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16. ledna 1997

Sportovní areál
Mìsto Suice prostøednictvím
rady mìsta rozhodlo závìrem roku
o tom, e bude vyhláena soutì
na zpracovatele projektu Sportovní areál v Suici  bazén
s atrakcemi a zimní stadion  a
to jako jeden celek, nebo se domníváme, e technologické propojení a provázanost zdrojù tepla
a energie by mohlo pøinést budoucí sníené provozní náklady. Vývoj prací pod novým územním
plánem, danosti území a stavebnìtechnický stav objektù mìsta,
to ve nás pøimìlo k tomu, abychom v soutìi nechali øeit území souèasných bazénù v Suici.
Ano, to by znamenalo novou
stavbu zimního stadionu, co se

Cena 4,80 Kè

Úspìch suického taneèního klubu FIALKA PØEÈTÌTE SI

jeví v souèasných ekonomických
podmínkách jako boj s vìtrnými
mlýny. Avak porovnatelné investièní náklady na dostavbu souèasného zimního stadionu vèetnì
vech vylepení mohou být porovnatelné s finanèními prostøedky na
zcela nový. Tento závìr je podkladem pro hledání dalích moností, a tak vítìz soutìe nejdøíve provìøí vekeré moné varianty s finanèními aspekty. Uvítali bychom
od Vás, obyvatelù mìsta a fandù
sportu, písemné námìty ohlednì
pøípravy zámìrù mìsta veobecnì na oivení sportovního areálu
vèetnì lesoparku Luh, a to dokonce ledna 1998.
KAREL JANDA,
starosta mìsta

Mìsto Suice oznamuje

e hledá provozovatele plynových a elektrických tepelných zdrojù
pro nebytové objekty: Nemocnice, kola TGM, Dùm Penzion pro
dùchodce, Zimní stadion, kolní jídelna Nuelická ul., Radnice.
Cílem je úspora energie a sníení celkových nákladù na zabezpeèení tepla. Zájemci si mohou podklady vyzvednout na Podatelnì
MìÚ v Suici a podat své nabídky do 30. 1. tamté.

Nae úspìné taneèní páry: vlevo  Jana Tomanová a Vladimír Doboviè (vítìzové v kategorii I.),
vpravo Martina Uhrová a Tomá Chalupský (obsadili 3. místo ve II. kategorii.)

V sobotu 27. prosince se ve goriích a taneèní klub FIALKA ze Ve III. kategorii obsadili 1. místo
Strakonicích sely taneèní páry Suice, který mìl ve tøech z nich ve standardních tancích Filip Víz taneèních klubù  Suice, Vim- zástupce, vybojoval ve vech tovec a Michaela Stodùlková 
tento pár získal také 1. místo ve
perk, Mirovice a Strakonice, aby z nich medailové umístìní.
V kategorii I. se jako první III. kategorii v tancích latinskose v soutìi uspoøádané pod názvem Tanec proti drogám utka- umístil taneèní pár Vladimír Dob- amerických!
Vem naim umístìným taly o prvenství ve standardních a oviè a Jana Tomanová; v katebylo k vidìní, a proto se Vám tímto latinskoamerických tancích.
gorii II. dosáhli ve standardních neèním párùm gratulujeme a pøechceme omluvit za mírné pokaení
Celkem 47 taneèních párù bo- tancích na tøetí pøíèku Tomá jeme jim mnoho dalích úspìchù
vánoèní pohody konce roku 1997.
as
jovalo v pìti výkonnostních kate- Chalupský a Martina Uhrová. a energie.
Budeme se snait pøi podobných akcích i pøi øádných trzích
vyhledávat chybìjící a atraktivní
zboí, které bude doplòovat sortiment obchodníkù mìsta a okolí.
Letos se západoèetí cestující ÈSAD nemusejí obávat dalího zdraení jízdného. Naposledy zdrail
Dìkujeme za pochopení.
nejvìtí autobusový pøepravce v listopadu 1996, to vak mìlo negativní dopad  ubylo cestujících, a tak
Za mìstskou policii ani navýení cen jízdného nepomohlo ÈSAD zlepit její finanèní situaci.
Libor Potuník, velitel
Letoní státní dotace na autobusovou dopravu budou o deset procent vyí a to právì umoní udret
stabilní cenu jízdného. Pro tento rok plánuje ÈSAD udrení dopravní obslunosti v západních Èechách a
posílení víkendových a veèerních spojù  ovem pokud se setkají s kladnou odezvou ze stran pøedstavitelù okresních úøadù a obcí.
as

Jetì k Vánoènímu trhu

Váení spoluobèané,
vracíme se k Vánoènímu trhu,
který probíhal dne 21. 12. 1997, nebo tento rok neprobìhl dle naich
pøedstav. Pod vlivem klidné a pøíjemné pøedvánoèní atmosféry se mìstská
rada rozhodla uspoøádat tento trh.
Prostøedníkem byla ustanovena Mìstská policie v Suici, poøadatelem byl
na rychlo vybrán pan Flachs z Plznì.
Bohuel, pøíli vánoèního zboí ne-

ÈSAD letos jízdné nezdraí

Soutìní pøehlídka kraslic
Suický tenis v zimì podruhé

Hustý les padajících snìhových vloèek, neprostupné závìje, radostný povyk astných, snìhovì èistých dìtí.
Tak taková ta dnení zima není!!! Jste-li vak fandové bílého
sportu, pak pro vás máme jiný nápad  ZIMNÍ TENISOVÝ KURZ.
V poøadí ji druhý, se pro vechny pøíznivce tenisu uskuteèní
v týdnu od 26. 1. 1998. Zúèastnit se mùe kadý  zaèáteèník, pokroèilý, dítì, dospìlý èi rodièe s dìtmi. Intenzivní výuka bude probíhat
pod vedením zkuených trenérù II. tøídy, ve skupinách po 4 a 5 hráèích 2× týdnì.
Neváhejte a pøijïte, poèet úèastníkù je omezen. Závazné pøihláky a blií informace získáte na tel. è. 0187/52 43 43, nejpozdìji vak
do 22. 1. 1998.
jk

Zdobení velikonoèních kraslic má na naem území dlouhou a
bohatou tradici. Stoupá zájem veøejnosti o tyto tradièní lidové techniky, pracovní semináøe spojené
s výukou, a proto se Okresní muzeum v Klatovech rozhodlo vyhlásit soutìní pøehlídku kraslic
zdobených tradièními postupy.
Pøehlídky se mohou zúèastnit
vichni zájemci z klatovského
okresu. Na adresu klatovského
Okresního muzea je moné zasílat nebo osobnì doruèovat vlastnoruènì zhotovené kraslice k rukám paní Ivany Sieberové (nejvýe tøi kraslice od osoby a techniky

- batikované, plasticky zdobené
voskem, vykrabované, polepované slamou èi jezerní sítinou, drátenické, zelové apod.). Po uzávìrce 20. února 1998 vybere porota z kadé vìkové kategorie tøi
nejlepí kraslice, jejich autoøi
budou odmìnìni vìcnými cenami. Soutìit se bude ve ètyøech
kategoriích:
I. kat.: pøedkolní vìk,
II. kat.: áci základních kol,
III. kat.: studenti støedních kol,
IV. kat.: dospìlí.
Zvlátní ocenìní obdrí
autor kraslice vybrané návtìvníky výstavy, která bude instalová-

na ve vstupní hale muzea pod názvem Dejte vajíèko malovaný . Tato výstava je plánována
v termínu od 3. bøezna do 30. dubna 1998.
Po ukonèení výstavy zùstanou
kraslice v majetku muzea, kde
obohatí dosavadní kolekci a pøispìjí k dokumentaci souèasné
tvorby.
-as-

Stravné ve kolních jídelnách vyí
Od nového roku budou dìti, které se stravují ve kolních jídelnách, platit za obìdy více, protoe
dotace na potraviny ve kolním stravování byla státem zruena. Ruí se tedy pøíspìvek, který èinil dosud
na jeden obìd 1, Kè v mateøských kolách, 2, Kè v základních kolách, 2,60 Kè na støedních kolách a
1,70 Kè na veèeøi celodennì stravovaných støedokolákù.
Zaplatit více budou muset také rodièe, jejich dìti jsou ubytovány v domovech mládee  a to na
základì vyhláky ministerstva kolství. Za ubytování podle kategorie domovù se nyní budou platby pohybovat od 500 do 1200 korun.
as
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¯
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¯
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¯

pøíbìhy naich ètenáøù

¯

o filmové pøehlídce
PROJEKT 100

¯

aktuální ceny inzerce v Suických novinách

Rok 1997 z pohledu policie
Jak je bìným zvykem, konec i zaèátek roku se neobejde
bez hodnocení toho uplynulého. O vyjádøení k situaci kolem
trestné èinnosti na Suicku jsme
poádali velitele oddìlení PÈR
v Suici Dr. Jiøího Vaòka.
Jak jsme se dozvìdìli, toto oddìlení má na starosti pomìrnì velký okrsek sahající od Dobrína pøes Vrabèov, Podmokly, Bílenice, Kadeice a
po bývalou oblast vojenského újezdu.
V loòském roce se zvýil nárùst
pøevánì majetkové trestné èinnosti
zhruba o jednu ètvrtinu (pøièem nejvyí nárùst byl ve druhém pololetí), co
je stejné jako v letech 1993 a 1994. Rok
1996 byl co do poètu pøípadù trestné
èinnosti výraznì nií. Jen za loòský rok
mìla policie v Suici v etøení zhruba
500 trestných èinù. Objevil se i pøípad
loupee, kdy si pachatel se zbraní pod
pohrùkou vynutil finanèní hotovost.
Bylo zajitìno také vìtí mnoství marihuany. Výjimkou nebyly ani krádee
vìcí z kulturních památek  kostelù,
kaplí, kaplièek. Zde se jedná o liturgické pøedmìty, soky, obrazy.
V podzimním a zimním období byly nejaktuálnìjíkrádeev chatovýchoblastech
Annín, DlouháVes, Bohdaice,Vrabèov.
Majitelé chat nejsou pøítomni tak èasto, a
to je pøíleitost pro nenechavce.V mnoha
pøípadech je koda zpùsobená vniknutím
pachatele vìtí, ne hodnota odcizených
vìcí. Veobecnì se doporuèuje co nejvíce zkvalitnit zabezpeèení majetku a
v chatáchèijinýchvíkendovýchobydlích
nenechávat cennìjí pøedmìty.
Asi nejsmutnìjí jsou pøípady, kdy
pachatelem jsou dìti nebo mladiství.
U mnoha z nich by mìli být souzeni a
voláni k zodpovìdnosti také rodièe, kteøí vìdí a tolerují napø. to, e jejich dìti
nechodí do koly, mají nadbytek penìz,
tráví svùj èas v restauracích, hernách
apod. Ne vdy mohou za pokøivení
mládee jen okolní vlivy.
as
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SOUZ v Suici pro kolní rok 98/99

Tentokrát jsme poloili velmi byly pro mne pøili povzbudivé.
jednoduchou otázku: Jaké pro Nemám dobrý pocit z politických
vás byly letoní Vánoce?
zmatkù, které nás èím dál èastìji
Jaroslava H., Suice: Váno- potkávají. Nemám ani dobrý poce jsou stejné jako kadý rok, jen cit co se sociální situace do buèím jsme starí, tím to rychleji ute- doucna týká. Nezbývá nic jiného
èe. V souèasnosti není u tak jed- ne doufat, e se to obrátí k lepínoduché koupit dárky, které bys- mu.
te chtìli, protoe není tolik penìz.
Ale Vánoce se dají proít vdycky hezky, i kdy se zrovna netopíte v hromadì darù.
Josef B., Kolinec: Loòský rok
byl plný zmatkù, a stejnì zmateèné mi pøipadaly i Vánoce. Trávil
jsem je jako kadoroènì se svou
rodinou a tak alespoò v tom úzkém kruhu máte pocit, e je nìco
v poøádku. Pokud se lidé budou
Kamila R., Klatovy: Vánoce
mít navzájem rádi, bude líp.
jsme spolu s rodinou proili velKarel ., Suice: Vánoce? mi hezky, je jen koda, e není
No, kdybych vìdìl jistì, e dalí poøádná zima, kdy by se mohly
budou jetì lepí, øekl bych, e o vánoèních prázdninách vyøádit
uly. Je u dostateèný výbìr zbo- hlavnì dìti. Pro ty je poèasí urèií, take jsem sehnal dárky, které tì zklamáním, ale snad i trochu té
jsem potøeboval, a udìlal jsem ra- pravé umavské zimy si jetì
trochu uijeme.
vech tøíletých uèebních oborù si dost sobì i blízkým.
Petr V., Suice: Vánoce, stejSlávek P., Klatovy: Já se na
mohou na uèiliti doplnit úplné
støední odborné vzdìlání zakon- nì jako konec minulého roku, ne- Vánoce vdycky tìím jako malé
èené maturitní zkoukou na dvouletém nástavbovém studiu v tìchto oborech: Mechanizace zemìdìlství a lesního hospodáøství,
Podnikání v oborech  potravináøství, obchodu a slueb, zemìdìlZákladní organizace Svazu zdravotnì postiených v Suici, dìství, Technickohospodáøské a kuje mìstskému zastupitelstvu a dalí øadì laskavých sponzorù za pøíssprávní èinnosti.
pìvek na sociální a kulturní programy v prùbìhu celého roku 1997.
Mimo studium se v mimo- Zvlátì pak za pøíspìvky, které nám umonily realizaci hojnì navtíkolní výchovì mohou áci za- veného Mikuláského odpoledne.
pojit do rùzných sportovních a
Pøejeme vem dobré zdraví, úspìch v práci a podnikání.
kulturních kroukù dle vlastníJIØÍ SKÁLA,
ho zájmu.
as
pøedseda organizace

Anketa
Suických
novin

Støední odborné uèilitì zemìdìlské v Suici, zajiuje ve svých
objektech teoretickou i praktickou
výuku, stravování a ubytování
v moderním domovì mládee. Teoretické vyuèování probíhá
v odborných uèebnách vybavených
moderní didaktickou a poèítaèovou
technikou, praktické je organizováno ve vlastních dílnách vybavených
potøebnými stroji a zaøízením, vèetnì nové diagnostiky. V prosinci se
k vybavení koly pøidala i myèka
aut a zemìdìlské techniky, kterou
od ledna letoního roku mùe vyuívat i veøejnost.

Pro dalí kolní rok pøichází
Støední odborné uèilitì zemìdìlské s nabídkou vyuèení v tìchto
oborech: Automechanik, Opraváø
zemìdìlských strojù, Zámeèník
(pro chlapce i dívky), Technickoadministrativní pracovník  pracovnice, Farmáø  farmáøka. Toto studium je tøíleté, zakonèené závìreènou zkoukou. áci øemeslných
oborù získají øidièské oprávnìní
skupiny C, dívky skupiny B, hoi
svaøování el. obloukem, plamenem
nebo v ochranné atmosféøe.
Jsou zde ale i monosti dalího studia. Úspìní absolventi

Svaz dìkuje

AKTUÁLNÍ CENY BENZÍNU
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Rok v pranostikách  leden
¯ V lednu, za pec si sednu;
¯ V lednu mráz  tìí nás,
v lednu voda  vìèná koda;
¯ Ve dne jas, v noci mráz;
¯ Leden jasný, roèek krásný;
¯ Je-li leden nejostøejí, bude
roèek nejplodnìjí;
¯ Lepí vlka pod oknem vidìti, ne v lednu pluh na poli;
¯ Tancují-li v lednu komáøi,
a se sedlák po píci ohlíí.
Leden zaujímá èestné a významné postavení mezi ostatními
mìsíci proto, e zahajuje nový
kalendáøní rok. Je tøeba dodat, e
toto výsadní postavení nemìl odjakiva. Øímané jej zpoèátku vùbec nebrali na vìdomí a klidnì
vystaèili s deseti mìsíci. Teprve
pozdìji byl jejich poèet upraven
na dvanáct s rùzným poètem dní.
Øímský rok poèínal v bøeznu, tedy
na jaøe. Zmìna nastala v roce 154
pøed naím letopoètem, kdy se
poèátek konzulátu pøesunul z 15.
bøezna na 1. leden. Tak vznikl dodnes dodrovaný poèátek roku.

Øímané svùj první mìsíc nazvali symbolicky januaris na poèest Januse, boha poèátku dne a
veho dìní. Janus mìl dvì tváøe,
z nich jedna hledìla dopøedu,
druhá dozadu  to aby zároveò
vidìl do minulosti i do budoucnosti. My jsme si první mìsíc
v roce pojmenovali po svém a dali
jsme mu krásné a poetické pøírodní jméno  leden. Jeho oznaèení
pochází asi odtud, e celou pøírodu u nás poutá, resp. mìl by poutat, led.
(z kniních materiálù pøipravila
as)

Plánované odbìry krve budou
i letos probíhat dle plánu na obvyklých místech, a to v dobì od
1400 do 1700 hodin:
Suice - Dùm Penzion pro dùchodce
17. února
Horaïovice
19. ledna
Paèejov
20. ledna
Kaperské Hory
2. února
Kolinec
3. února

Ochuzeni o 5 000 hektarù lesa

ä5XGD
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Dárcùm krve

Kaperské Hory
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dítì, protoe si vezmu koneènì
dovolenou, na kterou jindy nemám èas a mùu vyuít vekerého pohodlí domova. Jen mi chybí
sníh, protoe rád jezdím na bìky
a rád se procházím zimní pøírodou. Do pøítího roku doufám, e
se zlepí nae politická situace a
spolu s tím nastanou i lepí vyhlídky do budoucna pro nás i nae
dìti. Mnoho z nás to nemá
v dnení dobì jednoduché.
Hana V., Plzeò: Vánoce jsem
proila s manelem v klidu a spokojenosti. Dìti jsou velké a odstìhovaly se daleko, take jsme letos byli tak trochu osamoceni.
Snad právì proto jsme mysleli na
lidi na Moravì, kteøí jistì neproili Vánoce podle svých pøedstav.
Myslím si, e by vláda mìla udìlat jetì dalí pomocné kroky pro
vechny, kterým povodeò vzala
domov, klid a spokojenost. To jsou
toti podle mne nejdùleitìjí vìci
k tomu, aby se lidé mohli mít navzájem rádi a nezávidìli si kadou malièkost.
as

lechtièna na umavì

Parní lokomotivu pøezdívanou lechtièna mohli na Silvestra vidìt lidé na trati mezi eleznou Rudou a Hojsovo Stráí. 1. a 2. ledna
byla vystavena v Bavorské elezné Rudì a poté odjela se zvlátním
vlakem do Plznì. Na tuto akci si vyádalo parní lokomotivu Bavorské
eleznièní muzeum. Jedna ze zajímavostí  lechtièna spálí na své
cestì z Plznì do elezné Rudy a zpìt více ne pìt tun uhlí, pøíprava a
kontrola vech èástí a souèástí pøed cestou trvá nìkolik hodin. as

Kaperské Hory, které jsou v naem povìdomí zapsány jako mìsto se zlatokopeckým problémem, se potýkají s dalím problémem.
5 000 hektarù mìstského lesa, který je na území Národního parku
umava, nebylo mìstu podle zákona vráceno, nebo nìkolik dnù pøedtím nabylo úèinnosti naøízení vlády, podle kterého se na tomto území
vyhlauje Národní park. Pro mìsto pøedstavuje tento zásah obrovské kody, protoe Kaperským Horám byla z pùvodního majetku vrácena jen malá èást  asi 1 200 hektarù. Zájem o vrácení ostatního
pùvodního majetku mìstu trvá, protoe správa lesa by mìstu mohla
pøinést pomìrnì výrazné, dnes tolik potøebné finanèní prostøedky. Jejich pøíjmem by mìsto mohlo vyøeit nìkteré dalí palèivé problémy
související s jejich nedostatkem.
as

Na dùchodce nezapomínají

Také letos byli dùchodci v Kaperských Horách o Vánocích potìeni pozorností, jaké se jim dostalo na besídce, kterou pro nì uspoøádaly èlenky ÈÈK, dìti z uèòovské koly a Dìtského domova. Hezké
odpoledne, kterého se zúèastnil i starosta K. Hor pan Frantiek Stíbal,
strávilo asi 60 babièek a dìdeèkù pøi poslechu koled, povídání a pohotìní. Pohlazení po dui, kterou takové setkání jistì je, bylo odmìnìno dobrou náladou a úsmìvy vech pøítomných.
Pro vechny seniory, kteøí se ze zdravotních, nebo jiných dùvodù
nemohli této ji tradièní besídky zúèastnit, byly pøipraveny dárkové
balíèky, které pak smìøovaly ke svým adresátùm, aby ani oni nebyli
ochuzeni o troièku té vánoèní sváteèní atmosféry. Toto setkání je
v Kaperských Horách poøádáno kadoroènì pro asi 120 dùchodcù a
vem, kteøí se na jeho pøípravì podílejí patøí dík.
as

Horaïovice

DDM na leden

O nabídce Domu dìtí a mládee v Horaïovicích jsme ji informovali v minulých èislech SN. Nyní pøipomínáme nejaktuálnìjí akce
plánované na druhou polovinu ledna a únor.
Pohádku Jak princ s vodníkem vytopili peklo mùou dìti zhlédnout 23. ledna od 1700 hodin v sále DDM v provedení Loutkového
divadla Rolnièka. Vichni, kdo si pøinesou obrázek s pohádkovým
motivem, dostanou navíc od Kapárka malý dárek.
31. ledna se uskuteèní soutì MISS POUPÌ, kde se pøihláená
dìvèata utkají o nejlepí umístìní. Porota bude hodnotit vystupování,
obleèení i vyjadøování. (Blií informace v DDM.)
Kurz výpoèetní techniky se zamìøením na INTERNET a jeho vyuití je pøipraven pro dospìlé. Zahájen bude dnes, 16. ledna od 1800
hodin v DDM v pracovnì poèítaèù.
Pro eny pøipravil DDM kurz ití  seznámí se zde se základními postupy a zhotovováním støihù. Do tohoto kurzu se mùete pøihlásit do 23. ledna.
Pro dìti dále pøipravil Dùm dìtí a mládee v Horaïovicích Dìtský
makarní karneval, který je plánován na 28. února 1998.
as

Aktuality

Zasedání mìstské rady
Zpráva z 34. jednání mìstské rady v Suici ze dne 15. 12.
1997. Jednání øídil starosta mìsta
Karel Janda.
¯ Mìstská rada se zabývala
pùdními vestavbami  doporuèuje
pøedloit návrh smluv o pùjèce zastupitelstvu (leden 98). Rada povìøuje starostu Karla Jandu a zástupce starosty Ing. Øíhu podpisem
smlouvy s dodavatelskou firmou.

¯ Mìstská rada se zabývala
problematikou v oblasti nakládání
s komunálním odpadem v návaznosti na nový zákon o odpadech.
¯ Mìstská rada schválila plán
zasedání mìstské rady a zastupitelstva na rok 1998.
¯ Mìstská rada schválila
nový trní øád.
¯ Na základì výbìrového øízení na obsazení místa øeditele

Zpráva z 1. zasedání mìstské
rady v Suici ze dne 5. ledna 1998.
Jednání øídil starosta Karel Janda.
¯ Mìstská rada schválila
Mgr. Bøezinu jako èlena komise
pro konkurzní øízení na øeditele
SOU a OU.
¯ MR schválila místní poplatek za výherní hrací automaty a
doporuèila ke schválení zastupitelstvu.
¯ MR schválila pøíspìvek na
èinnost ve výi 1.000, Kè pro
ÈSBS.
¯ MR schválila odprodej
KUKA vozu firmy Rumpold.

¯ MR schválila odprodej vybraného strojního vybavení a èásti
vozového parku SuVaKu. Výbìrové øízení a oznámení v Suických novinách zajistí finanèní
odbor a technik VPS.
¯ MR schválila výbìrové øízení na pronájem tepelných zaøízení zásobujících nebytové objekty.
¯ MR podle § 45 písm.
k zákona è. 367/90 Sb., o obcích
prohlásila jako èlena mìstského
zastupitelstva za zemøelou MUDr.
Jaroslavu Staòkovou p. Frantika
Hálka, bytem Suice II, Studentská 429.

strana 3

Obecnì závazná vyhláka è. 1/1998

kterou se upravují podmínky prodeje zboí a poskytování slueb v místech urèených
pro pøíleitostný prodej ve správním území mìsta

NsP mìstská rada jmenovala Ing.
Berníkeho.
¯ Mìstská rada se zabývala
zámìrem projektu Suický sporMìstská rada v Suici se usnesla dne 15. prosince 1997 vydat podle § 18 zákona è. 455/1991 Sb., o ivnostenském
tovní areál. Bude pøedloeno za- podnikání (ivnostenský zákon), v platném znìní, a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona è.
stupitelstvu.
367/1990 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù, tuto obecnì závaznou vyhláku:
¯ Schválené prodeje a pronájmy budou pøedloeny zastupiÈlánek 1
telstvu.
Trní øád se vztahuje na prodej zboí a poskytování slueb mimo stálé prodejny na veøejných proMUDr. PRAJEROVÁ, stranstvích a prostranstvích ve vlastnictví mìsta Suice.
zástupce starosty
Èlánek 2  Poøádání trhù
1) Trhy spotøebního a prùmyslového zboí se konají celoroènì vdy kadé sudé úterý v mìsíci, na námìstí
¯ Schválené prodeje a pro- Svobody v Suici, v prostoru mezi kanou a lípou, a to od 800 do 1700 hodin.
nájmy budou pøedloeny zastupi- 2) Na trzích spotøebního a prùmyslového zboí mohou prodávající prodávat vekeré druhy spotøebního a
telstvu 28. ledna 1998.
prùmyslového zboí. Nabízený sortiment reguluje Mìstská policie v Suici (dále jen mìstská policie) tak,
Bytová agenda
aby byla zajitìna druhová vyváenost prodávaného zboí.
¯ MR schválila výmìnu bytù 3) Prodej nezpracovaných rostlinných a ivoèiných výrobkù z vlastní drobné pìstitelské a chovatelské
v Suici: Lubomír afra, Katano- produkce (napø. ovoce, zelenina, øezané kvìty, sazenice, ivé drobné hospodáøské zvíøectvo) a prodej
vá 1160, Suice II, 3+1 I. kat. za lesních plodù se koná celoroènì na ploe v Potovní ulici, a to dennì od pondìlí do soboty v níe uvedeJaroslav Ditrich, Katanová 1166, ném rozsahu: pondìlí a pátek od 800 do 1700 hodin; sobota od 800 do 1700 hodin.
4) Kromì trhù uvedených v odstavci 1 a 3 tohoto èlánku se konají ètyøi výroèní trhy. Velikonoèní trh se koná v nedìli pøed
Suice II, 1+1 I. kat.
¯ MR schválila pøidìlení Nedìlí velikonoèní, letní trh se koná první nedìli v èervenci, suická pou se koná první sobotu a nedìli v záøí a vánoèní trh
uvolnìného bytu 0+1 I. kat., Ka- se koná v nedìli pøed tìdrým dnem. Výroèní trhy se konají vdy od 800 hodin do 1800 hodin na námìstí Svobody v Suici.
tanová 1180 paní Jaroslavì 5) Obsazení trního místa je povoleno jednu hodinu pøed zahájením trhu, a to se souhlasem mìstské
Fleischmannové, øeditelce DD policie, která také rozhoduje o rozestavìní stánkù. Trní místo musí být uvolnìno nejpozdìji do jedné
Knìice.
hodiny po skonèení trhu. Drení volných míst pro stánky s výjimkou pøedplacených míst je zakázáno.
MUDr. Prajerová, K prodeji se nesmí pouívat lavièky umístìné v prostoru nebo okolí trního místa.
zástupce starosty 6) Stánkový a automobilový prodej mimo dny, dobu a místa stanovená dle odstavce 1), 3) a 4) tohoto èlánku je
zakázán; výjimku mùe povolit mìstská rada.

(trní øád)

Oznámení

Èlánek 3  Oprávnìní k prodeji
1) Na trzích mohou prodávat zboí právnické a fyzické osoby, mající k prodeji platné oprávnìní.
Podle zákona ÈNR è. 485/91 Sb., ze dne 8. 11. 1991, kterým se mìní a doplòuje zákon ÈNR 2) Prodej nezpracovaných rostlinných a ivoèiných výrobkù z vlastní drobné pìstitelské a chovatelské èinnosti
è. 367/90 Sb., § 36a, odst. 4, Mìstský úøad v Suici dává na vìdomí obèanùm zámìry obce s níe fyzickými osobami a prodej lesních plodù pøímým spotøebitelùm není ivností, a proto na nìj není tøeba zvlátní
uvedenými nemovitostmi, a to:
povolení (§ 3 zákona è. 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání [ivnostenský zákon] v platném znìní).
1) Zøízení vìcného bøemene vedení plynovodu pøes objekt èp. 29/I se stavební parcelou è. 13, k.ú. Suice, 3) K prodeji hub je tøeba zvlátní osvìdèení, vydané okresním hygienikem.
(námìstí Svobody).
4) Pøi prodeji lesních produktù (iek, chvojí, jívy, jmelí apod.) je prodávající povinnen na poádání
2) Pronájem nebytových prostor v objektu èp. 7/I k.ú. Suice (námìstí Svobody).
pøedloit doklad o nabytí zboí.
3) Pronájem nebytových prostor v objektu èp. 1180/II k.ú. Suice (ul. Katanová).
5) Osobám, které jsou evidovány jako dluníci mìsta, nebo poruí trní øád, nebude prodej zboí v mìstských
4) Pronájem pozemkové parcely è. 968/5, stvební parcely è. 2198 a kanceláøe v objektu èp. 270/II, ve trnicích a trzích umonìn.
k.ú. Suice (areál støediska VPS), pro úèely odpadového hospodáøství.
Èlánek 4  Ceny
5) Pronájem èásti pozemkové parcely è. 968/10 k.ú. Suice (areál støediska VPS).
Zboí se prodává za smluvní ceny, pokud zvlátní pøedpisy nestanoví jinak.
Vyvìeno dne: 23. 12. 1997
Za Mìstský úøad v Suici: Ing. Vladimír Øíha, zástupce starosty
Èlánek 5  Podmínky prodeje
Prodávající jsou povinni zejména:
a) pro potøeby kontrolních orgánù mít u sebe oprávnìní k podnikání, pøípadnì doklad o pracovnìprávním
vztahu k podnikateli, doklady o nabytí zboí, doklad o zaplacení poplatku z místa, pøípadnì i dalí doklaMìstský úøad v Suici, od- provozující malé zdroje zneèiPokud malý zdroj zneèitìní dy dle platných pøedpisù (napø. zdravotní prùkaz);
bor výstavby a P pøipomíná ování o tepelném výkonu do spaluje ekologicky ádoucí pali- b) mít stánek na vhodném a trvale viditelném místì oznaèen obchodním jménem, sídlem a pøípadnì bydlitìm podnikateprovozovatelùm malých zdro- 50 kW. Jestlie tedy etáová to- va jako koks, døevo, zemní plyn le, mít zboí oznaèeno cenami, pøípadnì musí být vyvìen ceník zboí, pouívat mìøidla (váhy, míry) splòující poadavky
jù zneèitìní (tj. technologic- pení  kotel o tepelném výkonu atd., je v tabulce sazeb poplatkù stanovené zákonem è. 505/1990 Sb., o metrologii, na poádání vydat zákazníkovi doklad o zakoupení zboí;
ké objekty obsahující stacio- do 50 kW ve svém bytì provo- u tìchto paliv stanovena nulová c) dodrovat hygienické a veterinární pøedpisy;
nární zaøízení ke spalování pa- zuje sám obèan, tedy fyzická sazba. Oznamovací povinnost d) udávat o prodávaném zboí pravdivé údaje a správnì oznaèovat pùvod zboí;
liv o tepelném výkonu niím osoba, je ze zákona osvobozen vak trvá!
e) odklidit a odvézt prázdné krabice a obaly tak, aby trní místo zùstalo po skonèení trhù èisté. Je zakázáno vyhazone 200 kW), e do 15. února od placení poplatku, a to bez
vat prázdné obaly do odpadkových koù. K odloení odpadkù, vzniklých prodejem, slouí pøistavený kontejner.
1998 mají dle § 8 odst. 1 záko- ohledu na druh spalovaného
na ÈNR è. 389/1991 Sb., po- paliva.
Èlánek 6  Poplatky
vinnost podat oznámení o výZa nesplnìní oznamovací po- PRAVIDELNÉ A VÝROÈNÍ 1) Prodávající jsou povinni uhradit poplatek za uívání veøejného prostranství výbìrèímu poplatkù, ktepoètu za zneèitìní ovzduí pøí- vinnosti mùe orgán ochrany
rým je mìstská policie. Poplatek se vybírá rovnì i za zaparkovaný automobil na ploe trního místa,
slunému or gánu ochrany ovzduí (odbor výstavby a P
pokud nebyl zaparkován na k tomuto úèelu vyhrazeném místì.
ovzduí.
Mìstského úøadu v Suici) uloit NA SUICKÉM NÁMÌSTÍ 2) Výe poplatku je stanovena obecnì závaznou vyhlákou o místních poplatcích.
Oznamovací povinnost se provozovateli pokutu a do výe
nevztahuje na fyzické osoby 10 000 korun.
Èlánek 7  Kontrola prodeje
Leden:
20.,
Únor:
3., 17., 1) K provádìní kontroly jsou oprávnìni:
a) Èeská obchodní inspekce,
Bøezen:
3., 17., 31.,
Duben: 12. Velikonoèní, 14., 28.,
b) Veterinární a hygienická sluba,
Kvìten:
12., 26.,
c) Mìstský úøad v Suici, vèetnì Mìstské policie Suice  a to v rozsahu povìøení,
d) ivnostenský úøad,
Èerven:
9., 23.,
Èervenec:
5. - Letní, 7., 21.,
e) dalí orgány a instituce v rozsahu stanovených pravomocí.
Srpen:
4., 18., 2) Prodávající je povinen:
Záøí: 1., 5. a 6. Pouový, 15., 29.,
a) pøedloit kontrolnímu ogránu
Jméno nájemníka
dluh Kè
bydlitì Øíjen:
k nahlédnutí prùkaz totonosti,
13., 27.,
Hrubec Jaroslav
8 333,
Suice, Gabrielova 294 Listopad:
ivnostenský list, doklad o zboí
10., 24.,
Krèmáøová Zdeòka
919,Suice, Katanová 1159 doplatek slu. Prosinec: 8., 12. a 13. Vánoèní,
a pøípadnì dalí doklady,
Kourová Marie
5 276,
Suice, Katanová 1160 22. - poslední pravidelný trh v
b) respektovatnaøízeníkontrolníhoorgánu.
Niebauerová Jana
1 416,
Suice, Katanová 1160 roce 1998.
Oláh Jaroslav
20 239,
Suice, Nádraní 356 splácí
Èlánek 8  Sankce
Klíma P.
7 580,
Suice, Nádraní 519 odstìhován
Nedorování této obecnì závazné vySehoøová Jana
11 833,41
Suice, Pravdova 1063
hláky bude postihováno podle zvlátních
Urban Václav
20 532,
Suice, Pravdova 1064
pøedpisù (napø. § 58 odst. 5 zákona è. 455/
veøejného bruslení
Teichmannová Irena
5 893,
Suice, Pravdova 1065
1991 Sb., o ivnostenském podnikání,
Zíka Karel
3 736,
Suice, Sirkaøská 974 vystìhován
v platném znìní, zákon è. 200/1990 Sb.,
od 18. do 31. ledna o pøestupcích, v platném znìní, zákon è.
Lembergerová Jaroslava 2 881,
Suice, Sirkaøská 976
1345 - 1545 hod. 552/1991 Sb., o státní kontrole).
Kopaèová Dagmar
14 514,
Suice, Tichá 881 18. 1.
1430 - 1630 hod.
najberk Ludvík
12 088,
Suice, U kaplièky 720 20. 1.
1430 - 1630 hod.
Peko Peter
827, Suice, 5. kvìtna 719 doplatek sluby 22. 1.
Èlánek 9  Závìreèná ustanovení
Jandík Václav
1 966,
Suice, Villaniho 713 23. 1.
1) Zruují se døívìjí trní øády a
1500 - 1700 hod.
Temjak tìpán
3 810,
Suice, Volovská 28 24. 1.
1630 - 1830 hod. jejich doplòky.
Klíma Pavel
716,
Suice, Pod Kalichem 66 25. 1.
1345 - 1545 hod.
2) Tato obecnì závazná vyhláka
1430 - 1630 hod. nabývá úèinnosti dne 1. ledna 1998.
Svobodová Boena
1 539,
Suice, Pod Kalichem 66 27. 1.
Tanco Julius
3 353,
Suice, Pod Kalichem 125 29. 1.
1430 - 1630 hod.
Hlavenka Jaroslav
2 903,
Suice, Pod Nebozízkem 303 30. 1.
Karel Janda,
1500 - 1700 hod. Vladimír Øíha,
MÌÚ SUICE 31. 1.
1400 - 1600 hod.
zástupce starosty starosta mìsta Suice

Oznámení

TRHY

Neplatièi

k datu 3. 12. 97

Rozpis

Spoleèenská kronika
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BLAHOPØÁNÍ
Ve nejlepí k 50. narozeninám,
které 17. prosince 1997 oslavila paní

Kvìtoslava Pøíhodová,

PODÌKOVÁNÍ
Srdeènì dìkuji dirigentu panu Josefu Baierlovi,
zpìvákùm a hudebníkùm za koncert,
který byl vìnován památce
mého zemøelého bratra P. Jana Kotála.
MARIE ZVÁROVÁ

VZPOMÍNKA
Dìkujeme vem pøátelùm a známým za projevy
soustrasti pøi úmrtí paní

Zdeòky Spìváèkové.

Dìkujeme rovnì vem, kteøí se s ní pøili rozlouèit do obøadní sínì a kteøí tak s námi sdíleli ná
hluboký zármutek.
pøejí dodateènì
Zároveò dìkujeme za obìtavou péèi lékaøùm a
manel, synové a babièka
Chtìla bych podìkovat celému personálu suické interny, zejmé- vemu zdravotnímu personálu suické interní nemocnice, kteøí dìlali
na pracovníkùm JIP, jmenovitì primáøi Dr. J. Vaíèkovi, Dr. Kladív- ve pro uzdravení naí maminky. Nae zvlátní podìkování za nevední
Rodina.
Dne 13. ledna 1998 oslavila ivotní jubileum - 70. narozeniny, paní kové, vem sestrám a zdravotním pracovníkùm za bezpøíkladnou obì- péèi a starostlivost patøí paní MUDr. Miladì Kladívkové.
tavost, zodpovìdnost a profesionalitu, pøi stávajících kapacitních pomìrech. Tak, jak jsem mìla monost se pøesvìdèit pøi svém nedávném
ze Suice. Do dalích let pøejeme mnoho zdraví a tìstí, dìkujeme za pobytu v tomto zdravotnickém zaøízení. Pøeji jim mnoho pozitivních
Dne 23. ledna 1998 vzpomeneme nedoitých
sil v jejich nelehké a zodpovìdné práci.
její obìtavou lásku.
ANNA KOLÁØOVÁ edesáti let paní
Synové Jiøí a Josef s rodinami

Frantika Kovaøíková

NAROZENÍ

IVOTNÍ JUBILEA
Prosinec 1997

1. 12.
4. 12.
10. 12.
11. 12.
11. 12.
12. 12.
20. 12.
20. 12.

Tomá Kreis, Suice 302/III
Pavel Stárek, Suice II, Katanová 1156
Andrea Bartoová, Suice III, Dlouhoveská 241
Tomá Zdenìk, Rozsedly 23
Martin Havlík, Suice 1069/II
Tomá Hubaè, Paèejov  Nádraí 206
David Janeèek, Kolinec 31
Jan Procházka, Suice 858/II

MILOSLAVY ATROVÉ
ze Suice. Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Dcera a syn s rodinami.

75 let:
Frantiek Melka
Frantiek Andrle
Marie Rohanová
Marie Kopalová
Petr Hlaváè
Marie Wimmerová
Václav Niebauer

1. 12. 1922
2. 12. 1922
2. 12. 1922
5. 12. 1922
8. 12. 1922
17. 12. 1922
21. 12. 1922

85 let:
Anna Proková

17. 12. 1922

Suice II, Stupkova 1107
Suice II, Pod Svatoborem 45
Suice II, Sirkaøská 973
Dne 5. ledna jsme vzpomnìli 40. výroèí úmrtí naSuice II, Nádraní 351
eho tatínka, pana
SuiceII, Nádraní 564
Suice II, Villaniho 735
cestáøe z Dobrína, a 27. listopaVrabèov 9
du uplynulo 16 let, co nás beze
slùvka rozlouèení opustila nae
maminka a babièka, paní
Suice II, Lerchova 826

90 let:
Otilie Chlebnová
Ludmila Pinkasová
Frantika Bosáková

10. 12. 1907
16. 12. 1907
28. 12. 1907

Suice II, Tichá 872
Suice II, Studentská 507
Suice II, Nádrní 356

91 let:
Vlasta Weberová

15. 12. 1907

Suice II, Pod Svatoborem 56

92let:
Otilie Kopaèová
Emilie Èerná

10. 12. 1905
14. 12. 1905

Suice II, Katanová 1158
È. Dvorce 13

Václava Macha,

Leden 1998

75 let:
Frantiek Jeek
Václav Podlaha
Marie Balejová
Antonie Vachouková
Karel Dudáèek
Zdeòka Pazourková
Ludvík Urban

1. 1. 1923
8. 1. 1923
8. 1. 1923
12. 1. 1923
12. 1. 1923
18. 1. 1923
27. 1. 1923

Suice II, Stupkova 911
Suice II, T.G.M. 19
Suice II, Tichá 880
Suie II, Americké armády 79
Suice II, Dr. E. Benee 204
Suice II, Villaniho 408
Suice II, Pod vinièkami 512

80 let:
Jarmila Seidlová
Albína Sládková
Adolf Hosnedl

5. 1. 1918
13. 1. 1918
22. 1. 1918

Suice II, Volovská 860
Suice I, Kostelní 68
Suice II, Na Hrázi 622
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Z Evropy do jiní Koreje

Pøed olympijským stadionem v Soulu

S

uická rodaèka paní Jitka
Kovaøíková, operní pìvkynì a profesorka Vysoké
hudební koly v Lipsku, podnikla nedávno dva významné
umìlecké zájezdy. V roce 1996
zájezd do Èíny a v loòském roce
cestu do Jiní Koreje. Vánoèní
pobyt v Suici poskytl paní
prof. Kovaøíkové pøíleitost,
aby sdìlila své dojmy z tohoto
posledního asijského zájezdu.
Bezprostøední pøíèinou

mého zájezdu do Jiní Koreje
loni v záøí, øíká paní profesorka, bylo pozvání vedení pìveckého oddìlení univerzit v Soulu
a v Pusanu na desetidenní mistrovské interpretaèní kurzy. Je
ovem pravda, e jsem si Dálný
Východ po mé pøedloòské návtìvì Èíny velmi oblíbila. Do
Jiní Koreje jsem cestovala letecky z Prahy do Curychu a odtud pøímou linkou a do Soulu.
Zatímco v Èínì na vás neo-

mylnì dýchne duch a atmosféra
Asie, Jiní Korea svou amerikanizací pùsobí dojmem skoro evropsko  americké kolonie. Pøítomnost asijského ducha zde
není na první pohled tak patrná
ani pùsobivá jako v Èínì. To se
týká hlavnì pohledu na zevní
podobu tamní technicky a prùmyslovì vyspìlé západní civilizace. Co se ale týká vnitøního
pojetí svìta a vnitøních hodnot,
lidé si zde stále drí svou tradièní asijskou mentalitu.
Hodnì se pìstuje pøedvídání budoucnosti podle narození
a návtìvy u astrologa, pøièem
jihokorejský zvìrokruh má jiné
názvy, ne na jaké jsme zvyklí.
Nejvíc se cení horoskop toho,
komu vyjde, e je obdaøen vnitøní silou a duchem.
Výborná je jihokorejská kuchynì. Korejci nejedí vùbec studené pokrmy, take se zde neustále vaøí, nejménì 3× dennì.
Národním jídlem jsou rùzné

úpravy èínského zelí s feferonami. Zbytky jídel se vyhazují, co
je v ostrém kontrastu se Severní Koreou, kde je jídla nedostatek, èasto i hlad.
kolství je v Jiní Koreji na
vysoké úrovni, kadý musí mít
støedokolské vzdìlání s maturitou. Na vysokokolské studium jsou kladeny rovnì vysoké
nároky. Zatímco èínské písmo je
velmi staré, korejské písmo je
pomìrnì mladého data.
Náplní mé èinnosti v Soulu
a Pusanu bylo poskytnout vyuèovací lekce zpìvu dennì patnácti studentùm a studentkám.
V praxi to znamenalo denní zátì od 8 do 18 hodin, take jsem
bohuel mìla jen málo èasu na
prohlídku pamìtihodností. Pøesto jsem mìla monost prohlédnout si monumentální olympijský stadion v Soulu a starobylou
korejskou vesnici ve výstavním
skanzenu se starými øemesly, kde
je ve zhotoveno z pùvodního ma-

teriálu. Jihokorejská hudba a
zpìv jsou z pøeváné èásti evropského pùvodu, stará lidová
hudba je podobná èínské. Na
rozdíl od Èíny zde neexistuje
typ lidové opery.
Kdy má nìkdo dost penìz,
mùe si dovolit studovat kdekoliv v Evropì. V daném pøípadì se to týká hlavnì studia hudby a zpìvu na Vysoké hudební
kole v Lipsku, kde vyuèuji a
kde studuje hodnì Jihokorejcù.
Lipská vysoká hudební kola
má zde velmi dobrou povìst.
V protikladu se zájmem Jihokorejcù o evropská studia je
malý zájem a malá znalost evropských jazykù, vèetnì angliètiny. V tomto ohledu existují
znaèné jazykové potíe. Snad
je to tím, e jihokorejtina má
úplnì odliné souhlásky i samohlásky.
Jiní Korea má povìst ekonomického asijského tygra. Za
pomìrnì krátkou dobu zemì do-

sáhla vynikajících ekonomických výsledkù. Je zde ovem
i velká drahota, ale ebráka
jsem nikde nevidìla.
Pokud se týká rozdìlení
zemì na Severní a Jiní èást, je
naprosto neprodyné a elezná
opona funguje snad dùkladnìji,
ne jak jsme ji znali z rozdìlení
mezi bývalou NDR a NSR. ádné oficiální ani jiné styky mezi
obìma státy ani obèany neexistují a sami Jihokorejci o této
vìci neradi mluví.
Kromì letoního koncertu
mých ákù v Regenu a Suici
jsem znovu pozvána do Èíny a
také do amerického Dallasu.
Vzhledem k tomu, e v Pekingu
jsou velmi vdìèni za kadou
úèast v interpretaèních kurzech,
ráda bych se tam znovu podívala. Nevyluèuji ovem ani monost návtìvy Ameriky, konèí
své zajímavé vyprávìní paní
profesorka.
JIØÍ KOLÁØ

Z historie

Nad kronikou mìsta Suice
Dùm èp. 39
2. èást

Na fotografii kronikáøova archivu z roku 1919 vidíme starou
pùvodní budovu s valbovou støechou majitele Gabriela Kieslingera a jeho elezáøský obchod, který je opatøen døevìnými vrátnicemi. Od roku 1913 dùm patøil jeho
synovi Theodoru Kieslingerovi.
Loï nad vchodem pøipomíná starý hostinec U ífu. Vlevo obchod se sklem K. Velíka. Podrobnosti pøítì.
24. ledna 1904 suiètí obchodníci vydali List ibøinkový,
v nìm G. Kieslinger ve veri uvádí: Máli nìco okovati, dohromady roubovati, klíiti neb hoblovati, aneb nìco pilovati, musí
k tomu nástroj míti, a proto jen raè
pøijíti KIESLINGEROVI u dìkanství, obslouí tì jak se patøí,
lacino a solidnì, jako e se jmenuje Gabriel Kieslinger.
Inzerát v dalích letech zní:
Gabriel Kieslinger, Suice, námìstí èp. 39  nosièe, kolejnice,
elezo, ocel, kovy a drátìnky, cement, rákosové rohoe, lepenka,
dehet karbolieum. Nástroje, øemeslnické potøeby hospodáøské. Kování stavební a nábytkové. Váhy,
míry, závaí, elezné postele. Kuchyòské nádobí a náèiní. Thomasova truska a superfosfáty. Fermee, laky a barvy. Kamna, náhrobní køíe. Vany koupací, strojky kuchyòské, elezný nábytek. V roce
1925 je obchod modernizován,
dostává nové, vìtí, výlohy.
V roce 1936 je dùm vyzdvien
o druhé poschodí.
Gabriel Kiesinger byl po dlouhá léta èlenem mìstské rady a
obecního zastupitelstva, pokladní-

kem a pøedsedou pravováreèného
mìanstva v Suici, referentem
lesního odboru mìstského. Z jeho
úøadování pøíjem z obecních pozemkù pøi obecní kolce lesní
v Luhu, vlevo od cesty na vrch
Strá a pøi lese Svatoborském vlevo od cesty vodolenské, plynul do
obecní pokladny na vydraování
obecního býka. Tehdy mìsto bylo
hospodáøské a skoro v kadém
domì na námìstí choval se skot.
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Vzpomínka na Karla Klostermanna

... Jsem dítì tìchto hor, syn
tohoto lidu, proil jsem v jeho
støedu krásné, zlaté mládí, spolu
s ním jsem se radoval i trpìl, znal
tlukot jeho srdce a tep pøírody, a
ta, i kdy drsná a nehostinná, mi
pøece jen byla milující matkou,
která je nám tím draí, èím je
chudí...
Karel Klostermann je právem
nazýván básníkem umavy.
umava byla hluboko v jeho srdci, sblíil se s ní na celý ivot, byla
mu matkou. Ve svých dílech popisuje tvrdý ivot jejích obyvatel
a jejich kadodenní boj o chléb.
Líèí umavskou pøírodu, která ho
oèarovala svou divokou krásou a
nezkrotností. Jeho dílo se stalo odkazem pro dalí generace.
Klostermannova maminka
pocházela ze staré umavské
skláøské rodiny, její osudy, vývoj
i úpadek daly pozdìji spisovateli
nejeden námìt, napøíklad pro román Skláøi (1893).
Klostermannùv otec byl synem umavského sedláka ze svobodné, robotními úvazky nezatíené rychty na Suicku. Stal se
lékaøem a kvùli svému povolání
èasto mìnil pùsobitì. V tehdejím RakouskoUhersku, kam nae
zemì patøily, se dostal sluebnì do
Haagu v Horních Rakousích. A
zde se Karel Klostermann 15. února bouølivého roku 1848 narodil.
G. Kieslinger choval 4 kusy ho- Je tomu tedy právì 150 let od
doby, kdy pøiel na svìt tento uvìzího dobytka.
Pokraèování pøítì. mavský velikán. Jetì v téme
VÁCLAV CHOVÍT, kronikáø roce se jeho rodièe stìhují zpìt do

Suice. Pozdìji se jeho otec stal
panským lékaøem v ichovicích.
Tam proil malý Karel nejkrásnìjí dny svého dìtství. Z této doby
se mu vybavuje pøedevím milovaná postava jeho èeského
uèitele, od nìho si odnáí
dobré základy pro dalí studia a hledání smyslu pøítí
existence. Na pøání otce se
chce také stát lékaøem. Pìt
let studuje ve Vídni, ale bez
zaujetí. Protoe otec onemocní, je tøeba rodinì pomoci. Klostermann se vzdává studia a pùsobí jako vychovatel v amberku.
Rád se uèil jazykùm,
pøedevím románským a
slovanským. Po krátkém
pùsobení jako redaktor
v nìmeckém èasopise Wanderer ve Vídni se proto mohl
pøihlásit jako vyuèující francouztiny na nìmeckou reálku v Plzni. A tady u zakotví trvale. Po zkoukách se stává profesorem, je veøejnì èinný,
jeho názory se vyhraòují.
O prázdninách pobývá u pøíbuzných na umavì. Celé mìsíce se
toulá po nejskrytìjích zákoutích
a samotách. Èasto hovoøí
s místními obyvateli, døevorubci,
pastýøi, paeráky, lesníky. Právì
v téhle dobì nejlépe poznává pomìry celého kraje a jeho historii.
Støádá podnìty a látku pro své
rozsáhlé dílo.
Zaèal psát nìmecky. Psal
drobné èrty, cestopisné fejetony,
povídky, které pozdìji sám pøeloil a upravil. Pozdìji psal u jen
èesky. Jeho pøesvìdèení bylo pevné: Èechem jsem byl a po vekeren svùj ivot Èechem jsem zùstal
a také jím zùstanu...
Svým prvním románem Ze
svìta lesních samot (z r. 1892)
se zapsal do srdcí ètenáøù. Umìlecky a zároveò poutavì tu pøiblíil dosud tak málo známý ivot uprostøed nedostupné umavy. Jeho dalí knihy zobrazily
spoleèenské promìny hlavnì po
pøírodních katastrofách a zkáze
umavského lesa v druhé polovinì minulého století (tzv.
brouèková doba), kdy nastal
podnikatelský ruch a mnozí se na
èas obohatili pøi odvozu a zpracování døeva. Pøíli draví podnikavci vak mnohdy ztratili svou
tváø, podléhali rozmaøilosti. Právì tento zlom v ivotì umavských obyvatel popisuje Kloster-

mann ve svém románu V ráji umavském (z r. 1893).
Spisovatel je peèlivý a poutavý vypravìè. Jeho vzruená a vypjatá líèení a zpodobení pøírody
se blíí výpravným básním

v próze. Stupòuje se v nich napìtí, vrcholí drama zápasù a osudù.
V jeho dílech je znát cesta od novináøských zaèátkù, od vzruujících postøehù, humorných historek a k ucelenému literárnímu
dílu. Pøesto se Karel Klostermann
pozdìji vyznává:
Neumím naprosto vynalézat
ani typù, ani povah, ani událostí;
toho daru se mi nedostalo. Osoby,
je pøedvádím ètenáøùm, existovaly; a co ve svých románech a povídkách vypravuji, se také stalo; já
jsem to pouze kombinoval, uspoøádal a v jakýsi celek upravil; je
to realismus, to jsem realistou.
Klostermann cítí, e umava
jeho dìtství a mládí se u nikdy
nevrátí. S jistou nostalgií si to
i pøiznává. Ale nad tím vím se
klene jako oblouk jeho starostlivost o její budoucnost. Neodvauje se pomýlet na zmìnu politického systému, zatím jenom upozoròuje, líèí bídu a utrpení, burcuje a  prosí...
Neúprosný zákon pøírody
velí, aby ve, co na svìtì jest a ije,
tíhlo za zdokonalením..., dokládá pøedvídavì autor. Zemøel ve
tìkni u Strakonic 16. èervence
1923. Jeho hodnovìrné a bezprostøední, stále pùsobivé dílo a se
stane poznáním i pouèením pro
nás i nae dìti, protoe umava,
i kdy u daleko ménì tajuplná a
démonická, je stále krásná a potøebuje nás, abychom ji chránili.
PAVLA DUKOVÁ

Koníèek na celý ivot
Mámeli zachovat pøítím generacím nadìji na pøeití na této planetì, musíme chránit prostøedí, ve
kterém ijeme. Abychom ho mohli
chránit úèinnì, mìli bychom ho co
nejlépe poznat.  Nìjak takto bychom
mohli charakterizovat základní mylenku obèanského sdruení NATURIS, které bylo zaloeno v Klatovech
v kvìtnu tohoto roku. Sdruení si vytklo tyto hlavní úkoly:
1) Podporovat a koordinovat èinnost jednotlivcù a skupin zabývajících se ochranou pøírody.
2) Provádìt výzkumnou, dokumentaèní, publikaèní a osvìtovou
èinnost napomáhající ochranì a
poznání ivoèiných druhù.
3) Podílet se na výzkumu a ochranì fauny v jiných zemích svìta.
4) Shromaïovat finanèní prostøedky na záchranu ohroených ivoèiných druhù a jejich stanovi.
V èele sdruení Naturis stojí
èlovìk, který se sám po øadu let

vìnuje ochranì pøírody  ornitolog Jiøí Vlèek. Velkou mìrou se
mimo jiné podílel na stavbì náhradních hnízd èápù bílých, peèuje o poranìné ivoèichy, oputìná mláïata a odbornì spolupracuje s pracovnicemi Referátu ivotního prostøedí Okresního úøadu v Klatovech. Vechno toto dìlá
zdarma.
Setkal jsem se s ním, abych ho
poádal o krátký rozhovor.
 Kde je poèátek, respektive od
kdy se datuje zaèátek tvého koníèka na celý ivot?
V mých deseti letech, kdy
jsem dostal ilustrovanou knihu
ptákù od profesora Jirsíka. Od té
doby se stal mùj zájem o poznání
ptákù daleko hlubím. Ptáci jsou
svým vzhledem a vlastnostmi obrazem vývoje naí planety. Svou
pøizpùsobivostí jsou nám stále
nablízku. Mùeme je proto povaovat za své pøátele. S pøáteli se

vak máme poznávat, abychom
jim rozumìli a dovedli pøispìt,
kdy potøebují pomoci.
 Snad nejznámìjím chránìným
druhem ptactva je u nás pøedevím èáp bílý, který hnízdí na celém území naeho okresu
s výjimkou nejvyích poloh umavy. Mohl bys nám prozradit,
kolik jste letos okroukovali mláïat èápù?
Letoního roku bylo u nás
obsazeno 17 hnízd. Z toho jedenáct párù sneslo snùku a kroukováno bylo 32 dospívajících mláïat. Ale ji dost statistiky. Èáp bílý
není u nás sice pøímo ohroeným
ivoèiným druhem, ale a jím
bude, bude ji pozdì.
 Proè má tolik rád ptáky?
Snad proto, e dokáí létat a
ná svìt vidí v jiném rozmìru. Na
neuvìøitelné rozmanitosti ptaèích
druhù a èeledí se èlovìk neustále
uèí a poznává rùzné souvislosti

evoluèního vývoje, dokonalost
pøírody a v neposlední øadì také
nalézá uspokojení a pocit, e je
nápomocen a tak trochu i souèástí
prostøedí, ze kterého vzeel, ale ze
kterého se dobrovolnì stále více
vyèleòuje a pøestává mu rozumìt.
 A jaké jsou tvoje plány do budoucna?
Nebýt pouze neèinným divákem pøi postupující devastaci pøírody a degradaci lidského mylení ve vztahu k pøírodì na cestì
k blahobytu konzumní spoleènosti. Zní to sice jako fráze, ale
je to tak. I nadále bych se chtìl
komplexnì vìnovat výzkumu
èápù a výrù velkých a jejich ochranì, nenechat se odradit neteèností a vytrvat.
 Vidím, e pøírodu a zejména ptáky má opravdu moc rád. Ale
vrame se zpìt k Naturisu. Prozradil bys nám, co vechno toto sdruení dìlá?

Vedle ji zmínìných aktivit
natáèíme videosnímky o pøírodì.
Naposled jsme napøíklad natáèeli
v Maïarsku ve stepi v národním
parku Hortobágy. K svìtovému
festivalu ptactva byl v Èeském
rozhlase uveden ná dokumentární poøad. V krátkém filmu jsme
také zachytili ná ornitologický
výzkum v novì vyhláené pøírodní rezervaci Èejkovské rybníky.
Podali jsme jménem sdruení soutìní projekt na cyklus pøírodovìdných pøednáek pro mláde a
ve spolupráci s Mìstským úøadem
v Klatovech máme v plánu zøízení útulku pro oputìné psy.
 A co vae zahranièní aktivity?
Na jaøe chystáme pøírodovìdnou expedici na Madagaskar. Cílem naeho putování bude nejen
natoèení dokumentu o souèasném
stavu pøírody na Madagaskaru, ale
i filmování a fotografování ohroených druhù ptactva.

 Výprava do tak vzdálených konèin jistì vyaduje nejen dobrou
fyzickou, psychickou a jazykovou
pøípravu, ale znamená i znaèné
finanèní výdaje. Jak jste na tom
v tomto smìru?
Fyzicky, psychicky i jazykovì
jsme témìø vybaveni. Co nám stále chybí, jsou finanèní prostøedky. Oslovili jsme ji celou øadu
sponzorù, ale pøesto nám schází
malièkost  u asi jen 120 tisíc
Kè.
 To není malièost, ale pøesto doufám, e se vám podaøí tøeba i za
pomoci naích ètenáøù vá sen
o Africe realizovat. Dìkuji za odpovìdi, pøeji vám vem pøíjemnou
cestu, zdaøilý pobyt a hlavnì astný návrat.
Pro zájemce z øad veøejnosti
bude v Okresním muzeu v Klatovech uspoøádána pøednáka na
toto téma 20. ledna v 1600 hodin.
IVAN NIKL

Ètenáøi nám píí
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Malé povídání o kozách
Pokud máte domek, zahrádku
a neradi se nudíte, poøiïte si kozu.
S tou se nudit nemùete, i kdybyste pak chtìli.
Zámìrnì pominu práci, kterou
si zulechtíte dui  jako kydání
zahnojeného chlívku, suení sena
kdy nejvíc leje a podobné lahùdky. Ovem zase vám koza nahradí
pravidelné procházky se psem,
pøedepíe-li vám je lékaø ze zdravotních dùvodù. Koza se pøitom
napase, sem tam nìkde utípne
kytièku. Záleí jen na rychlosti,
s jakou jí kvìtinu seberete, aby
byla pouitelná. Èasem se vycvièíte k dokonalosti a budete od své
eny chválen a oceòován, jaký jste
to pozorný manel. Jít s kozou ven
je stejné, jako kdy si poøídíte vlkodava nebo bernardýna  koza
vás za sebou táhne taky. Oproti
psu neznaèkuje kdejaký patník a
vyhláka na úklid kozích bobkù
taky nikde nevisí. Stejnì byste je
na lopatku nedostali! Horí ovem
je, kdy je koza rohatá. Pes dostane náhubek, ale nároník byste
v obchodech asi tìko hledali.
Ovem èeský kutil si snadno poradí! Staèí sledovat televizní reklamy a nenapadne vás jako ideální ochrana nic lepího, ne vloky s køidélky. Kolemjdoucí i kozenka se budou cítit bezpeènì a

dobøe chránìni. Co teprve ta zábava, a se u vaí rohaté pøítelkynì projeví prskání. Ne, nebojte se,
nepratí sebou a nebude na vás
vlee na zádech prskat, jako to dìlají køeèci! Prskáním se nazývá
období vzplanutí kozí touhy po
lásce. Teoreticky by to mìlo probíhat asi takto: zjistíte nejpøíhodnìjí chvíli pro zdar akce, naloíte kozu do auta a odvezete k nejbliímu kozímu enichovi. Tam
znalecky pohovoøíte s majitelem.
Koza mezitím vesele skotaèí
s kozlem, který jí pomlaskáváním
do ucha vyznává lásku. Poté zaplatíte za kozí skok, naloíte
kozu do auta a jedete domù.
V praxi je to trochu jinak. To ve
pøipomíná jednu èást z Hrabalových Slavností snìenek. Jakmile
toti koza zjistí, e tentokrát pojede na výlet i ona, okamitì se
usadí na pøedním sedadle spolujezdce a odmítá jít jinam. Musíte
jí chvilku pøemlouvat, e by musela mít zapnuté pásy, co kozy
nerady. Pøesedne si tedy na zadní
sedaèku k oknu. Pøi jízdì si vesele pomekává, zdraví chodce a chová se i jinak vzornì. Opravdu sluná koza se jetì pøed jízdou vymoèí venku. V opaèném pøípadì
máte co èistit. Na enichy jsou
kozy vybíravé, snad jako kadá

enská. Take hned jak vystoupí,
prohlédne si ho a podle toho se
i chová  odmítavì nebo vstøícnì.
Proletí po dvoøe s enichem za
zády, spoleènì zboøí hranici døeva, projdou se vám po autì a vyplaí døímajícího psa, který se i s
boudou radìji uklidí nìkam za
kolnu. Nakonec se koza pøitulí
k vám a oírá vae nohavice, zatímco zdivoèelý pukl poskakuje
okolo a pøíernì smrdí. Vstøícné
chování od odmítavého poznáte
celkem snadno. To nakonec toti
neuvìøitelnì smrdí oba!
Po úspìném pokusu uèinit
kozu matkou jedete spolu zase
domù, ovem s tím rozdílem, e
vechna okénka máte otevøená
a sedíte v prùvanu pro nesnesitelný puklí puch. Koza se vzadu
rozvaluje, uila si legrace a milování, tak ani nekecá do øízení. Pánové! Pozor! To zní jako rada do
manelství!
Odmìnou po pìti mìsících
kozí gravidity, kdy vám koza stále více chováním pøipomíná manelku, je nìkolik krásných kozlátek. Pozorovat je pøi dovádìní a
hrách je doslova balzám na dui.
Na závìr jen dodávám  mìjte rádi svoje kozy  jsou hezké a
jsou èeské.
MARIE BUBENÍKOVÁ

Aromaterapie III. - íøe jejího vyuití
Moudrost je poznání vìèných pravd, upotøebitelných v ivotì M. T. Cicero
Aromaterepie je pøekrásný
obor holistického oetøení, který
uívá síly pøírodních aromatických látek. To bylo ve struènosti
popsáno v pøedchozích dvou dílech tohoto seriálu. V této èásti
bych ráda poukázala na to, jak iroké uplatnìní aromaterapie má.
Skuteènì se vyplatí zkoumat vìèné pravdy a zpøíjemnit si pomocí nich ivot.
V první øadì je aromaterapie
zpùsobem celostní léèby.
V naí zemi není aromaterapie v této podobì pøíli rozíøena. Pùsobení alternativního zpùsobu léèby není
jetì zákonem jasnì vymezeno a chybí také kola, která
by zajistila dostateèné vzdìlání.
Asociace èeských aromaterapeutù si tento problém palèivì uvìdomuje, a proto se s otevøením
specializované koly, která by splòovala svìtová kritéria, poèítá za
2 roky. Nicménì v mnoha zemích
západní Evropy a v USA je aromaterapie uznávanou a samostatnì stojící metodou léèby.
Aromaterapii vak není nutno
vdy pouívat samostatnì. Velmi
dobøe se uplatní jako podpùrná èi
doprovodná léèba ke klasické,

západní léèbì, a to v rùzných jejích oborech. Mùe napomoci
v hojení ran, bránit tvorbì zánìtù, poslouit jako prevence proleenin, sniuje riziko pøenosu onemocnìní horních cest dýchacích
na lùkových oddìleních, v podobì sedacích koupelí mùe urychlit léèbu gynekologických obtíí
atd. V této podobì vak musí být
aromaterapie vdy uplatnìna se
souhlasem a nejlépe pod vedením
odborného lékaøe.
Dalí
kapitolou
uplatnìní aromaterapie
jsou její monosti na
poli psychologie a
psychoterapie.
Aroma-

tické látky  pøírodní silice  výraznì a pozitivnì ovlivòují psychiku. Nìkteøí psychologové a psychoterapeuté vyuívají schopnosti
silic pùsobit antidepresivnì, jiné
silice jsou vyuívány pro svou
schopnost harmonizovat psychiku, jiné pùsobí euforicky, meditativnì, afrodiziakálnì a mají dalí
moné kladné uplatnìní.

V Èeské republice je aromaterapie velmi hojnì vyuívána
v rehabilitaci a pøi masáích.
V tìchto oborech je její uití
v naí zemi ji pevnì zakotveno a
ve znalostech i v praktických zkuenostech se mnozí aromaterapeuté dostali na svìtovou úroveò.
Aromaterapie se zde vyuívá díky
schopnosti silic uvolòovat svalová spazmata, sniovat bolest, napomáht hojení rùzných úrazù, tonizovat ochablé svalstvo, urychlovat èinnost lymfatického systému.
Tento výèet by mohl, stejnì
jako výèet úèinkù silic v dalích
oborech, stále pokraèovat. Pùsobení jednotlivých silic je velmi iroké a navíc se silice vzájemnì ovlivòují a potencují.
Proto je jejich schopnost pomáhat nám k dobrému zdraví a
psychické pohodì témìø nekoneèná. Aromaterapie nám vak
mùe pomáhat jen tehdy, kdy
dostateènì hledáme vìèné
pravdy, abychom je mohli
s poznáním a moudrostí uplatòovat v ivotì. Pak nám bude
aromaterapie slouit k radosti a
zdraví.
Aromaterapie nám vak mùe
pomoci i ke kráse a o tom bude
pojednávat dalí díl seriálu.
BN

Nezapomínejte na krmítka!

Ani v letoní zimì bychom nemìli zapomenout na pøikrmování ptákù. Krmítka by mìla
být prostøena pøedevím ve
dnech, kdy uhodí silné mrazy
a napadne sníh.
Nai ptáci v zimní dobì

opravdu strádají. Pøes sníh a
led se nemohou dostat
k potravì  semenùm, plodùm
a k hmyzím kùdcùm zimujícím v nejrùznìjích tìrbinách. V této dobì ijí nai
opeøenci pøedevím z vlastních tukových zásob, a proto
hledají pøilepení na krmítku.
Ptákùm mùete pomoci
v èase nejkrutìjí zimy i vy,
staèí jim bìná sluneènice.
U krmítka pak mùete zavìsit
kus loje nebo syrového sádla
a potom u jen èekat na první
hosty. Zpravidla jimi budou
vudypøítomné sýkorky  koòadra a modøinka. Pozdìji se
objeví zvonci, kosi, pìnkavy,
jikavci, hýl, dlask, brhlík,

strakapoud a pøípadnì dalí.
Jejich poèet a druhy odpovídají vdy místním podmínkám a typu
krmítka.
Nìkteøí
ptáci, jako
napøíklad
pìnkava a
chocholou,
na klasické krmítko nikdy
nepøiletí,
ale budou hledat potravu pouze pod ním na
zemi. Nezapomeòte jim proto
utrousit i trochu na zem. Chocholoui mají vak nejradìji

proso a loupaný oves. Nikdy
nedávejte do krmítka rùzné
zbytky z kuchynì, ptáci by
mohli uhynout.
Pokud se chcete o správném pøikrmování dozvìdìt více,
mùete si napsat
o ilustrovaný návod do spoleènosti
pro ochranu ptactva:
Moravský ornitologický spolek, p.o. box
65, 750 65 Pøerov 2.
Návody jsou rozesílány zdarma, staèí
pøiloit ofrankovan o u obálku se zpáteèní adresou.
J

Suický rockový puls VI.  1997
Pøedchozí díl nepravidelného rockového okénka Suických novin mapoval dìní na
zdejí scénì do poloviny srpna.
Nyní se ocitáme v posledním mìsíci, na sklonku roku, a proto si
shrneme, co se událo od konce
prázdnin a doposud. Pøedesílám, e toho nebylo mnoho, ale
pøípadnou útìchou pro vechny
nespokojené budi fakt, e se veøejnosti pøedstavila dalí skupina,
která tak rozíøila øady stávajících.
K tomu se ale dostaneme dále.
V polovinì srpna si jen tak
znièehonic odjela do Tábora kapela Scythe M, aby si v jedné proslulé hospodì vyzkouela, v jaké
je formì. Pro øídké osazenstvo to
musel být ok: po obìdì pøijede
neznámá kapela, rozestaví a zapojí
si své instrumenty, neruenì odehraje 7 skladeb a v tichosti opìt
zmizí. Zkrátka noise rock. Ve stejný den veèer vystoupili na suickém Santosu Slacks a Brainworker, kteøí byli v závìru doplnìni
jakýmsi improvizaèním blokem,
o který se dìlili èlenové rùzných
skupin. Návtìvnost zde byla,

oproti Scythe M, nesrovnatelnì
vyí a celá akce byla pøenáena
do éteru Radiem Freedom, které
pak bìhem nìkolika dnù nastoupilo na zaslouenou dovolenou.
Prázdniny uzavøel pìkný koncert
na Boudì v Èermné, který otevøeli Skelet. Ano, to je ona doposud neznámá skupina, která vìtinu pøítomných velmi mile pøekvapila. Mladíci odehráli nìkolik
vlastních skladeb a nìjaké cover
verze. Na této akci zúroèili své
kadodenní prázdninové zkouky,
pùsobili sehranì a jejich produkce znìla zajímavì. Po nich se
pøedstavili èasem sílící Stinky
Hole, dìlící se s pøedchozími
o kolní zkuebnu, kteøí se blýskli v pomìrnì dobrém hudebním
projevu svého stylu. Celou akci
uzavøeli domácí Brainworker,
jejich vystoupení jsou stále silná, ale chybí jim nové skladby a
urèitý posun. Ji vzpomenutí
Slacks se do konce roku vydrápali na pódium jetì dvakrát. Nejprve v øíjnu na motorkáøském srazu
ve Strakonicích (tato akce vak
podle slov kapely nedopadla nej-

lépe) a poté v klatovském Sklípku. Na druhé zmínìné akci, mimochodem velmi sluné, pøedskakovali organizujícím Brainworker, kteøí by si kromì èastìjího
zkouení a tvorby nového materiálu pøáli té nového zpìváka. Kdo
chce zkusit tìstí, a kontaktuje
kapelu. O zde nevzpomenutých
zbývajících místních formacích
nebylo v tomto období slyet, tudí ani já k nim nemám co napsat.
Koho by zajímala podrobná
reportá z posledního uvedeného
koncertu, nech po novém roce
zalistuje v ji ètvrtém èísle zvukového friendzinu Rinsing Stage.
V dobì psaní tìchto øádkù vám
jetì nemohu potvrdit jeho úplný
obsah, ale pokud vás nezklamala
pøedchozí èísla, nezklame vás ani
to nejèerstvìjí. Zájemce o srpnové èíslo moná potìí skuteènost, e je k mání nìkolik posledních výtiskù, ve kterých se doètete o brnìnských kapelách Mrtvá
budoucnost a Zemìluè, plzeòské Mythopoeie, klatovských
Promises nebo zdejím undergroundovém vydavatelství hudeb-

ních nosièù, Bastard Racords.
A co øíci na konec? Nic vánìjího se v závìru roku, a víceménì po celý rok, nedìlo.
(Samozøejmì pokud nepoèítám
zdejí velké festivaly  viz. IV.
a V. díl tohoto seriálu.) Trochu
mì mrzí, e letos ádná lokální
kapela nedola tak daleko, aby
zveøejnila svou demo  kazetu
(minulý rok to byli zatím jediní

Scythe M) nebo se snaila koncertovat za hranicemi regionu
(vloni to byli znovu samotní
Brainworker). Nebudu vak
nad jednotlivými skupinami lámat hole a vyèkám, s èím pøijdou nebo jak se ohlásí v roce
následujícím. Doufám, e nebudu jen naivnì vìøit v jejich moné dílèí úspìchy, stejnì jako ve
znovuzrození poøadatelù vìt-

ích akcí, kteøí pozvou do naeho mìsta nebo nejbliího okolí více zvuènìjmenných kapel
tvrdího raení.
Úplným závìr em pøeji
pevné zdraví, dobré mezilidské vztahy, silnou lásku, pozitivní mylení a obrovskou hromadu hudby. Uijte si nový
rok, rockeøi!
FBB

Jedna z nejaktivnìjích a nejvýraznìjích kapel zdejí rockové scény: Brainworker.
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Projekt 100

úterý 24. bøezna
Tajnosti a li
Sarkastické podobenství významného
britského reiséra, které v roce 1996 získalo Velkou cenu i cenu za
enský herecký výkon na MFF v Cannes.
V minulém èísle SN jsme nae filmové diváky informovali FrancieVelká Británie 1996, re. Mike Leigh, 148 min., od 12 let.
o pøehlídce Projekt 100, která bude v naem kinì probíhat v únoru a
bøeznu.
sobota 28.bøezna
Od pùvodního zámìru, aby filmy pøehlídky byly uvádìny Most pøes øeku Kwai
Drama z japonského zajateckého táv pravidelných dnech, musíme bohuel èásteènì upustit. Je to proto, bora získalo v roce 1957 celkem sedm Oscarù.
e v období dvou mìsícù probìhne pøehlídka v 60 kinech ÈR a vzhle- Velká Británie 1957, re. David Lean, 161 min., titulky, od 12 let.
dem k dopravním monostem a èasovému rozvrhu se pùvodní programování ponìkud zmìnilo. Nebude to vak na úkor kvality, protoe Podrobné informace o jednotlivých titulech sledujte v SN, ve výse nám podaøilo zajistit vech 10 filmù a nyní vám tedy nabízíme ji vìsních skøíòkách kina, na plakátech.
konkrétní program filmové pøehlídky.
pátek 6. února
Nick Parker uvádí
Ojedinìlá superkolekce filmù studia
AARDMAN, pøedevím nejúspìnìjího animátora vech dob Nicka
Parkera (vechny jeho filmy byly nominovány na Oscara, tøi z nich
Oscara získaly). Postavièky Wallace, Gromita i Simpsonových jsou
vude na svìtì velmi populární. Velká Británie  19901996, re. Nick
Parker a jiní, 101 minut, titulky, od 12 let.
sobota 7. února
Chu tøení
Pøekvapivý vítìz MFF v Cannes 1997
je prvním íránským filmem v naí distribuci a reprezentuje tvorbu
v souèasnosti nejzajímavìjí kinematografie. Írán 1997, re. A. Kiarostami, 90 min., od 12 let.
pondìlí 23. února
Mùj ivot v rùovém
Úspìný debut nadìjného reiséra
o chlapci, který chce být radìji holèièkou. Film získal srdce divákù
i Velkou cenu na MFF v Karlových Varech 1997, ale také Zlatou kameru na MFF v Cannes. BelgieFrancie 1997, re. A. Berliner, 92
min., titulky, od 12 let.
nedìle 1. bøezna
Sladké hry minulého léta
Impresionisticky ladìný film inspirovaný povídkou G. de Maupassanta, díky skvìlé kameøe získal Hlavní cenu
na festivalu v Monte Carlu 1970. ÈSSR 1969, re. Juraj Herz, 66 min.
Sbìrné surovosti
Krátkometrání film patøí mezi nejlepí filmové adaptace díla B. Hrabala, pøesto se v naí filmové distribuci prakticky neobjevil. ÈSSR 1965, re. Juraj Herz, 31 min.
Oba filmy jsou vhodné od 12 let.

nedìle 18. ledna 1998
Kuøátka s Dádou
Horaïovice  Kulturní dùm
nejnovìjí dìtský poøad Dády Patrasové
odjezd: 1415 hod. Suice, nábøeí
cena: 150 Kè (vstupenka, doprava)
Druhá polovina ledna je ve znamení premiér tématicky zamìøe- Ke zvýení ceny zájezdu dolo
ných na ánr sci-fi. Pøíznivci tìchto filmù si tedy pøijdou na své.
z dùvodu zvýení ceny vstupenky.
Vyprodáno! Objednané vstupenContact
Tajemné hlasy z vesmíru jsou koneènì ky si vyzvednìte v kanceláøi MKS
deifrovány. Jodie Fosterová jako první pozeman porozumí posel- (Sokolovna).
ství mimozemských civilizací.
Svìt se blíí k zaèátku nového tisíciletí a v moderní pozemské sobota 17. ledna 1998
laboratoøi jsou zachyceny z hlubin vesmíru signály, které se stále opa- muzikál Krysaø
kují. Vìdecký tým se soustøedí na jejich dekodování a poselství zaèí- Praha
ná být stále více srozumitelné. K jeho úplnému rozlutìní je tøeba, odjezd: 1000 hod. Suice, nábøeí
aby spojily své síly národy celého svìta a vybraly jednotlivce, které- cena: 640 Kè (vstupenka, doprava)
mu bude umonìno, aby odhalil celé tajemství. Teprve pak lidstvo Doprodej posledních volných míst
ihned v kanceláøi MKS
porozumí své minulosti i pøítomnosti.

Zveme vás do kina

Ireny Greifové, která patøí k naim pièkovým výtvarníkùm. Její
výtvarné øeení kostýmù na rozdíl od pøedchozí verze, která vycházela z romantismu minulého
století, se inspiruje v pøedkøesanské Palestinì. Dalí výraznou
zmìnou je nový povrch dekorace.
Z arény divadla zmizel písek a jevitì pokryla speciální hmota, která se na èeských jevitích objevuje vùbec poprvé. Této nové výpravì se pøizpùsobil výtvarník svìtel
Jozef Celder  pøibyla celá øada
nových svìtelných efektù. Také
choreografie doznala znaèných
zmìn, orchestr pøináí souèasnìjí arane hudebního doprovodu a
VERZE 97 se podepsala i na èeském libretu. V hereckém souboru
se objeví pìt nových tváøí, sólisté
vak zùstávají  znovu se tedy setkáte s Kamilem Støihavkou, Danem Bártou, Bárou Basikovou,
Vilémem Èokem a dalími osobnostmi naí hudební scény.
I ti, kteøí pøedstavení ji døíve
zhlédli, se mají tedy na co tìit.

Novinka
sobota 7. bøezna 1998 v 1600 hod.
pøedstavení muzikálu JESUS
CHRIST SUPERSTAR 
VERZE 97
Ze Suice bude zajitìn autobus a vstupenky za výhodnou
Únos
Dìj tohoto napínavého filmu je situován cenu. Blií informace v kanna americký jihozápad, rozlehlou plochu Nevadské poutì, kde není celáøi MKS.
Pøihláky a informace o nabízekam se skrýt a pøesto v tìchto místech lidé mizí. Jeff Taylor (Kurt
ných zájezdech obdríte v kanceRussell) jede s manelkou za novou prací do San Diega a jejich cesta Nová verze svìtoznámého muzi- láøi Mìstského kulturního støedisvede zdánlivì nudnou a bezpeènou písèitou plání. Ale jen do té chvíle kálu doznala znaèných zmìn. Pøi- ka v Suici (Sokolovna  1. pone se porouchá automobil a je tøeba se dostat k nejbliímu telefonu. náí zejména kostýmy návrháøky schodí) na tel. 0187/52 86 86
Jeffova manelka se na cestu za telefonem vydává s projídìjícím kamionem, avak ona i kamion mizí beze stopy. Cesta za novým zamìstnáním se pro hrdinu filmu proto stává nebezpeèným a napínavým dobrodrustvím, kdy pátrá na vlastní pìst, rozplétá pavuèinu záhadných
událostí a zachraòuje svou enu s nasazením vlastního ivota.
Horizont události
Píe se rok 2047, ke startu do kosmu je
pøipravena záchranná výprava, která se vydává hledat kosmickou loï
Osudný horizont. Tento vesmírný koráb byl vyputìn pøed sedmi lety,
aby prozkoumal hranice sluneèní soustavy, a zmizel beze stopy za
planetou Neptun. Úkol záchranné expedice je nelehký a pøi pátrání
odhalí nové a zcela pøekvapivé tajemství kosmu  jinou civilizaci

pondìlí 2. bøezna
Vertigo
Mistrovské dílo Alfreda Hitchcocka
s Jamesem Stewartem a Kim Nowakovou v hlavních rolích. Jde
o preciznì zpracované komorní drama s dokonalou ukázkou Hitchcockovy tvorby. Film se od doby svého natoèení po rozsáhlé obrazo- Pátý element
Kadých pìt tisíc let pøichází z vesmíru
vé a zvukové rekontrukci vrací na plátna svìtových kin. USA 1958, Zlo. Pokadé se najde nìkdo, kdo se mu postaví a tentokrát se hrdititulky, 125 min., od 12 let.
nou proti své vùli stává newyorský taxikáø Bruce Willis. Uvidíte pøíbìh boje Dobra a Zla, které se v tomto pøípadì nezajímá o peníze a
pondìlí 9. bøezna
moc, ale chce samotný ivot na Zemi  vechny lidi, ivoèichy, rostliMazací hlava
Obrazovì i zvukovì vytøíbené dílo stojí ny a dokonce i svìtlo. Dìj filmu zaèíná kolem roku 177 v prostøedí
na poèátku zajímavé tvorby reiséra Davida Lynche, je bizarním exkur- egyptských pyramid a pøenáí se do New Yorku v roce 2300. Taxikáø
zem do temného labyrintu lidské due a prvním krokem k proniknutí za pomoci zvlátní vesmírné bytosti musí najít zpùsob, jak spojit sílu
do tajù reisérova díla. USA, 197279, re. David Lynch, 89 min.
ètyø ivlù, aby mìlo lidstvo nadìji na záchranu.
Podle odborníkù je film oznaèován jako jeden z nejvìtích proúterý 10. bøezna
jektù roku 1997, má pravdìpodobnì nejvìtí rozpoèet na speciální
Saló aneb 120 dnù Sodomy Kontroverzní a skandální adaptace de efekty ve filmové historii.
Sadových románù je zasazena do Itálie druhé svìtové války. Film byl
nadenì pøijat revoltujícími intelektuály, ale zároveò i zákazán ve vìtinì zemí Evropy. Itálie 1975, re. P. P. Pasolini, 117 min., nepøístupný

Filmový klub

pondìlí 16. bøezna
Nostalgie
Poslední film reiséra A. Tarkovského, který nebyl nikdy uveden v naí distribuci. Film získal cenu za
autorský film na MFF v Cannes 1983.
ItálieSSSR 1983, re. A. Tarkovskij, 120 min., od 12 let.

Profesor odchází
USA 1994, re. Mike Figgis, barevný, titulky. Nejnovìjí pøepis hry Terence Rattigana, který je hereckým koncertem Alberta Finneyho. Nahlédneme do ivota zralého mue, který
se rozhodne spálit mosty za neradostným ivotem a zaèít znovu, seznámíme se s prostøedím exkluzivní chlapecké koly v souèasné Anglii.

Bára Basiková je jednou z hvìzd muzikálu Jesus Christ Superstar.
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Hokejisté TJ Suice zatím osmí
Na osmém místì tabulky
okresního pøeboru muù Strakonicka v ledním hokeji figurují po
devíti kolech zástupci TJ Suice.
Na svém kontì mají zatím pouze
ètyøi body, a to za remízu
s Radomylí 6:6 s Unielektro
Strakonice 5:5 a za vítìzství
v derby utkání s HC Horaïovice 11:0. V posledních tøech zápasech, které se hrály na zimním stadionu ve Strakonicích, Suiètí získali pouze jediný bod, a to za remízu s Unielektro Strakonice,
v dalích dvou duelech neuspìli.
Nedaøilo se ani dalímu naemu zástupci  HC Horaïovice,
který uzavírá tabulku bez zisku jediného bodu.
KATOVICE  SUICE 3:2 (2:0,
1:1, 0:1).
Se ètvrtým celkem tabulky sehráli suiètí mui vyrovnanou partii. Katovice vedly brankami z 11.
a 16. minuty. Suici se podaøilo sníit ve druhé tøetinì brankou Jùna,
který ze skrumáe dotlaèil puk za
záda výbornì chytajícího katovického gólmana, kterému nechybí ani
ligové zkuenosti. Právì gólman
domácích znamenal pro suické
støelce nepøekonatelnou pøekáku,
a tak vechny ance Suice zùstaly
ve druhé tøetinì bez vyuití. Naopak to byli Katoviètí, kteøí ve 28.
minutì v oslabení ujeli suickým
obráncùm a ujali se opìt dvoubrankového vedení. V závìreèné dvacetiminutovce mìli Suiètí tlak, na
branku Katovic se valil útok za útokem, ale katovický brankáø byl
vdy na svém místì. Na koneèných
3:2 sníila Suice a dvì minuty
pøed koncem zápasu brankou Vladimíra Pitla. Ve slunì hraném
utkání byl z mustva Suice vylouèen pouze jeden hráè, ovem na

2+2 minuty, z drustva domácích
sedìli na trestné lavici tøi hráèi.
UNIELEKTRO STRAKONICE
 TJ SUICE 5:5 (2:1, 3:4, 0:0).
V 10. minutì li do vedení domácí, kteøí vzápìtí poslali do sítì
Suice druhou navtívenku  2:0.
Hosté sníili brankou do atny
v poslední minutì první tøetiny, kdy
po pøihrávce Konèala míøil pøesnì
do sítì Unielektra Vladimír Pitel.
Druhá dvacetiminutovka pøinesla
sedm branek. Nejprve domácí zvýili na 3:1, Suice ale brankami Václava Pitla a Holého vyrovnala na 3:3.
Vzápìtí se Unielektro radovalo
opìt z vedení, i kdy nejen suiètí
hráèi, ale i pøítomní pøíznivci se pozastavili nad výrokem rozhodèího,
který branku uznal, aèkoli byla pøeruená hra. O nìkolik minut pozdìji se Strakoniètí radovali z páté branky. Ve 38. minutì ujel pøi vlastním
oslabení suický Klement a nemýlil
se  5:4. Na koneèných 5:5 uzavøel
skóre celého zápasu v poslední minutì druhé tøetiny Vladimír Pitel.
V závìreèné tøetinì i pøes øadu vylouèených Suice udrela remízu
a do tabulky si pøipsala cenný bod.
Suice podala na výkon rozhodèích
protest.
CEHNICE  SUICE 5:0 (2:0,
1:0, 2:0).
Proti vedoucímu tabulky podali suiètí hokejisté dobrý výkon
a aèkoli výsledek napovídá
o jednoznaèném vítìzství Cehnic,
byli Suiètí favorizovanému soupeøi naprosto vyrovnaným soupeøem. Suice nevyuila øadu gólových ancí, navíc Murcko nastøelil dvakrát tyèku cehnické branky.
Výsledky HC Horaïovice:
7. kolo Radomyl  Horaïovice
15:0 (3:0, 5:0, 7:0),
8. kolo Horaïovice  Pøeovi-

ce 0:5 (0:3, 0:1, 0:1),
9. kolo Horaïovice  Záboøí 3:9
(3:3, 0:3, 0:3).

Extraligu vedou
Staøí páni
Po první polovinì Suické extraligy pracujících v ledním hokeji
vedou tabulku Staøí páni Suice.
Na druhém místì je tým Sokola
Týnec, tøetí pøíèka patøí hokejistùm SKP Suice.
Výsledky:
SKP Suice - Kalovy Team 13:2
(1:2, 4:0, 8:0). Jasná záleitost
domácího týmu SKP Suice, za
který dal ètyøi branky Uxa, tøi pøidal V. Kùs, dvì branky vsítili Èerník a M. Hrabík, po jedné brance
pøidali mat a Zedník.
Suická stavební - Solo Suice 0:3.
Silnice Suice - Sokol Týnec 4:6.
SKP Suice - Staøí páni Suice 1:8.
Staøí páni Suice - Suická stavební 10:3.
Silnice Suice - Staøí páni Suice
2:20. Za vítìzný tým skórovali:
Auprunk 5, Urbánek 3, vec 3,
Niebauer 3, Pytel 2, Sekyra 2, Jankovský a Vrhel po jedné brance.
Solo Suice - Suická stavební 4:6.
Ve vyrovnaném zápase se
z vítìzství radovali hokejisté týmu
Suická stavební, o jejich branky
se podìlili: Pøerost 2, Vítovec, aek, Svato a Kor po jedné brance.
Za poraené dal dvì branky Otto,
jednou skórovali mat J. a Blaek.
Staøí páni Suice - Sokol Týnec
2:0. O tìsné vítìzství vedoucího
celku tabulky - drustva Starých
pánù Suice - nad druhým Sokolem Týnec zajistili brankami Jankovský a Urbánek.
Kalovy team - Silnice Suice 4:8.

Vánoèní dárek pro mladé fotbalisty TJ Suice

Elektronické ipky
Vánoèní turnaj v Kolinci

Tým Exitus Kolinec uspoøádál
o vánoèních svátcích turnaj jednotlivcù v ipkách. Seli se tu hráèi
z celého naeho okresu vèetnì zkuených hráèù SK MBC Suice, ipkaøù z Hrádku, Zavlekova, ichovic a pochopitelnì domácího Kolince. Vítìzem turnaje se stal P.
Bradáè z týmu SK Cobra Klatovy
A, který ve finále porazilV. Míèku
z SK MBC Suice. Na tøetí pøíèce
se umístil K. Franèík z týmu Kings
Zavlekov a ètvrtý byl domácí reprezentant J. írek.

Suický pohár
vede Míèka

Prùbìné poèasí celoroèní
soutìe ipkaøù Suický pohár, který se kadý týden ve
ètvrtek hraje v restauraci
U Chovatelù v Suici, vede
Vlastimil Míèka z SK MBC Suice. V posledním turnaji se mu
podaøilo zvítìzit, kdy ve finále
porazil Zdeòka Jíu z týmu
Kings Zavlekov. Tøetí místo obsadil Josef Zahradník z drustva
Fevobe Hlavòovice a ètvrtý byl
Pavel Tuèek z Keplí. Celkové
poøadí vede zatím V. Míèka z SK
Vánoèní pohár v Suici
MBC Suice se 426 body, druhé
Dalí dostaveníèko o Váno- místo patøí Miroslavu ímovi
cích si dali ipkaøi v Suici v res- z SK Cobra Klatovy A a tøetí je
tauraci U Chovatelù, kde první
roèník Vánoèního poháru uspoøádal tým SK MBC Suice. Selo
se tu dvaatøicet hráèù, kteøí se systémem 301 double out utkali
o hlavní cenu  Vánoèní pohár.
Vítìzem turnaje, který od dopoledne trval a do pozdnì noèních
hodin, se stal Michal Krèma
z Èeského Krumlova, druhé místo obsadil Miroslav íma z SK
Cobra Klatovy A a tøetí byl Vlastimil rom z Horaïovic. Mezi
startujícími nechybìly ani ètyøi
eny, z nich nejlepí byla Anna
vecová z Hlavòovic, která se
v celkovém poøadí umístila na 13.
 16. pøíèce.
Na první roèník Vánoèního
poháru sponzorsky pøispìly tyto
firmy: Autoservis Peugeot Kalný
Èimice, Cykloservis Míèka Suice, ZKD Suice, Drogerie Suiak
Suice, Jantar Suice, Maso  uzeniny Hlaváèek a Sport Schwarzkopf Suice.

Miroslav Franìk z týmu Exitus
Kolinec.
Pravidelných ipkaøských turnajù, které zaèínají v 1800 hodin
ve zmínìné restauraci, se mùe zúèastnit jakýkoli pøíznivec elektronických ipek. Turnaj je otevøen
jak registrovaným, tak i neregistrovaným hráèùm.

SK MBC Suice
vede extraligu

V èele tabulky extraligy drustev Bohemia Dart Cup
v elektronických ipkách je tým
SK MBC Suice, který zatím pouze jednou prohrál. V posledním
zápase zvítìzil snadno nad týmem
Straice u Rokycan 10:1.

Novoroèní turnaj
ve Straicích

Nejlepí ipkaøi Vánoèního poháru v Suici. Horní øada zleJak na Nový rok, tak po celý
va: vítìz Michal Krèma z Èeského Krumlova, druhý Miroslav íma
rok. Zøejmì tímto pøíslovím se øíz týmu SK Cobra Klatovy A a tøetí Vlastimil rom st. z Horaïodili suiètí ipkaøi, kteøí se letos
vic. Vpøedu Vlastimil Míèka z poøádajícího SK MBC Suice a nej1. ledna zúèastnili Novoroèního
lepí ena turnaje Anna vecová z Hlavòovic.
turnaje ve Straicích u Rokycan.
V silné konkurenci bezmála 90
hráèù si vichni vedli velice dobøe. Do finále se prosadil Ladislav
Kaiser, ale na prvenství bohuel
nedosáhl a skonèil druhý. Tøináctý skonèil dalí hráè SK MBC
Suice
Vlastimil
Míèka
a tøiatøicátý byl jeho týmový kolega Josef edivý.
Ani v zimní pøestávce fotbalisté kopu. Ani tentokráte se domácím
TJ Suice nezahálejí. O vánoèních nedaøilo, prohráli 1:2 a z tøetího
svátcích oddíl kopané TJ Suice místa se radovali horaïoviètí áci.
uspoøádal v suické sportovní hale Výsledky v základních skupinách:
Vánoèní turnaj v sálové kopané Klatovy - Horaïovice I 4:0, SuSilvestrovský turnaj mladích ákù. Selo se tu pìt ice 86 - Horaïovice II 2:0 (za
drustev - Suice 85 (hráèi narostøílel perl a Barto), Suv bleskovém achu zení v roce 1985), Suice 86 (hráèi Suici
ice 85 - Suice 86 4:0 (za vítìze
Tradièního Silvestrovského turna- roè. nar. 1986 a mladí), Hora- skórovali Prchlík 3, Musil), Klaje v bleskovém achu, který uspo- ïovice I, Horaïovice II tovy - Horaïovice II 5:0, Horaøádal v klatovské sokolovnì míst- a Klatovy. Nejprve se hrálo ve ïovice I - Suice 86 0:0, Suice
ní achklub Sokol, se zúèastnili skupinách, kde poøadí urèilo 85 - Horaïovice I 4:1 (o branky
také achisté Sokola Suice. úèastníky finále a zápasu o 3. - 4. vítìzù se podìlili Prchlík 2, MuV silné konkurenci 59 hráèù místo. Potìující je, e ve finále sil a Lenoch).
z oddílù celého kraje si ze suic- i v zápase o 3. - 4. místo mìla Koneèné umístìní: 1. Klatovy, 2.
kých hráèù vedl nejlépe Pøib ml., Suice pokadé svého zástupce. Suice 85, 3. Horaïovice I, 4.
který získal 10,5 bodu a obsadil Ve skupinì si nejlépe vedli fotba- Suice 86, 5. Horaïovice II.
34. pøíèku. Flégl byl 41., tìsnì za listé drustva Suice 85 a Klatov, Po vyhláení výsledkù byl ocením pak skonèil dalí zástupce kteøí se také støetli o koneèné pr- nìn i nejlepí støelec turnaje suického achu Pøib st.. Oba zís- venství. V øádném èase (hrálo se Milan Prchlík ze Suice, který do
na 15 minut) skonèilo utkání ne- sítì svých soupeøù poslal devìt
kali shodnì 10 bodù.
rozhodnì 1:1, kdy za Suici skó- navtívenek.
roval Prchlík, a tak se rozhodova- Turnaj sponzorsky podpoøily tyto
II. DIVIZE DRUSTEV
Vedení v II. divizi drustev lo ve støelbì penalt. Úspìnìjí firmy: Pekárna Rendl Suice, Pov achu si i nadále drí achisté nakonec byli klatovtí áci traviny U Hlaváèkù, ÈOKO Blahovec, Cukrárna U Zahradníkù,
Sokola Suice. V dalím kole této a získali celkové prvenství.
soutìe porazili Klenèí 5,5:2,5. Také v utkání o 3. - 4. místo mezi Restaurace Zlatá Otava, RestauS týmem Klenèí, které je na 8. týmy Horaïovice I a Suice 86 race U Knìzù, Restaurace
pøíèce v tabulce, si Suice pora- bylo skóre po skonèení hrací doby U Praákù a Sport Schwarzkopf.
dila vcelku bez problémù. Tabul- vyrovnané - 1:1 (za Suici míøil Poøadatelé zároveò dìkují rozhodku vede Suice pøed Spáleným pøesnì evèík), a tak se rozhodo- èímu L. Kurcovi, který turnajová
valo opìt ze znaèky pokutového utkání øídil.
Poøíèím.

Prvenství putovalo
do Klatov

Mladí fotbalisté TJ Suice, úèastníci vánoèního turnaje.
Mladí fotbalisté do 12 let
z okresu Klatovy se setkali na
2. svátek vánoèní v hale TJ Suice. Oddíl kopané TJ Suice, rodièe
a sponzoøi jim pøipravili opodìný
vánoèní dárek. 1. roèník vánoèního halového turnaje v kopané. Pìt
mustev systémem kadý s kadým 1×15 minut se utkalo v základní èásti turnaje s tìmito výsledky: Klatovy  Horaïovice 4:0,
Suice 86  Horaïovice II 2:0
(perl, Barto), Suice 85  Klatovy 1:0 (Lenoch), Horaïovice
I  Horaïovice II 4:0, Suice 85
 Suice 86 4:0 (Prchlík 3, Musil),

Klatovy  HoraïoviceII 5:0, Horaïovice I  Suice 86 0:0, Suice 85  Horaïovice II 7:0 (Prchlík 3, Musil 2, lajs, Tùma), Klatovy  Suice 86 1:0, Horaïovice I  Suice 85 1:4 (Prchlík 2,
Musil, Lenoch). Základní skupinu vyhrála Suice 85 bez ztráty
bodu. Utkání o 3. 4. místo Suice 86  Horaïovice I 1:1 (evèík, afanda) na penalty 1:2 vyhrály Horaïovice. Finále Suice
85  Klatovy 1:1 (Prchlík  Presl)
na penalty 3:4 vyhrály Klatovy. Na závìr turnaje byl vyhodnocen nejlepí støelec Milan Prch-

lík ze Suice  dal 9 branek a obdrel cenu od firmy Schwarzkopf.
Po vyhláení výsledkù mustva obdrela krásné koláèe
z pekárny pana Rendla a sladkosti
od firem Potraviny U Hlaváèkù,
ÈOKO Blahovec, Cukrárna
U Zahradníkù, Restaurace U Praákù, U Knìzù a Zlatá Otava. Tímto jim poøadatelé dodateènì dìkují. O hladký prùbìh turnaje se postaral velmi dobrý rozhodèí Lubo
Kurc a poøadatelé manelé perlovi, Prchlíkovi a pan Musil  dìkujeme za pìkný vánoèní dárek pro
kluky, kteøí mají fotbal rádi. E

Inzerce

strana 11

Suické gymnázium v TV NOVA
áci suického
gymnázia nìkolikrát
navtívili televizní poøad Áèko. Prvního výletu se úèastnily tøídy
sekunda B a sexta B.
Ve ètvrtek 6. listopadu ráno se vydali áci
za doprovodu profesorù P. Prince a I. Kratochvíla na cestu do Prahy. Po pøíjezdu do naeho hlavního mìsta
zhlédli Náprstkovo muzeum a idovské mìsto. Poté zamíøili k budovì TV
Nova. Následovalo seznámení
s prùbìhem odpoledního poøadu a
krátká zkouka. V 1645 hodin zaèínal
pøímý pøenos moderovaný árkou

Kubelkovou na téma modelky. V poøadu vystoupili: L. Foustková, I. tefko,
J. Festová, T. Charvát, D.
Gregorová, P. Mináøová.
Pro vechny áky byl výlet cennou zkueností a
novým poznáním.
Za ètrnáct dní  18.
11.  èekal áky sekundy
B a tercie A dalí výlet do
Prahy spoleènì s uèiteli P.
Princem a L. Potuákovou. Celá výprava nejprve navtívila
zámek Dobøí, poté Národní muzeum. Pro sekundu B byla jediným pøekvapením delí zkouka. Jako tradiènì zaèal pøímý pøenos v 1645. Téma
Kelly Family uvádìl Honza Musil.

Mezi hosty byli: fanynky Kelly Family, kritik L. Vlasák, populární moderátorka T. Pergnerová. I tentokrát
dopadlo ve podle oèekávání.
Krátce na to mìlo suické gymnázium dalí zastoupení v tomto
poøadu. Nyní to byly tøídy starího
gymnázia s profesory L. Fedorem
a R. Sloupem.
Dojmy z natáèení byly vesmìs
pozitivní. Na kadého zapùsobila otevøenost moderátorù. Nám se vysílání
velice líbilo a do této doby neznámé
prostøedí televize se vem zúèastnìným tøídám trochu pootevøelo.
Doufejme, e nae kola bude
dále zvána do televizních poøadù.
J. IMÁÈEK, sekunda B
JONÁ BARTO, prima A

Právo útrpné

obsah bílých skoøápek a za znaèného
potlesku je vrhají do plochého kotle.
Neastníci se tak po dlouhém vìznìní
bezmocnì rozplácnou o dno kotle. Ale
mistr popravèí nezná slitování. Na obnaené rány odsouzencù sype chladnokrevnì sùl a slast mu pùsobí jejich beznadìjné kvílení. Jetì trochu zaoceánského koøení a mùeme pøejít k dalí
exekuci. Ze svého stinného koutku
v královském aláøi se s vlastní pýchou
a opovrením zvedá Francouz. Och, jak
noblesní je ten pan Camembert. Ale
kat, ten nemùe znát soucit. Na pranýø
s ním! A rozètvrtiti pilou. Nejprve od
rukou nahoru a pak v pase. Zvlátní to
bílá krev fracouzské lechty. Pozùstatky nech jsou vhozeny k ostatním kacíøùm. A se smaí v pekelné výhni.
Královský popravèí miuòk zdá se býti
hotov. U jen z kotle vyklopiti na podnos a servírovat ostatním, kdo by se snad
kdy chtìli králi vzepøít. Bílé hranaté království je znovu èisté. Ve v poøádku.
Ji z nìj pøi prvním otevøení bran nevypadá dav nedoèkavcù, kteøí nechtìjí nic

jiného ne spatøit královské útroby. Král
triumfuje nad podnosem s kacíøi. Ach,
jak krásný a morbidní je støedovìk a
jak chutný. (Recept na Volské voko)

Hlad. Co je hlad? Nutnost v hávu
slastného pocitu. Teflonová pánev se
rozehøívá dobìla (aè to prý není zdravé) a chystá se poskytnout trochu toho
áru pøipraveným pøísadám. Pod pevnou hradbou skoøápky se ji chystají
kuøátka ve své nevyspìlosti na to úasné divadlo støedovìkého kvaøení se
v rozpáleném oleji (ten bohuel na pánvi chybí), ale ne na nì dojde, vybere
mistr popravèí jiného odsouzence.
Zrádný baron Salám je strachem celý
zrudlý. Marnì natahuje svùj dlouhý krèek ve snaze bránit se Svatým písmem.
Necitelná ruka zákona uvádí do chodu
popravèí krájeè na chléb a provádí exekuci na onom neastníkovi. Pro jistotu pøetne jeho íji alespoò pìtkrát a zbylá koleèka masa nahází na plochý kotel
pro kvaøení bohatých idù. Potlesk
obecenstva se mísí s pøíjemným pachem kvaøícího se masa.A ji pøicházejí dalí odsouzenci. Jsou ètyøi. Pohùnkové jedním rázným klepnutím uvolní

Podzimní pøíroda
Na klidném palouku leí rosa.
Je chladno. Tak chladno, e se
dech sráí a jak duch svìtcùv uniká k nebi. Ale rosa leí dál.
A leela tu vdy. V zimì to bìloskvoucí krajka zimním spánkem
spících víl. Na jaøe v mihotavém
mladém slunci tanec svìtla. V létì
s klidným majestátem perly na íji
závratnì krásné a mocné dámy.
Zato na podzim. Rose je zima.
Prokøehlé mylenky letí a nevìdí
kam. Na pìinách se usazují sny a
tvoøí pevnou kamennou cestu.
Tam nìkde, kdesi hluboko v dui
plápolá skomírající plamínek.
Rosu høejí vzpomínky a ty se
s ledovým klidem vytratí
PAVEL EBESTA,
onoho èasu V. A
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Oblastní kulturní pøehled od 16. do 30. ledna 1998
SUICE
Program kina
Zaèátky pøedstavení, neníli uvedeno jinak, vdy ve 2000
hod. Tituly oznaèené ¯ uvádíme premiérovì. Podrobné
informace o zajímavých filmech uvádíme na str. 7.
15.  16. (ètvrtekpátek)
¯
SVATBA MÉHO NEJLEPÍHO PØÍTELE
Romantická komedie s Julií Robertsovou v hl. roli.
USA, titulky, 105 min., pøístupný.
17.  19. (sobotapondìlí)
¯
MUI V ÈERNÉM
Úspìná sci-fi komedie z produkce Stevena Spielberga  speciální agenti chrání Zemi pøed vesmírnými pøistìhovalci. USA, titulky, 98 min., od 12 let.
20.  21. (úterý støeda)
¯
CONTACT
Jodie Fosterová jako první pozeman porozumí
poselství mimozemských civilizací.
USA, titulky, 150 min., pøístupný.
22. (ètvrtek) Filmový klub
PROFESOR ODCHÁZÍ
Nejnovìjí pøepis hry Terence Rattigana odehrávající se v exkluzivní chlapecké kole v Anglii. Herecký koncert Alberta Finneyho. USA, titulky
23.  24. (páteksobota)
¯
PRETAPORTER
Poznáme pikantní zákulisí paøíského svìta módy
v doprovodu filmových hvìzd a svìtových modelek.
USA, titulky, 133 min., od 15 let.
25.  26. (nedìlepondìlí)
¯
HORIZONT UDÁLOSTI
Vìdeckofantastický thriller z poloviny 21. století
 vesmír odhaluje jedno ze svých tajemství.
USA, titulky, 90 min., od 15 let.
27.  28. (úterýstøeda)
¯
ÚNOS
Napínavý pøíbìh odehrávající se v nevadské pouti.
V hl. rolích Kurt Russell a Kathleen Quinlanová.
USA, titulky, 93 min., od 15 let.
29.  31. (ètvrteksobota)
¯
PÁTÝ ELEMENT
Nesmírnì pùsobivá podívaná reiséra Luca Bessona
s Bruce Willisem v hlavní roli snímku z 23. století.
Francie, titulky, 127 min., od 12 let.

Spoleèenská zábava
Dancing club Granát, nám. Svobody
pátek a sobota  2000  400 hod.
Diskotéky  Jaroslav Hlaváè, Jiøí Hrabì
¯ ¯ ¯
Hotel Paleèek  pátek 16. ledna ve 2030 hod.
Taneèní zábava se skupinou p. Brabce.
¯ ¯ ¯
Sokolovna
pátek 16. ledna ve 2000 hod. Maturitní ples Rodinné koly Kaperské Hory
pátek 23. ledna ve 20 00 hod. Spoleèenský ples
SOLO
sobota 31. ledna ve 2000 hod. Skláøský ples
Kadou støedu od 1800 do 2000 hod. Pøedtaneèní
výchova

Divadlo, zábavné poøady

Dìtský farní karneval Na hradì a v podhradí tombola. Vstupné 50 Kè. Pøedprodej vstupenek Turistické pøechody:
Vstupné 10 Kè
Buèina  Finsterau od 1. 10. do 31. 3. 900  1700 hod.
v kinì Otava.
pro pìí, cyklisty a lyaøe
elezná Ruda  Bayer. Eisenstein
Tìlovýchova, sport, relaxace
Programy pro dìti
od 1. 10. do 31. 3. 800  1800 hod.
Tìlocvik pro tìhotné eny
Dùm dìtí a mládee
pro pìí a cyklisty
Sokolovna úterý 1730  1830 hod.
pátek 23. ledna v 1700 hod.
Relax klub  posilovna
Jak princ s vodníkem vytopili peklo
Informaèní støediska NP a CHKO umava
Frantika Procházky 119, tel. 523275
zacvièit v posilovnì si mùete:
Kulturní dùm
Suice, Nuelická 60, tel. 0187/52 89 10, 52 89 11
pondìlí  pátek
10  12 a 13  21 hod. nedìle 18. ledna v 1500 hod.
otevøeno v pracovní dny
700  1500 hod.,
jinak po pøedchozí dohodì
nedìle
17  21 hod. Baby studio s Dádou
Za hodinu zaplatíte
18 Kè, Dáda Patrasová poprvé v Horaïovicích. Po pøed- Svinná Lada, 1,5 km od obce Borová Lada, tel. 0339/96180
otevøeno úterý  nedìle
900  1530 hod.
pøedplatné
mìsíènì 210 Kè stavení autogramiáda.
elezná Ruda, Javorská 154, tel. 0186/970 33
ètvrtletnì 480 Kè
v dobì provozu posilovny lze vyuít solárium  1 min. 1,50 Kè.
otevøeno úterý  sobota
900  1700 hod.
Informace
Støediska poskytují informace s výkladem a videoprogramem.
Monost pronájmu sportovní haly dle dohody.
Pøedprodej vstupenek na vechny kulturní akce
i filmová pøedstavení v kinì Otava (hlavní vchod),
Informace
tel. 51 22 37
Mìstská knihovna, tel. 52 65 31
pondìlí  pátek
900  1200 1300  1600 hod.
oddìlení pro dospìlé vèetnì oddìlení nauèné literapro vyøizování vaich záleitostí
tury,
Ve stejnou dobu je otevøena pùjèovna videokazet.
èasopisy
pondìlí, støeda, pátek 8  12 13  17 hod. Mìstské muzeum  tel. 0187/51 22 71
Suice, Mìstský úøad  tel. 52 65 61
oddìlení pro dìti pondìlí, støeda, pátek 13  17 hod.
pondìlí
730  1800 hod.
v období prázdnin
8  12 13  17 hod.
støeda
730  1700 hod.
Rozhledna Svatobor, tel. 52 33 81
pátek
730  1200 1300  1400 hod.
otevøeno dennì 10  18 hod.
úterý a ètvrtek
nejsou úøední dny
Vstupné 5 Kè dospìlí, dìti a dùchodci 3 Kè, dìti do
Hotel Srní, tel. 99212
6 let zdarma
Úøad práce  tel. 52 89 83 (radnice 1. poschodí)
Mìstské kulturní støedisko  Sokolovna pøedpro- Vyhøívaný bazén
pondìlí
800  1700 hod.
00
00
dej vstupenek na kulturní akce, tel. 52 86 86
kadý den
13  16 hod. úterý
800  1100 hod.
30
00
pondìlí  ètvrtek
8  12 a 13  15 hod. Prodej vstupenek v recepci  dìti do 10 let 20 Kè, dospìlí 40 Kè støeda
800  1700 hod.
Sauna
redakce SN  tel. 52 66 82
pátek
800  1100 hod.
není úøední den
pondìlí a pátek
1600  2100 hod. ètvrtek
Sokolovna  tel. 52 66 29
Pokladna kina otevøena od 1830 hod., tel. 52 33 60 Fitness
pondìlí a pátek
1300  2100 hod. Referát státní sociální podpory OÚ  tel. 52 64 36
(budova polikliniky na námìstí  ve dvoøe)
Solarium
800  1700 hod.
pondìlí a pátek
1300  2100 hod. pondìlí
Automatický kuelník
støeda
800  1700 hod.
nedìle a ètvrtek
1600  2400 hod. pátek
800  1400 hod.
Muzea, výstavy
monost obèerstvení, 100 Kè/hod.
úterý a ètvrtek
není úøední den
Kuleèník
Vyøizuje se: porodné, rodièovský pøíspìvek, pøíspìMuzeum Dr. imona Adlera
1600  2400 hod. vek pìstounské péèe, zaopatøovací pøíspìvek, pootevøeno støeda  nedìle
830  1700 hod. dennì
høebné, pøídavek na dítì, sociální pøíplatek, pøíspìStálá expozice vìnovaná idovské komunitì regionu. pùjèování a placení v kuelnì 20 Kè/hod.
vek na bydlení, pøíspìvek na dopravu
Informaèní støedisko NP umava nachází se ve stejné budovì Masáe
pondìlí a pátek
1300  1600 hod.
Notáø (radnice 2. patro)
Spoleèenská zábava
pondìlí
830  1200 hod.
Kulturní dùm
Katastrální úøad  tel. 52 87 39 (radnice  pøízemí)
sobota 17. ledna ve 2000 hod.
3. reprezentaèní ples
pondìlí
730  1700 hod.
Muzeum
Hraje Orion, bohatá tombola, vstupné 50 Kè.
støeda
800  1700 hod.
Stálá expozice otevøena
úterý  sobota
9  12 a 1245  17 hod. Finanèní úøad  tel. 52 64 05, 52 89 02, 52 64 03
nedìle
9  12 hod. (nemovitosti). Klostermannova ul. 629 (za bývalou
divizí)
pondìlí, støeda
800  1700 hod.

ÚØEDNÍ HODINY

SRNÍ

HARTMANICE

ELEZNÁ RUDA

HORAÏOVICE
Kino Otava

16.  17. (páteksobota; 20 )
Air force one
Strhující akèní podívaná o únosu prezidentova
letadla. USA, titulky, od 15 let.

KLATOVY

00

Galerie U bílého jednoroce

Pasové oddìlení Klatovy
pracovitì Suice  Policie ÈR

dennì

Frantiek Skála  Bílý ebrák  objekty, fotografie Dopravní inspektorát Klatovy
Martin Polák, Luká Jasanský  Chudáèkové boí  pracovitì Suice  budova Policie ÈR
fotografie. Výstava potrvá do 25. ledna 1998
kadé sudé úterý
900  1500 hod.

23.  24. (pátek 2000 ; sobota 1730 a 2000)
Contact
Jodie Fosterová jako první pozeman porozumí poInformace
selství mimozemských civilizací.
Mìstské kulturní støedisko  0186/224 52, 224 38
USA, titulky, pøístupný.
Stálá divadelní scéna  0186/212 61
která bychom mìli
Barokní lékárna Klatovy
30.  31. (páteksobota; 2000)
Spiknutí
otevøeno dennì kromì pondìlí 9  12 a 13  17 hod. záchranná sluba
Mel Gibson a Julia Robertsová v psychologickém
lékaøská pohotovost (poliklinika)
thrilleru. USA, titulky, od 12 let.
poární ochrana
Hranièní pøechody
policie
Pøedprodej vstupenek v kinì Otava pondìlí a pá- Silnièní pøechody:
mìstská policie
tek 9  12 a 13  16 hod., jednu hodinu pøed zaèát- elezná Ruda  Bayer. Eisenstein provoz nepøetritý
kem pøedstavení.
Stráný  Phillipsreut
provoz nepøetritý
Stoec  Haidmühle od 1. 10 do 31. 3. 700  1900 hod.
pro pìí, cyklisty, motocykly

TELEFONNÍ ÈÍSLA,
znát:
155
52 64 31
150
158
52 32 50

Sokolovna  Velký sál
sobota 24. ledna v 1930 hod.
Ptejte se mì na co chcete, já na co chci odpovím
Poøad Miroslava Donutila. O pøestávce autogramiáda
Spoleèenská zábava
pøinesených nebo na místì zakoupených knih a kazet.
eleznièní pøechody:
Kulturní dùm
Pøedprodej vstupenek v MKS. Vyprodáno!
elezná Ruda  Bayer. Eisenstein
sobota 17. ledna ve 2000 hod.
pondìlí 26. ledna
provoz nepøetritý
Folkový koncert  Hop Trop
II. Køesanský ples
Tombola. Vstupné 40 Kè.
¯ ¯ ¯
Dìtské poøady
sobota 24. ledna ve 2000 hod.
jako pravidelný ètrnáctideník vydává Mìstské
1. Prácheòský ples
Sokolovna  Husùv sál
kulturní støedisko v Suici. Øídí redakèní rada,
00
Poøádá Kulturní støedisko a Mìsto Horaïovice.
kadý pátek v 17 hod.
která si vyhrazuje právo vybrat k otitìní
16. 1. O zakleté princeznì
Hrají Èeské Buchty a AM BAND Plzeò. Pøedtanèepøíspìvky pisatelù podle potøeb SN. Pøíspìvky
23. 1. Kapárkovy èertoviny
ní, vystoupení pìveckého spolku Prácheò. Vstupné
pøedstavují názory a postoje pisatelù. Adresa
30. 1. Jak se èerti ukejchali
80 Kè, pøedprodej vstupenek v kinì Otava.
redakce: MKS, T.G.M. 120/I, 342 01 Suice, tel. 52 66 82. Aktuální informace o mìstì
6. 2. Kapárkova komedie s drakem
¯ ¯ ¯
na INTERNETU: www.retour.cz/mesta/susice. Odpovìdný redaktor PhDr. Ludmila Szvitková.
sobota 31. ledna ve 2000 hod.
Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 4,80 Kè. Náklad
DZP  SOLO Suice
Vápenický ples
3 100 výtiskù. Povoleno OÚ Klatovy pod è.j. 72/92 0340472/92.
sobota 17. ledna od 1400 do 1700 hod.
Hraje Fortuna, poøádá Hasit Velké Hydèice. Bohatá

