mužík (1930),
Miloslava Mužíková (1938).

Oblastní charita Sušice oznamuje
volné místo na dvoudenním semináři na téma

Práce s osobami
s Alzheimerovou chorobou.
Seminář určený pro pracovníky sociálních služeb a pečující
osoby se koná 9.–10. září 2011 v zámku Volšovy, zahájení v 10
hodin 9. září.
Přihlášky předem na tel. 732 250 018 – OCH Sušice.

Poděkování
Jménem celého Denního stacionáře Klíček bych chtěla poděkovat Janě Vošalíkové ze Sociálních
služeb města Sušice za krásný děkovný článek v SN č. 15.
Když u nás na dny otevřených
dveří zazvonil zvonek a za dveřmi
stála spousta milých lidí, jak z řad
klientů tak zaměstnanců sociálních služeb, a s úsměvem na tváři
se přišli podívat jak v našem stacionáři probíhá všední den, byli
jsme velice potěšení. Tito přátelští lidé navodili velmi příjemnou
atmosféru a klienti našeho stacionáře byli nadšeni, že se tolik lidí
přišlo podívat, jak pracují a tráví
svůj den. Také zhlédli film, který
jsme v Klíčku natočili.
Jsme velice rádi, že udržujeme se Sociálními službami města Sušice přátelské vztahy a že se
můžeme setkávat na různých akcích, jako jsou např. Hrady z Písku, které pořádala Speciální škola
Sušice, Diakonie ČCE. Tímto bych
také chtěla poděkovat její ředitelce
Ivě Fišerové a všem zaměstnankyním, že nám poskytly prostor pro

prezentaci našeho filmu v jejich
útulné škole a že nám daly prostor
pro realizaci na již zmiňovaných
Hradech z Písku.
Naši klienti jsou velice rádi, tak
jako každý z nás, když se někdo
zajímá o jejich práci a pochvala
a zájem vždy vykouzlí na jejích tvářích úsměv, pod kterým se skrývá
upřímná radost.
KRISTÝNA ŠMATEROVÁ,
Denní stacionář Klíček

28. září

Den české státnosti

30. září

Mezinárodní den překladatelů

Státní svátek ČR, který připomíná, že toho dne byl svým bratrem
zabit český kníže sv. Václav, patron české země. Nepřipomínáme si však
jen svatého Václava, ale i ostatní panovníky, kteří nesli toto jméno. Mezi
ně patřili Václav II., III. a IV. Český kníže Václav I., nazývaný také Svatý,
se narodil, někdy kolem roku 907, jako syn knížete Vratislava I. (mladšího syna knížete Bořivoje a kněžny Ludmily) z dynastie Přemyslovců
a jeho ženy Drahomíry, z kmene polabských Stodoranů. Václav byl v pořadí čtvrtým historicky doloženým vládnoucím Přemyslovcem. O jeho
životě neznáme mnoho historických dat a faktů. Jisté je, že kníže Václav
I. byl dne 28. září roku 935 před kostelem ve Staré Boleslavi přepaden
a zavražděn na příkaz svého vlastního (mladšího) bratra, Boleslava I.,
který si tak uvolnil cestu k vládě, a stal se poté Václavovým nástupcem.
Státní svátek se slaví od roku 2000. Největší akcí konanou k oslavě tohoto svátku je pravidelná Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Jejím vyvrcholením je poutní bohoslužba.

Slaví se na svátek sv. Jeronýma, patrona překladatelů. Překlad je
svým způsobem riziková profese. Překladatelé a tlumočníci nesou obrovskou odpovědnost coby jazykoví a kulturní zprostředkovatelé a pokud dojde během překladu k nedorozumění, může to mít katastrofální
následky. Bez odborníků na překlad, tlumočení a terminologii bychom
si v našem globalizovaném světě nerozuměli. Překladatelé a tlumočníci
pracují na bojové frontě po boku vojáků, tlumočí významná mezinárodní jednání, překládají uživatelské příručky k technickým přístrojům,
titulkují zpravodajství a filmy. Prostě práce jazykových profesionálů je
vidět ve všech oblastech života po celém světě. Překladatelé se sdružují
v mezinárodní profesní organizaci překladatelů, tlumočníků a terminologů z celého světa. Má 80 členských organizací v 60 zemích a zastupuje tak více než 60 000 profesionálů v tomto oboru.

1. října

První říjnový den je na oslavy opravdu bohatý. Připomínáme si:
Mezinárodní den seniorů
Světový den hudby
Světový den cyklistiky
Světový den vegetariánství
Světový den lidských sídel

4. října

Mezinárodní den ochrany zvířat

Den se slaví na svátek sv. Františka z Assisi, patrona zvířat v Itálii
od roku 1931, v ČR od roku 1994.
– sz –
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Názory / Co vás zajímá

Vzpomínka na sušického rodáka

Již nejednou jsme v Sušických
novinách psali o zdejším rodákovi,
kterým je dr. Henrik Šoulavý, v jehož rodném listě z roku 1878 je
jako místo narození uvedena Sušice a jehož matka pocházela ze známého rodu sušických Scheinostů.
Dr. Šoulavý je považován za jednoho ze zakladatelů turistického ruchu na jadranském pobřeží, jmenovitě na pobřeží rozkládajícím
se mezi Splitem a Trogirem, kde
dnes leží chorvatské město Grad
Kaštela. V jeho části Kaštel Lukšič
dodnes stojí penzion se jménem
dr. Šoulavého a hrdě se k jeho jménu hlásí. Tento penzion byl prvním,
který byl v Kaštel Lukšiči otevřen
v roce 1911, kolem něj byl upraven
park a pláž ke koupání. Dr. Šoulavý propagoval význam léčebného
pobytu na mořském pobřeží a koupání v mořské vodě, jeho penzion nabízel i další atrakce pro lázeňské hosty stejně, jako je nabízí
současná moderní lázeňská léčba
– kromě plavání v moři také veslování, gymnastiku, výlety do okolí
spojené s prohlídkou kulturních
památek i kulturní a společenský
program. V době svého působení
se také aktivně zapojil do společenského života obce, pomáhal
například založit chorvatský hudební a divadelní spolek.
V letošním roce oslavil penzion
Šoulavý 100 let od svého vzniku,
muzeum Grad Kaštela vydalo k tomuto výročí zajímavou publikaci
s řadou dobových snímků. My si
výročí připomeneme alespoň touto vzpomínkou.
– sz

Via Nova: Poutní cesta 21. století
s návratem do historie
Pozvání na nedávné slavnostní otevření české části evropské
poutní cesty Via Nova na Bučině
u Kvildy ve mně vyvolalo vzpomínky na dětství. Stála jsem u hotelu Alpská vyhlídka, mimochodem
bylo krásné slunečné počasí a vrcholky Alp byly odtud skutečně vidět, a vrátila jsem se o pár let zpátky. To když mně babička coby malé
holce vyprávěla, jak jako mladá
chodila společně s poutníky z Pošumaví od Strašínského kostelíka
s procesím na Svatou Horu u Příbrami. Cesta jim tehdy trvala tři
dny.
Strašínský kostelík i Svatá
Hora u Příbrami opět ožívají. První z nich jako jedno ze zastavení
na poutní cestě, druhý jako její cíl.
Díky úsilí Regionální rozvojové
agentury Šumava se podařilo naplnit společný bavorsko-rakousko-český projekt Via Nova: Poutní
cesta Bavorský les–Šumava.
Dvě stě padesát kilometrů
dlouhá proznačená poutní cesta
z Vilshofenu do Příbrami zahrnuje
sto dvacet kilometrů dlouhou cestu na německé části a nově i sto třicet kilometrů dlouhou českou část.
Z hřebenů Šumavy začíná česká
trasa právě na Bučině. Odtud vede
dvojí trasa. Buď přes Modravu,
Rejštejn, Hartmanice a do Sušice,
nebo přes Kvildu, Kašperské Hory,
Strašín, Žihobce a také do Sušice.
Odtud dál můžete putovat přes Žichovice, Horažďovice, Svéradice,
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Školní dovolená na Elbě

A je to tady. Okamžik, na který jsme se všichni těšili několik
měsíců. Známky jsou uzavřeny
a přestože prázdniny ještě oficiálně nezačaly, my už se jedeme rekreovat na slunný ostrov Elba. Jak
se později ukázalo, nemohli jsme
si k odjezdu vybrat vhodnější chvíli, neboť počasí tady doma nestálo
za nic. Je pravé poledne 17. června
2011 a asi 30 vybraných studentů sušického gymnázia se vydává
na první „školní dovolenou“.
Plni optimismu jsme vyslechli
přání i varování z úst pana ředitele. První zděšení přišlo při příjezdu autobusu. Přihlížeje k jeho stavu, konstatovali jsme, že s tímhle
nedojedeme ani k hranicím. Leč
nedalo se nic dělat, nějak jsme se
k tomu moři přece dostat museli. Cesta ubíhala pomalu, protože když se někam těšíte, nikdy to
moc neutíká. A po šestnáctihodinové jízdě autobusem jsme konečně stanuli u trajektu.
První italské jídlo mnohých
z nás byla snídaně šampiónů –
čerstvě upečený croissant a piccolo. Za hodinu jsme dopluli k našemu cíli. Počasí nás zprvu moc
neohromilo – hrozivě vypadající

mračna se táhla po celé délce ostrova – ale k našemu překvapení
se po příjezdu do kempu všechny
mraky rozplynuly a teprve sluníčko nám připomnělo, že jsme se
ocitli v ráji.
Ubytováni v malých bungalovech s pláží, jen kousek za kempem, jsme byli velmi spokojeni.
Okamžitě jsme si oblíbili i místní
samoobsluhu a její milé zaměstnankyně. Italskému stylu života jsme brzo přišli na chuť úplně všichni. Ráno se nikam nespěchá (leda na pláž zabrat ta nejlepší
místa), po obědě se velmi svědomitě dodržuje siesta a k večeru se
pobavíme s přáteli. Na řadu samozřejmě přišla i chlouba italské kuchyně – pizza. Možná je to důsledek zhýčkanosti českou verzí tohoto pokrmu a vůbec velký paradox, ale dle mého názoru ji u nás
děláme lepší.
Náš pobyt se samozřejmě neobešel bez prozkoumávání místních horských masivů. Přece jen
to byl sportovně-poznávací zájezd.
Většinu těchto výprav jsme pojali stylem „pokus–omyl“ či „je to
sice dál, ale zato horší cesta“, což
bylo také důsledkem toho, že se

většina z nás ocitla v těchto končinách poprvé. Naší největší výzvou
byl výstup na nejvyšší horu Monte
Campanne. Někomu tento výlet
s převýšením bezmála 600 metrů
trvá přes tři hodiny, nám zabral asi
hodinu a půl. Bylo to velmi náročné, ale výhled stál rozhodně za to.
Myslím, že budu mluvit
za všechny, když řeknu, že o nejlepší zážitky se postaral vedoucí horažďovických potápěčů pan
Svatoš. Díky jeho stále dobré náladě a skvělým nápadům jsme si
zájezd velmi příjemně zpestřovali. Jeho zapříčiněním jsme se
podívali na mořské dno, k ptačí
rezervaci u majáku, projeli jsme
se na člunu i za ním a dokonce
si mohli vyzkoušet i jeho řízení.
Touto cestou bych za nás všechny
chtěla poděkovat učitelskému doprovodu panu Synkovi a Babkovi
za ochotu, vstřícnost a skvělé naplánování celého výletu. Věřím, že
dávat na nás pozor pro ně muselo být velmi náročné a snad jsme
vás neodradili od pořádání dalších
takových zájezdů. Moc jsme si to
užili. Děkujeme!
JANA ZAHRÁDKOVÁ,
oktáva A

Klatovský pohár putoval do Jiřičné

Chanovice, Blatnou postupně až
k cíli poutní cesty, kterým je Svatá Hora u Příbrami.
Poutní cesty jsou v dnešní moderní a často uspěchané době znovuobjevovány a opětovně prožívány. Stejné to je s evropskou poutní cestou Via Nova, která v rozličných variantách funguje již
od roku 2005 a zahrnuje dvě stě
osmdesát kilometrů poutních cest
Dolním Bavorskem, Salzburskými
jezery a Horním Rakouskem. Stoletá tradice pěšího putování k náboženským a duchovním místům
ale má v případě poutní cesty Via
Nova nový rozměr: není nutností
dojít k cíli cesty, ale už chůze samotná má v člověku navodit hledání sama sebe a poznání odpovědnosti lidského bytí.
Hlavním partnerem projektu je
město Freyung, dalším partnerem
pak obec Fürstenstein. Na české
straně to je již zmiňovaná Regionální rozvojová agentura Šumava,
města Sušice a Hartmanice a také
Verein Europäischer Pilgerweg –
Via Nova a AgAkcent, s. r. o., jako
spoluorganizátor Vintířovy stezky.

Trasu české části evropské
poutní cesty lemuje pětadvacet
informačních tabulí, k dispozici je deset tisíc informačních
tiskovin a pět tisíc poutnických
pasů. Lidé mohou po cestě putovat sami, nebo pomocí průvodců,
kteří v době letních prázdnin absolvovali školení. Virtuálním průvodcem všem poutníkům je v případě této cesty Albert Chanovský
(1581–1643). Katolický duchovní
a misionář, který polovinu svého
života strávil na cestách a kraj Plzeňska a Prácheňska znal opravdu
dobře. Zabloudit nemůžete. Cesta je lemována barevnými značkami Klubu českých turistů a nepřehlédnutelné jsou žluté směrové
tabulky s logem Via Nova.
Během slavnostního otevření,
k jehož neopakovatelné atmosféře přispělo i vystoupení Sušického
dětského sboru ze Sušice, se mi
vybavila celá řada hezkých zamyšlení, proč v dnešní uspěchané době
putovat. Děkuji všem organizátorům za nádherný zážitek a všem lidem přeji krásné putování.
JIŘINA RIPPELOVÁ

Malá cena Klatov v parkurovém skákání, poslední ze tří závodů Klatovského poháru v parkurovém skákání pro děti a juniory, pořádaného TJ Jezdeckým klubem Klatovy, se na novém kolbišti
V Ráji konalo koncem letošního
srpna.
Ve tříkolovém závodě dosáhli nejlepších výsledků a zlatý pohár si tak odvezli Klára Vítovcová
a kůň Adventure z JK Jiřičná.
Stříbrnou trofej vyhrála Kateřina Pirnerová z Jezdecké společnosti Dobřany a bronz zůstal
v Klatovech – získala jej domácí
v západočeské oblasti Je nyní lázávodnice Gábina Hladíková.
52. ročník ceny Klatov proběhl kadlem pro mnoho startujících
na zbrusu novém pískovém kol- a i Kláře se na něm dobře skáče.
Přijeďte se podívat i vy, máte
bišti, jež se zařadilo mezi špičku

možnost se podívat do nově upraveného areálu již ve středu 28. září,
kdy se tu koná veřejný trénink
v parkurovém skákání.
–jkj–

Šumavskou přírodu olemovaly zoubky
Byla to příjemná první zářijová neděle. Sušice žila tradiční poutí a členové zdejšího klubu filatelistů pořádali v prostorách Smetanova sálu slavnostní křest nového aršíku známek pod názvem Šumavská flóra
a fauna na známkách.
Autory návrhu jsou manželé Libuše a Jaromír Knotkovi. Ti se ve svém oboru pohybují od sedmdesátých
let. Na poli umělecké tvorby zaujímají významné místo, hlavně svou vědeckou kresbou. Jsou totiž známými
autory ilustrací přírodovědných knih, držiteli mnoha ocenění – například Nejkrásnější známka světa roku
2003, kterou získali za aršík poštovních známek s námětem akvarijních ryb. K těm nejčerstvějším uznáním
pak patří loňské prestižní ocenění v anketě O nejlepší známku světa roku 2010, které dostali za známku
v hodnotě 10 korun z cyklu biosférických rezervací. Rytcem známek je Martin Srb.
Členům sušického klubu filatelistů kteří celou slavnostní akci připravili a zorganizovali děkuji nejen
za krásné dopoledne, ale také za pozvání které jsem ráda přijala a mohla se stát jednou z kmoter dalšího
filatelistického unikátu.
Přeji nádherným známkám šťastnou cestu k jejich sběratelům a obdivovatelům.
JIŘINA RIPPELOVÁ

Kulturní servis od 23. září do 7. října 2011
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24.–25. září 9–17 hod.
Výstava hub – 5. ročníkem výstavy vás budou provázet mykologové Pavel Šťastný, Václav Matějka
a Svatopluk Ján
Muzeum Šumavy
tel. 376 397 319
24. září od 800 hod. – náměstí
pondělízavřeno
Farmářské trhy – v rámci trhů zahraje Solovačka,
do 30. října
úterý–sobota900–1200 a 1245–1700 hod.
soutěž o nejlepší sušický řízek
Šumavské inspirace
neděle900–1200 hod
24. září v 1930 hod. – KD Sokolovna
Karel Tittl (dřevořezby) a Blanka Mánková (obrazy)
S čerty nejsou žerty – repríza úspěšné pohádky, redo 30. října
zervace a prodej vstupenek v MKS
Jan Funer: Čaroděj před rokem 2012 – výstava
obrazů
Galerie Netopýr, Žihobce č. 15, 607 729 090
26. září v 1930 hod.
úterý–neděle800–1800 hod.
Koncert Plzeňské filharmonie – rezervace a prodej
Městské informační centrum – budova radnice
vstupenek v MKS, program na str. 7
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
do 30. září
icsusice@mususice.cz
Barvy hudby – autorská výstava Jindřich Bílka
28. září v 1500 hod. – Santos
Sušický Václavák – pořádá Okrášlovací spolek měs- pondělí–pátek900–1230 a 1300–1700 hod.
sobota900–14 hod.
ta Sušice

Sušice

Železná Ruda

Žihobce

1. října od 1400 hod. – DPS Pod Svatoborem (Penzion)
Jubilejní X. ročník Tradiční šrůdlpárty s květinovým překvapením – info na str. 7

Region
Nalžovské hory

pondělí 3. října od 1900 hod. – KD Sokolovna
Z Kapského města k Viktoriiným vodopádům –
cestopisný pořad, vyprávění s velkoplošnou projek- sobota 1. října ve 2100 hod. – sokolovna
cí, více na str. 7
5. rocková noc – hrají: AC/DC Špejbl’s Helprs
a Weget
5. října v 1930 hod. – KD Sokolovna
Růže z Argentiny – svěží hudební komedie Járy Beneše v provedení členů Pražské komorní zpěvohry,
rezervace a prodej vstupenek v MKS

Hrádek
Zámek

8. října ve 2000 hod. – KD Sokolovna
tel. 376 508 514, 725 083 093
Country bál – večer s kapelou WC Pauza a taneční recepce@zamekhradek.cz, www.zamekhradek.cz
skupinou Rozálie Strakonice, pořádá kapela 8 a půl
opice Strakonice a MKS v Sušici
Muzeum Františka Pravdy
září o víkendech každou celou hodinu1100–1600 hod.
00
9. října ve 14 hod. – KD Sokolovna
Zveme vás na prohlídky s průvodkyní: Muzeum FranPodzimní nálady s Honzou Vondráškem – taneční tiška Pravdy, Soudní a Erbovní sál, kaple sv. Valburodpoledne nejen pro seniory
gy, zámecký park.
12. října v 1930 hod. – KD Sokolovna
Spirituál kvintet – koncert, rezervace a prodej vstupenek v MKS
14. října v 1700 hod. – Husův sál KD Sokolovna
Zahájení sezóny loutkových pohádek
15. října v 1930 hod. – Smetanův sál
Světáci – repríza úspěšné inscenace z Dramasterie 2011, pořádá Okrášlovací spolek města Sušice

Podmokly
sobota 1. října od 2100 hod. – KD
Pouťová zábava – hraje Michal Šindelář trio, vstupenky na místě

Hartmanice

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě
25. října v 1930 hod. – KD Sokolovna
tel. 376 593 412
Ute Stein: Dostanu tě na jahody – divadlo METRO úterý–neděle900–1200 a 1230–1700 hod.
Praha, pořádá SDS Klatovy
Expozice věnovaná židovské menšině.
sobota 29. října od 2100 hod. – KD Sokolovna
MIG 21
Předprodej vstupenek v MKS a HSDach Sušice.

Prohlídky kostela sv. Vintíře
Prohlídky v čase 900–1130 a 1245–1530 hod. po dohodě
se správcem muzea na tel. 376 593 412.

připravujeme
1. listopadu v 1930 hod. – Smetanův sál gymnázia
Jazzový koncert – pořádá gymnázium v rámci oslav
100. výročí otevření budovy školy, účinkují: A. Strejček, I. Dominák, J. Pruner ad.

Synagoga Hartmanice
www. hartmanice.cz, tel. 732 631 176, 371 343 357,
376 593 559, 723 953 426
úterý–neděle900–1800 hod.
pondělízavřeno

14. listopadu v 1930 hod.
Informace
Jakub Smolík s kapelou – pořádá MKS v Suši- Městské IC, www.sumavanet.cz/ichartmanice
ci, rezervace a předprodej vstupenek v MKS, tel. tel. 376 593 059, e-mail ishartmanice@quick.cz
376 528 686

Informace

Mlázovy

Městské kulturní středisko – Sokolovna
pondělí–pátek800–1200 a 1230–1530 hod.
Zámek Mlázovy
denně1100–1800 hod.
Předprodej vstupenek na kulturní akce.
tel. 376 528 686, mkssu@mkssu.cz, www.mkssu.cz Prohlídka zámeckého parku
Redakce SN – tel. 376 526 682, fax 376 521 680
e-mail noviny@mkssu.cz

Kašperské Hory

Městská knihovna, Na Vršku 60, tel. 376 526 531
knihovna@mksusice.cz, www.mksusice.cz.
oddělení pro dospělé, pro děti
800–1200 a 1300–1700 hod.
pondělí, středa, pátek
studovna a čítárna
pondělí, středa, pátek
800–1200 a 1300–1700 hod.
úterý, čtvrtek
800–1200 hod.

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

Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, www.muzeum.sumava.net
tel., fax 376 528 850
muzeum.susice@worldonline.cz
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od šesti let, studující,
důchodci 20 Kč.
úterý–sobota900–1200, 1245–1700 hod.
neděle900–1200 hod.
sušický mechanický betlém se spouští v 900, 1000, 1100,
1300, 1400, 1500 a v 1600 hod.

Muzeum Šumavy
Náměstí 140, 341 91 Kašperské Hory, tel. 376 582 226
(přírodovědné pracoviště), 376 582 505 (historické
pracoviště)
úterý–neděle900–1200, 1245–1700 hod.
pondělízavřeno

Kostel sv. Mikuláše
prohlídky začínají o prázdninách denně, kromě pátku, vždy v 1030, 1200, 1400 a 1530 hod.

Muzeum historických motocyklů
tel. 376 582 255, 377 982 570
denně900–1200 a 1230–1730 hod.

Horažďovice
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16. října v 1630 hod.
Moře – vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ
Horažďovice – výstava trvá do 30. listopadu
do 1. října
Lewis Watts: Důkaz; Hugh Livingston: Text řeky
více informací naleznete na www.galeriecalifia.net
Informační centrum
tel. 376 547 526, ic@horazdovice.cz
www.sumavanet.cz/horazdovice
Městské muzeum
Po cestách, které zarostly – fotografie Jiřího Vašků
dokumentující židovské památky na Horažďovicku
Najdi si svého pradědečka aneb Horažďovice žijí
na fotografiích 1890–1970 – přijďte a hledejte své
příbuzné a známé

středa 28. září v 1900 hod. – Hotel Prácheň
Městská knihovna
Ševčíkovy hudební večery: Jana Boušková
Fotoúlovky – uzávěrka soutěže prodloužena do 30.
Harfový recitál mezinárodní hvězdy, členky Čes- září! Informace na www.knihovna.horazdovice.cz.
ké filharmonie. Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč, rezervace vstupenek na tel. 603 229 559.

KD Horažďovice
tel. 376 512 436

pátek 23., 30. září, 7. října v 1900 hod.
Základní kurz tance a společenské výchovy

Hrady a zámky

Rabí
www.rabi.cz, info@rabi.cz
denně mimo pondělí

tel., fax 376 596 235
900–1700 hod.

do 30. října
neděle 25. září v 1030 hod. – kino Otava
Viděné (a přitom) neviděné
Michalův salát – Michal Nesvadba v zábavném po- Fotografie Miroslava Zámečníka v doprovodu texřadu pro děti… o knížkách plných pohádek a jejich tů Jana Konfršta
věrných kamarádech z Michalovy knihovny
Kašperk
tel. 376 582 324
neděle 25. září v 1500 hod.
info@kasperk.cz, www.kasperk.cz
Posezení s písničkou – k tanci a poslechu hraje Do- září denně mimo pondělí
1000–1700 hod.
mažličanka. Rezervace vstupenek v kině Otava, tel. říjen úterý–pátek začínají prohlídky pouze v těchto
376 511 890 (otevírací doba pátek a sobota od 1600 časech: 1030, 1200, 1330, 1500 hod.
do 2030 hod.).
do 29. října každou sobotu od 1400 hod.
úterý 27. září v 1000 hod. – pro školy
pravidelné sobotní interaktivní prohlídky pro děti:
úterý 27. září v 1930 hod. – pro veřejnost
Staň se rytířem nebo dvorní dámou
S čerty nejsou žerty – divadelní představení úspěšné
pohádky v podání sušických ochotníků.
Velhartice
tel. 376 583 315
velhartice@cbox.cz, www.hradvelhartice.cz
sobota 8. října ve 2100 hod.
září úterý–neděle
1000–1700 hod.
Morčata na útěku – host večera HARLET, prodej říjen sobota–neděle
1000–1600 hod.
vstupenek na místě
do 31. října
středa 12. října v 1930 hod.
Fantastický svět Karla Zemana – interaktivní výUte Stein: Dostanu tě na jahody – uvádí divadlo stava pro děti
Metro Praha.
29. října od 1400 hod.
Kino Otava
Zamykání hradu Velhartice
Běh o hradní klíč – XIII. ročník běžeckého závodu
Tel. 376 512 237. Změna programu vyhrazena!
ve všech věkových kategoriích, doprovodný program,
23.–24. září (pátek ve 2000 hod., sobota v 1730 hod.) ohňostroj, lampiónový průvod.
Transformers 3
„Naše poslední útočiště“… Třetí díl série inspirova- Švihov
tel./fax 376 393 378
né hračkami. Akční sci-fi USA s českým dabingem. www.hradsvihov.cz, hrad@hradsvihov.cz
září úterý–neděle, svátky
1000–1600 hod.
00
30. září–1. října (pátek a sobota ve 20 hod.)
říjen úterý–neděle, svátky
1000–1500 hod.
Zkažená úča
Zasloužila by z chování přinejmenším dvojku, šo- 28. září od 1600 hod.
kuje studenty i své kolegy. Komedie USA do 12 let O líném Honzovi – pohádka pro malé i velké diváky
nevhodná.
na motivy Josefa Lady v podání Divadelního spolku
Úhlavan Přeštice (60 minut, vstupné 50 Kč)
7.–8. října (pátek a sobota v 1730 hod.)
Auta 2
Skvělá jízda kolem světa! Animovaná komedie pro
celou rodinu. USA, český dabing.
areál ČOV
e-mail susice@rumpold.cz, tel. 376 520 519
7.–8. října (pátek a sobota v 2000 hod.)
úterý, čtvrtek
1500–1800 hod.
Viditelný svět
sobota800–1200 hod.
Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. Psychologické dra(otevřeno je i ve sváteční dny)
ma SR do 12 let nevhodné.

Sběrný dvůr Sušice

Informace o spojích

14.–15. října (pátek a sobota ve 20 hod.)
Zrození planety opic
Místo evoluce… revoluce. Akční sci-fi USA, titulky, ČSAD Sušice (7–15 hod.)
376 524 703

376 524 541
do 12 let nevhodné.
ČSAD Klatovy
376 311 457
Loutkové divadlo v kině Otava v 1700 hod.
České dráhy Sušice
972 523 584
pátek 14. října
Skřítkové a Budlibani
Inf. kancelář Ciao Horažďovice
376 511 999
pátek 28. října
Červená Karkulka
Mezinár. pokladna ČD Klatovy
972 525 375
Mezinár. pokladna ČD Strakonice
972 543 492
DDM Horažďovice
Bílá linka Českých drah
840 112 113
sobota 15. října 1300–1700 hod.
Podzimní program pro celou rodinu aneb každý si
přijde na své při výrobě tradičních hnětynek a draků, součástí programu bude dílna pro nejmenší děti.
Městská policie
Galerie Califia (zámek Horažďovice)
veřejný pořádek, ničení majetku
www.galeriecalifia.net
376 523 250, 724 182 147
čtvrtek–pátek1100–1700 hod. Informace o víkendové zubní pohotovosti
sobota–neděle1000–1600 hod. 376 530 111 (recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.)

Důležitá telefonní čísla
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Když se řekne…
Dnes se budeme věnovat rčením a přirovnáním, která byla inspirována ženami. Je jich velmi mnoho, a proto nezbývá než připomenout
jen některé příklady. Dnešní téma prochází staletími.
Začneme ve starém Egyptě a zmíníme manželku faraónova velitele stráží Putifara a není to zmínka zrovna lichotivá. Příběh se odehrál
v Egyptě v době, kdy nejmladší syn Jákobův Josef byl prodán k faraónovu dvoru. Byl to chlapec velmi bystrý a pohledný, ale také ctnostný,
a to se mu nakonec vymstilo. Zalíbil se Putifarově ženě a když ji neustále odmítal, nakonec se neovládla a obvinila Josefa z násilí, které prý
na ní chtěl spáchat. Putifar se rozhněval a dal Josefa uvěznit. Od té doby
se ženy schopné z důvodu milostné vášně dopustit čehokoli označují
jako Putifarka (pravda, dnes již jen ve starší literatuře).
Posuneme se v čase do starého Řecka, kde se opět neslavně, tentokrát svou nemístnou zvědavostí, proslavila jiná žena – Pandora (znamená všemi obdarovaná). Měla všechno co si jen mohla přát – na Diovo přání ji z hlíny uhnětl bůh Hefaistos, Athéna jí utkala krásné šaty,
Afrodíta jí dala přitažlivé kouzlo, Hermés rozum a obratnost a za manžela dostala Prométheova bratra. Dostala však ještě jeden dar – skříňku, do které všichni bohové odložili to, čeho se chtěli zbavit a kterou
nesměla otevřít. Zvědavost ale Pandoře nedala, jednoho dne skříňku
otevřela a z ní se vyhrnuly nemoci, bolesti a všemožná zla. Na dně zůstala jenom jedna věc – marná naděje.
Ale abychom nevybírali jen špatné příklady. Ženy byly odjakživa i inspirací umělcům všeho druhu a nejlépe nás o tom přesvědčí devatero
řeckých múz. Všechny je můžeme vidět namalované na stropě Národního divadla, jsou dílem Františka Ženíška. Každá múza měla na starosti něco jiného – divadlo, lyrické, milostné i epické básnictví, tanec,
ale také třeba historii nebo astronomii. Všechny byly mladé a krásné
a tvořily průvod svého nevlastního bratra, boha Apollóna. Jestliže vás
tedy „políbí múza“, ať už vypadá jakkoli, chopte se štětce, hudebního
nástroje, pera, případně klávesnice a dejte se do tvoření.
Zvláštní kapitolu tvoří ženy, které byly nadány věšteckým duchem.
Známe jich hned několik.
Pýthie byla kněžkou v delfské věštírně, kterou podle pověsti založil
bůh Apollón a kam putovalo mnoho obyčejných i slavných návštěvníků, aby se dozvěděli, co je čeká. Delfské věštby byly známy svou důmyslností a také možností různého výkladu. Bylo to velmi chytré – ať
byla věštba a její následky jakékoli, vždycky se mohlo říct, že si ji tazatel špatně vyložil.
Na rozdíl od Pýthie, která byly věštkyní tak říkajíc na plný úvazek,
tzv. sibyly ve starém Řecku byly věštkyně příležitostné. Nejslavnější
ze všech byla Sibyla Hérofilé, která se z Řecka přestěhovala do Itálie
a nabídla etruskému vládci Tarquiniovi osvědčené věštecké knihy, které
byly posléze v Římě uzamčeny ve sklepeních kapitolského chrámu do té
doby, dokud s ním neshořely. Všechna sibylská proroctví měla jeden
společný znak – zvěstovala neštěstí, pohromy a katastrofy.
Musíme se ale také podívat do našich krajů, protože i Slované měli
sudičky – bohyně osudu, které novorozenému dítěti určovaly jeho cestu života. Setkáme se s nimi v mnoha našich i jiných pohádkách a ne
vždycky byly tak docela spravedlivé. Mnohdy trestaly nevinné dítě
za chyby jeho rodičů, vždy jsou však obrazem neodvratného osudu,
který jednomu dává, druhému bere a nikdo neví proč.
Na závěr si připomeneme již novověk a „modré punčochy“, nepříliš lichotivé označení pro určitý druh žen. Jedna z verzí, jak tento název vnikl, odkazuje k Anglii, kde se v 18. století shromažďovaly kolem
učence Benjamina Fleeta dámy, které se bavily tlacháním o učených
problémech, na něž jejich vzdělání nestačilo a pěstovaly společenské
klepy. Jejich duchovní vůdce Fleet nosil modré podkolenky, a proto
anglický admirál Edward Boscawen nazval toto společenství „Společností modrých punčoch“. V každém případě tak byly i později hanlivě
nazývány ženy, které byly na svou dobu příliš emancipované, ale bohužel také mnohé statečné bojovnice za ženská práva.
– sz–, Zdroj: Co to je, když se řekne…

Kultura – zábava – pozvánky

Velká literární podzimní soutěž
3. úkol
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Zveme vás…

To nám to utíká, milí hledači.
25. září od 1000 hod.
hraniční nádrží Železná ruda–Bayerisch Eisenstein
Už máte dva úkoly za sebou a teď
je před vámi třetí. Hledáte poctivě
a jste moooc šikovní. Pro někoho
je to jednoduché, pro někoho těžší. Jsem zvědav, jestli vás teď nachyhudba & tanec
tám. Nebudete hledat jednu knihu, ale už dvě. Pořád platí, že v knize
bude pozměněn text a vy musíte najít rozdíly.
1030–1200 hod.
Muzikanti „Über d‘ Grenz“
1200–1230 hod.
Mikeška + bystřinka
První kniha se jmenuje Ve stínu středověkých hradů. Autorů je 1230–1530 hod.
Karel PIXA & Band „Country & Western“
několik, proto je zde neuvádím. Mezi stranami 585–599 je tento text. + BLEŠÍ TRH
Pořádá Kulturverein Über d’ Grenz e.V. – kulturní sdružení Přes
ŽIVOT NA HRADĚ
V 11. století se malý šlechtic tísnil s celou rodinou i sloužícími v jedné hranici, o. s.
místnosti temného nedostatečně vytopeného donjonu a skromně pojídal,
co dala půda a lov; jeho život měl málo společného se skvělým dvorem
sobota 1. října od 9 do 12 hod
malého feudálního pána, jenž vlastnil několik zámků na rozsáhlých poStředisko volného času při ZŠ Lerchova, Sušice pořádá
zemcích a nebyl obklopen spoustou panošů, úředníků s nejrůznějšími
tvořivou sobotu na téma
funkcemi, vzdělanců a básničkářů. Panský život měl velmi různou podobu, a to jenom podle kraje a majetnosti příslušné skupiny.
A ještě otázka navíc: V ukázce je slovo donjon. Víte kde hledat jeho
význam?
Ruční výroba skleněných korálků (páteříků) na sklářském kahanu
Druhá kniha se jmenuje Staré řecké báje a pověsti. Napsal ji Edu- s Janou Wudy a korálkové výrobky. S sebou přezůvky, svačinu, pití,
ard Petiška. Text najdete mezi stranami 80–99.
korálky a 50 Kč. Na akci je nutné se přihlásit do 3. 10. 2011 na tel.
Snesl se večer a bedna se stále potácela na konečných vodách, vítr 721 253 560, p. Ptáčková.
jí otáčel a vír ji hnal k neznámému břehu. Po klidné noci plné strachu
se objevil na obzoru ostrov, narůstal a blížil se. Vítr nehnal bednu přímo k němu.
Na pobřeží ostrova chytali rybáři sítě k lovu a spatřili na vlnách podivný předmět. Naskákali do lodí a přitáhli bednu na písčinu. Zvědavi,
jaký poklad bedna ukrývá, vypáčili rychle víko. Úžasem utrnuli. Z bedny
vystoupila půvabná mladá paní se spícím chlapcem v náručí.
Hurá do hledání a nezapomeňte – ještě obrázek s rozdíly.
Váš KIDD

Česko-bavorská neděle

Korálkování

sobota 3. prosince
Drážďany – procházka historickým centrem města, nádherné vánoční
trhy, možnost nákupu dárků
Nezapomeňte sledovat také naše www. stránky www.mkssu.cz, kde
najdete aktuální nabídku včetně nových výletů.
–mks–

neděle 9. října od 1400 hod. – KD Sokolovna

Podzimní nálady s Janem Vondráškem
Taneční odpoledne nejen pro seniory. Přijďte posedět s přáteli
nebo si zazpívat a zatančit při melodiích 60.–80 let.
Vstupenky na místě před zahájením.

pátek 14. října v 17 hodin, Husův sál Sokolovny

Zahájení sezóny loutkových pohádek
Na první představení vás zve a na všechny své diváky se těší Kašpárek.

Tři finálová umístění na Mistrovství ČR

I v druhé polovině letošní závodní sezóny pokračovala série
pravidelných účastí sušických atletů na republikových mistrovstvích mládežnických kategorií.
V kategorii staršího žactva si kvalitními výkony vybojovala nominaci na přebor republiky nadějná
sušická atletka Radka Hambergerová. Mistrovský závod atletického žactva se letos konal 3. září
v Novém Městě nad Metují a Radka zde nastupovala do závodu
v hodu diskem s tabulkově druhým nejlepším výkonem ze všech
startujících žákyň (32,60 m).
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Sport
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Ve vlastním závodě se jí však nepodařilo podobný výkon zopakovat, a tak obsadila nakonec velmi
solidní 5. místo za výkon 29,03 m.
Sama závodnice i trenér však určitě pomýšleli na některé z medailových umístění. V dalších dvou
soutěžích však Radka své tabulkové postavení výrazně vylepšila.
Ve vrhu koulí jí před soutěží patřila 11. příčka, v mistrovském závodě pak obsadila pěkné 6. místo za výkon 11,45 m. A konečně
v hodu oštěpem figurovala v tabulkách před závodem dokonce
až na 14. místě a přesto dokázala

v mistrovství republiky získat 7.
místo hodem 30,15 m! Celkovou
bilancí jsou tedy 3 velmi pěkná finálová umístění, což se dá označit
určitě za úspěch závodnice i jejího otce–trenéra. Úspěšné vystoupení Radky Hambergerové
skvěle doplnilo sbírku finálových
umístění dalších sušických mladých atletů na letošních mládežnických republikových šampionátech. Celkem se malý sušický
oddíl může v této sezóně chlubit
pěti závodníky s finálovou účastí na MČR.
ZDENĚK NEŠPOR

Teplá a líná Modrava

Konečně jsme se dočkali poháru

(ZŠ T. G. Masaryka) Přestože již začal nový školní rok, rádi
bychom se ještě ohlédli za sportovními úspěchy naší školy, kterých jsme dosáhli v samém závěru roku minulého. V Klatovech,
v okresním kole atletického čtyřboje, naše starší žákyně po nádherném souboji v závěrečné disciplíně, běhu na 800 m, vybojovaly
krásné 3. místo. Všichni jsme byli
tímto úspěchem mile překvapeni.
Plni odhodlání jsme se proto začali připravovat na další atletické klání, a to okresní kolo Poháru
Rozhlasu. Tady jsme se již radovali dvakrát. Ve velké konkurenci základních škol z celého okresu se starší žáci umístili na velmi
pěkném 3. a starší žákyně ještě
o stupínek výše, tedy na skvělém
2. místě. Naše škola zažila po delší
době velké sportovní úspěchy, které završila zaslouženým vítězstvím
v soutěži o Pohár starosty města Sušice. S velkou hrdostí jsme
si odnášeli putovní pohár na naší
ZŠ T. G. Masaryka a jsme pyšní,
že jsme se v závěru školního roku
2010/2011 stali sportovně nejúspěšnější základní školou v Sušici.
Závěrem bychom chtěli poděkovat žákyním a žákům loňských devátých tříd za vynikající reprezentaci
naší školy a popřát jim hodně úspěchů na jejich budoucí cestě životem.
–ŠCH–

Duo Triner–Achsová se představí v Příbrami
Již o nadcházejícím víkendu
ve dnech 23.–24. září se v okolí
Příbrami odjede poslední díl letošního Mezinárodního mistrovství České Republiky v automobilových soutěžích. Středočeská
soutěž se i letos koná ve svém tradičním a uklouzané podzimní tratě rychlostních zkoušek budou tím
pravým finále letošního dramatického šampionátu. Pořadatelé tentokrát zvolili formát pátek – sobota, kdy na posádky bude čekat
náročných 14 testů o celkové délce
160 kilometrů.
Na pátek je pro posádky připraveno šest rychlostních zkoušek. Soutěž startuje v 16.30 u kulturního domu v Příbrami a pak už
je na programu trojice erzet, které
se pojedou dvakrát a budou rozděleny servisem umístěným tradičně na letišti ve Dlouhé Lhotě
u Příbrami. Páteční testy se pak
pojedou v okolí Klučenic, Dublovic a Sedlčan. Diváci se mohou
po delší době opět těšit na noční
rychlostní zkoušky, protože druhá sekce startuje až po 21. hodině večerní a poslední rychlostní
zkouška je naplánována dokonce
až ve 22.41 hodin.
Druhou sobotní etapu pak obstará čtveřice testů, která se opět
pojede dvakrát, a to v okolí Ohrazenic, Zaječova, Vystrkova a Příbrami. Úvodní test startuje po 9.
hodině a vítězná posádka by měla
dorazit do cíle ve Dlouhé Lhotě
v 18.45. To už bychom mohli znát

i celkové předběžné pořadí Mezinárodního mistrovství České Republiky pro rok 2012.
Při neúčasti továrního jezdce
Škody Motorsport Jana Kopeckého, který mohl ohrozit Romana
Krestu v boji o titul, má prakticky bývalý ex-tovární pilot Fordu
a Škody primát jistý. Přesto by se
měl Kresta s fábií S2000 v Příbrami představit s dvojkou na dveřích
a můžeme se těšit na oslavnou jízdu. Před Krestou bude startovat
jako první plzeňský jezdec Václav
Pech jun. Ten bude vodit na své téměř domácí soutěži tradičně Mitsubishi Lancer EVO IX R4 a dost
možná, že se bude jednat o jeden
z posledních stratů s tímto vozem.
Po těžké havárii na Barumce soutěž nedobrovolně musí vynechat
Pavel Valoušek, a tak asi největším konkurentem výše zmíněné
dvojice bude pravděpodobně Roman Odložilík s další fábií S2000.
Hodně vysoko budou chtít být jistě i Arazim, Běhálek, Štajf, Trojan, Peták, Orsák, Sýkora a mnoho dalších jezdců z širší domácí
špičky.
K radosti diváků nejen ze Sušicka se na start příbramské soutěže postaví i domácí Emil Triner,
po jehož boku opět usedne již
jeho tradiční spolujezdkyně Kateřina Achsová. Po dalším vítězství ve skupině 7 na Rally Bohemia
pak jistě tito dva nebudou myslet
na nic jiného, než na zlatý věnec
a dost možná můžeme čekat tuto

posádku i hodně vysoko v absolutní klasifikaci, byť se představí
„jen“ se slabší Škodou Fabia 1,4.
Emil s Kateřinou by se pak v Příbrami mohli stát mistry ČR ve své
skupině. „Letos startujeme sice
jen sporadicky, ale o to se na start
na Emilově domácí soutěži víc těším. Věřím, že dojedeme do cíle,
pobavíme diváky a ještě oslavíme
titul. Chtěla bych všechny pozvat,
ať se na nás přijdou podívat a fandit nám,“ řekla SN spolujezdkyně
Kateřina Achsová.
ADAM BLAHOUŠ

Sobota 10. září, jasno a sedmadvacet stupňů – nádherné pozdní
léto! Pro závodníky v cyklistické
silniční časovce ze Sušice na Modravu však asi příliš horko, neboť
nejenže se prezentovalo pouze sedmdesát jezdců, ale ani dosažené
časy se až na výjimky nevyrovnaly
těm loňským.
Sedmdesátka odhodlaných
cyklistů ale není zase tak málo
a jejich výkony jsou rozhodně
zaznamenáníhodné. Vždyť jedenáctka závodníků dojela na 33 km
vzdálenou Modravu rychleji než
za hodinu, přičemž tím jedenáctým byl Karel Dvořák (JIKO Čách
Sušice) – 0:59:12. Tím prvním byl,
stejně jako minulý rok, zástupce

Marek Ztracený
zahraje na

kategorie 50–60 let František Raboň (CK Sportblažekcz) – 0:55:49
– úctyhodný výkon a stejný úspěch
přejeme jeho synovi, reprezentantovi ČR stejného jména, na nadcházejícím mistrovství světa.
Letos poprvé byl vyhlášen přeborník Sušice v silniční časovce.
Tímto titulem se ověnčil Josef Taušer časem 1:02:11 a zároveň tak
vybojoval 2. místo v kat. příchozích do 40 let. Další sušičtí bojovali v kat. nad 40 let: 2. Vladimír
Duchoň (Up and Down team Sušice) – 1:04:09, 3. Michal Hrabý
(JIKO Čácha Sušice) – 1:05:40,

Přijďte si zacvičit
Oddíl Sportu pro všechny TJ Sušice vás zve
na pravidelná cvičení ve sportovní hale

den

hodina
17 –18
00

00

pondělí 18 –19
00

Pořadatelé letošního šestého
ročníku extrémního šumavského
závodu lákají na zajímavý doprovodný program. Svou účast potvrdil hudebník Marek Ztracený,
rodák ze Železné Rudy, který přijede zahrát se svojí kapelou. Dalším příjemným zpestřením pro
diváky jsou vyhlídkové lety vrtulníkem po celý den a rozšířená nabídka občerstvení – můžete se těšit na rybí speciality, které přímo
z grilu budou servírovat mistři kuchaři annínského hotelu. Závod
s účastní loňských vítězů obou kategorií, startuje 8. října ve 14 hodin na Fufernách. Koncerty začínají ihned po vyhlášení výsledků
(vstup zdarma). Více informací
naleznete na www.exchallenge.cz.

5. Vladimír Macek (JIKO Čácha
Sušice) – 1:08:30, 7. Jiří Dlouhý (Up and Down team Sušice) –
1:11:56, 8. Ed Lískovec (JIKO Čácha Sušice) – 1:13:07 a 9. Jiří Hanzík 1:14:06. Mezi ženami dojela
3. Jarka Křížová – 1:38:14 a ocenění určitě také zaslouží pravidelná účastnice paní Libuše Zelená.
Hlavní pořadatel – Jízdní kola
Čácha – děkuje těmto sponzorům
a spolupořadatelům za pomoc při
zajištění závodu: Spak, zpracování
výsledků – Jaroslav Švelch, T–mix
Halas a Husky Eva Hrabová.
–ed–
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Putování po pavučině

Projekt Sušická pavučina, síť
čítající více než 20 kilometrů pěších stezek a hipostezek vedoucích
těmi nejhezčími a nejzajímavějšími místy Sušice a nejbližšího okolí, láká stále více zájemců. Pokud
se na některou z barevných pavučinkových tras vydáte i vy, zcela
jistě na ní najdete (barva určuje
druh a typ) informační tabuli (celkem je jich dvacet), panoramatickou mapu, odpočinková místa
s lavičkami, herní prvky pro děti,
úvaziště pro koně. Byla dokon-

Celé páteční dopoledne se nám moc
líbilo.“
Žáci 3. tříd putovali po žluté
trase.
„Naše trasa začala na sušickém náměstí, pokračovala areálem nemocnice a dál pak ke Krásné vyhlídce, odkud jsme měli Sušici
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Jak se veverka stala herečkou

Že vám ta veverka připadá povědomá? Neviděli jste ji náhodou
v poslední době i jinde než na obálce knížky? Pokud máte tenhle dojem, máte pravdu. Tahle veverka
je totiž herečkou v reklamě na bankovní produkty, která právě běží
v televizi.
A kde že se berou tak šikovná
zvířátka? A jak to vlastně s nimi
dokážou natočit? Jsou skutečná,
nebo ne?
V případě téhle zrzečky vás
můžeme ujistit, že skutečná je.
A co víc – je ochočená, dá se říci
vycvičená, nebo spíše naučená
na různá gesta, povely apod. a je
to přítelkyně a mazlíček … ano,
správně – koho jiného než Ivana
Lukeše, autora působivé publikace plné fotografií ze života zvířecích obyvatel Šumavy. Právě pro
jeho vztah ke všemu živému, co
Šumava nabízí, laskavost a péči,
se kterou přistupuje ke každému
živému tvorovi, mu umožňuje se
s nimi spřátelit a ochočit i tak, že
se pak s nimi mohou točit nejrůznější filmy, situace, nebo právě
reklamy.
Její fotka na obálce knížky je
pozvánkou do světa šumavské
fauny. Že ji ještě doma nemáte?

Tak to rozhodně musíte napravit
– nádherné záběry jsou často až
k neuvěření a určitě v ní objevíte
i to, co jste dosud o šumavských
zvířátkách nevěděli. Kmotrem publikace je další milovník přírody,
autor mnoha zvířecích večerníčků,
které si oblíbila nejedna generace,
režisér Václav Chaloupek. Potěšte

sebe, nebo své blízké hezkým dárkem s trvalou hodnotou, neboť takovým kniha zcela jistě je.
Regionální nakladatelství Typos ji vydalo v květnu letošního
roku a dostanete ji v knihkupectvích a informačních střediscích
plzeňského a jihočeského kraje.
–tz–

Zprávičky ze ZŠ v Dlouhé Vsi

MŠ a ZŠ Dlouhá Ves zahájila letošní školní rok se 73 dětmi. Hned v pátek 2. září zhlédli naši žáci pohádku Zdeňka Trošky Čertova nevěsta a pak se zúčastnili besedy s policií na téma Bezpečnost dětí na ulici.
Volný čas mohou děti trávit v různých zájmových kroužcích, např. kroužek dovedných rukou, informatika, loutkové divadlo, náboženství, pohybové hry, hasičský kroužek, hry na hudební nástroje, judo, výtvarný kroužek, fotbal.
V pátek 23. září v 16 hodin zveme rodiče na sportovní odpoledne spojené s ukázkou výcviku psů a ukázkami umění malování na obličej.
Následující úterý, 27. září v 10 hodin, se v budově školy uskuteční beseda na téma Šumava. Přednášet
–zs–
bude znalec Šumavy Jan Kavale. Také na besedu zveme rodiče a případné další zájemce.

6.–8. tříd. Na informačních panelech si doplnili fakta z historie,
zeměpisu či přírodopisu, která určitě využijí i při vyučování. A rozhodně nezůstane jen u této jedné
vycházky. Trasy sušické pavučiny
poskytnou jistě další náměty pro
zpestření a doplnění výuky někteJiž IX. Stožecké mistrovrých předmětů.
ství světa v tlučení špačků pořáNěkterá z tras čeká i na deváťá- dá správa NP a CHKO Šumava
ky, kteří v pátek 9. září absolvovali na fotbalovém hřišti SK Bivoj
profitesty.
ve Stožci právě tuto neděli 25. září
A co naši prvňáčci? Ti se svý- od 13 hodin. I letos se bude soumi učitelkami a pod vedením Ja- těžit ve dvou kategoriích – muži
roslava Buriance z městské poli- a ženy (od 12 let) a na vítěze kažcie nacvičovali, jak mají správně dé kategorie opět čekají netradičpřecházet ulici, jak bezpečně jít ní ceny. Na závěr se budou péct
do školy a ze školy. Po fialové trase brambory (snad jako cenu útěchy
jako na dlani. Viděli jsme naši ško- na „Andělíček“ vyrazí v nejbližší pro každého závodníka). Koordilu a areál továrny Solo, kde se vyrá- době.–zs– nátorem akce je IS Stožec a všem,
běly proslulé sušické sirky. Ke Krásné vyhlídce vede i trasa modrá.“
Oranžová trasa čekala naše
čtvrťáky.
„Hadí stezka nás dovedla až
Děti, které docházejí do družiny na ZŠ T. G. Masaryka, se 1. září
na vrch Svatobor. Cestou jsme si
nestačily divit. Překvapila je totiž zbrusu nová školní družina. Intepřečetli zajímavosti na informač- riér doznal během letních prázdnin zásadních změn. Nově jsou zde
ních tabulích a potěšili se pěkným
skryté rozvody vody, elektřiny, sanační omítky, vyměněny podlahové
výhledem na Sušici a okolí. Zpáteč- krytiny a osvětlení, do místností družiny byl zaveden internet. Žáci
ní cestou jsme sbírali květiny, vět- tak budou moci postupně pracovat na šesti počítačích. Co se ovšem
vičky stromů a různé lesní plody. dětem určitě nejvíce líbilo, byl nový barevný nábytek. Volné stěny
Ve třídě teď máme pěknou výstavku. pak zaplnily sítě v barvě nábytku. Na nich se postupně objevují výVýlet byl úžasný a těšíme se na dal- robky, jejichž autory jsou právě žáci docházející do školní družiny.
ší trasy.“
Děti se tak samy pod vedením svých učitelek podílejí na dotváření
Páťáci se vydali po modré znač- nové a velmi hezké školní družiny.
RS
ce objevovat kouzla krásných
vyhlídek.
„Pavučina nás vedla na Krásnou vyhlídku, Rok a Kalich. Cestou jsme se hodně dozvěděli, plnili
jsme různé úkoly. Věděli jste například, že smrk může vyrůst za prvních deset let jen o jeden metr? To
se nám moc nechce věřit. Ještě si
to raději ověříme. I když nám počasí moc nepřálo, pobyt v přírodě
se nám líbil. Pohled na Sušici stál
opravdu za to.“
Po „pavučině“ se vydali i žáci

Mistrovství světa v tlučení špačků

čena teprve nedávno, za podpory
evropských fondů a podle ohlasů
místních i návštěvníků města jde
o jeden z nejzdařilejších projektů
prezentujících Sušici jako turisticky atraktivní místo pro aktivní
odpočinek i relaxaci, dobře informačně vybavený a s přehledným
značením, umožňujícím aby jej
využilo co nejširší spektrum veřejnosti. nejen jedinci či rodiny, ale
i početné kolektivy se vydávají prozkoumat jednotlivé trasy. První ze
škol, která se hromadně na stezky
Sušické pavučiny vydala, je Lerchovka. A jaké byly dojmy z putování?(red)

Modrá škola rozplétala
Sušickou pavučinu

Pátek 9. září 2011 žáci z naší
modré školy společně se svými učiteli prožili v přírodě. Předem určené trasy Sušické pavučiny je vedly
za krásami Sušice a okolí.
Druháčci se vydali po vínové
značce.
„Naše značka nás dovedla
na Kalich – Žižkův vrch. Dozvěděli jsme se, že Jan Žižka byl vůdce husitů a ti měli ve znaku kalich.

Po prázdninách do nového

kteří se na „špačky“ chystají, nezbývá než si přát slunečnou neděli, protože v případě nepřízně počasí se akce nekoná. A to by byla
zcela jistě škoda! Informace na tel.
388 335 014, 731 530 466.
A kdybyste měli chuť vyrazit
na výlet ve sváteční den, pak se
nechte pozvat do Domu divočiny a k prohlídce zvířecích výběhů
ve Falkensteinu (centrum Národního parku Bavorský les). V plánu je návštěva zvířecích výběhů

(rys, vlk, kůň převalského a další),
jeskyně z doby kamenné a Domu
divočiny – místa zážitků, nových
informací a her pro děti i dospělé.
Sraz zájemců je v 9.30 hodin v IS
Alžbětín, odjezd vlakem z alžbětínského nádraží. Součástí prohlídky
je i film o Šumavě ve 3D formátu.
Nezapomeňte s sebou vzít hotovost na vlakovou jízdenku dospělí 4,20 €, děti (6–14 let) 2,10 €
a na zakoupení 3D brýlí 1 €.
–www.npsumava.cz–

Hledám domov

Tentokrát se v péči strážníků městské policie ocitla mladá fenka,
kterou někdo přivázal k lavičce na cyklostezce. Od 15. července letošního roku se k ní nikdo nepřihlásil, ani ji nepostrádá.
Je hravá a přítulná, poslouchá na základní povely, aportuje a je velmi čistotná.
Zájemci se mohou obracet na služebnu MP (budova radnice, boční
vchod) osobně, nebo na tel. 376 523 250.
–red–
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Výjimečné varhany – výjimečný hlas…

Český varhanní festival zavítá
letos i do Sušice.
Na opravu cenných sušických
varhan přispěje ojedinělý koncert v rámci Českého varhanního festivalu.
Kulturní zážitek s hodnotným
praktickým posláním si bude
moci v neděli 2. října v 16 hodin
vychutnat hudební publikum v Sušici. Nabídne se jim totiž originální
varhanní koncert, který je pořádán
v rámci Českého varhanního festivalu. Jeho výtěžek bude věnován
na opravu vzácných varhan kostela sv. Václava, v jehož prostorách
se koncert uskuteční.
„Cílem Českého varhanního
festivalu je pořádání varhanních
koncertů v nejrůznějších městech
a obcích naší země, bez ohledu
na jejich velikost a region. Jediným kritériem je pro nás propagace historických varhan. Právě
v děkanském kostele v Sušici se
nachází mimořádně cenné a také
krásné historické varhany z dílny
varhanáře Jana Fischpery z roku
1886,“ upřesňuje charakter akce
Adam Viktora, varhaník a zároveň
i ředitel Českého varhanního festivalu, který akci realizuje společně
s městem Sušice a Římskokatolickou farností Sušice.

Festival, který odkrývá
klenoty historie

Český varhanní festival je pro
návštěvníky přitažlivý zejména
tím, že každoročně představuje
v celostátním měřítku nejen varhany velké a slavné, ale seznamuje své návštěvníky i s varhanami,
o jejichž významné kvalitě a zvukových hodnotách neměla dosud
veřejnost ani tušení. Na své si v jejich průběhu mohou tak přijít jak

hudební fajnšmekři, tak i ctitelé
umění a historie.

Osud varhan určí naše
vnímavost

„Historické varhany patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví
naší země, jsou jedinečným nositelem zvukového obrazu dávno
minulých dob a zaslouží si mnohem více pozornosti, než se jim
v dnešní době dostává. Na způsobu, jakým budou varhany celospolečensky vnímány, závisí i jejich budoucí osud. Všechna města
a všechny obce, které se k tomuto
důležitému festivalu připojují, připravují svým obyvatelům krásný
hudební zážitek a napomáhají tak
i záchraně těchto svérázných a nenahraditelných svědků naší vlastní minulosti. Proto také veškeré
vybrané vstupné bude věnováno
jako příspěvek na údržbu a opravy
zdejších varhan,“ dodává Viktora.
Na koncertu se představí dvojice vynikajících umělců nejen české, ale i mezinárodní klasické scény. Za varhany usedne varhaník

a dirigent Adam Viktora, znalec
a propagátor historických varhan,
profesor plzeňské a pražské konzervatoře a zároveň i specialista
na stylovou interpretaci barokní
hudby. Zakladatel a vedoucí barokního souboru Ensemble Inégal,
s nímž si vydobyl výrazné mezinárodní renomé a za CD nahrávky
mnoha skladeb českého barokního génia Jana Dismase Zelenky
získal řadu významných mezinárodních ocenění.
Diváci se ale setkají také s vynikající českou zpěvačkou, sopranistkou Gabrielou Eibenovou.
Studovala v Praze a v Londýně,

zpívala na prestižních festivalech
po celé Evropě, v Japonsku a Izraeli, vystupovala sólově s takovými
orchestry jako Česká filharmonie
a Südwestfunk Freiburg a natočila
více než 30 CD titulů.
O uměleckých schopnostech
Gabriely Eibenové skvěle vypovídá hodnocení jednoho z koncertů konaných na německém festivalu v Dalheimu v srpnu letošního roku, kdy Christl Rick píše:
„Že mají Češi muzikantství v krvi,
to není nic nového, hudební soubor z Prahy je ale díky evidentní
radosti ze hry a špičkovým výkonům jeho členů vzorem všem
ostatním… Vrcholem večera byla
excelentní sopranistka Gabriela
Eibenová s nádherným, sytým
a ohebným hlasem… a nekonečnými koloraturami.“
Koncert v Sušici můžete navštívit 2. 10. 2011 v děkanském
kostele sv. Václava v 16 hodin.
–av–

Setkání učitelů sušického regionu

aneb

SMART Klub v Sušici
Srdečně zveme učitelskou veřejnost na odbornou konferenci,
která bude zaměřena na využívání inovativních vyučovacích metod a forem práce, nejen se zapojením SMART technologií do výuky. Přijďte nasbírat zkušenosti a inspiraci pro svou práci, poznejte,
jak vypadá opravdové zapojení žáků, jak využívat moderní technologie k rozvíjení jejich myšlení a dovedností. Získejte informace
potřebné pro rozvoj vaší školy.
Termín: 24. října 2011 830–1530 hod.
Místo: Gymnázium Sušice
Účastnický poplatek: zdarma
Konference je akreditována, účastníci obdrží certifikát, dárečky
i CD s množstvím materiálů.
Témata: projekt Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání, novinky v interaktivní výuce, jak na DUMy, praktické ukázky a náslechy,
žákovské notebooky ve výuce (digitální třída), přírodní vědy atraktivně, digitální testování, sociální sítě.
Registrace, aktuální informace a podrobný program: http://www.
gymsusice.cz/konference/
Na konferenci srdečně zve a na setkání se těší
pedagogický sbor Gymnázia Sušice
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