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ní naleznete na internetových 
stránkách města. Zde jsme do 
přiložené tabulky vybrali pou-
ze větší opravy a investice.

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

Př i sestavování rozpočtu 
město opět kladlo důraz na jeho 
vyváženost. Přestože je součas-
ná doba hodně složitá, podařilo 
se tento záměr díky dlouhodo-
bě dobrému hospodaření města 
naplnit a peníze tak půjdou i na 
důležité investice, které přispějí 
k rozvoji Sušice a vyšší životní 

úrovni místních obyvatel. Na 
velké opravy a investice bylo 
vyčleněno 223 mil. korun. Cel-
kové příjmy na tento rok jsou 
plánovány ve výši 315,502 mil. 
Kč a celkové výdaje ve výši 
509,282 mil. Kč. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji je financován 
z úspor minulých let a účelo-
vých fondů města. 

Rozpočet pamatuje na opra-
vy a rozvoj ve všech oblastech, 
zejména pak je to fi nancování 
sociálních služeb, zdravotnictví 
a školství. Bude pokračovat mo-
dernizace městského bytového 
fondu, ale i podpora oprav his-

torických objektů. Důležité jsou 
také investice do infrastruktury 
– vodovody, kanalizace, teplovo-
dy, kotelny, komunikace, osvět-
lení. Z rozpočtu se také fi nancu-
jí a podporují organizace města 
– Sociální služby města Sušice, 
Sportoviště města Sušice, Sušic-
ké kulturní centrum a nemocni-
ce. Sušické lesy a služby, základ-
ní a mateřské školy.

NEMOCNICE

Nemocnice bude i nadále 
v provozu ve stávajícím rozsa-
hu. Na podporu zajištění provozu 
město vyhradilo téměř 30 mil. Kč. 

Zároveň stále probíhají jednání 
s Plzeňským krajem, který je na-
dále připraven sušickou nemocni-
ci v daném rozsahu provozovat.

SPORTOVNÍ HALA

Po delších přípravách bude 
zahájena realizace. Ve výběro-
vém řízení byl vybrán zhotovi-
tel stavby – firma HSF Systém 
SK, s. r. o. Ve středu 12. led-
na proběhlo předání staveniš-
tě za účasti investora a staveb-
ního dozoru. Stavět se začne 
v průběhu 1. čtvrtletí, jakmi-
le to umožní počasí. Na stavbu 
byla potvrzena dotace z Ope-
račního programu Životní pro-
středí 2014 – 2020, prioritní osa 
5, 61. – výzva Ministerstva ži-
votního prostředí ČR, kde je 
předmětem podpory výstavba 
nových veřejných budov v pa-
sivním energetickém standar-
du. Její výše je 30% uznatel-
ných nákladů. Stavba haly by 
měla být dokončena ke konci 
příštího roku. 

BYTOVÝ FOND 

Na sídlišti Vojtěška bude 
dokončeno zateplování a sou-
visející rekonstrukce bytových 
domů. Jedná se o domy č. p. 1163 
– 1168 v ulici Kaštanová. Za-
čneme také zateplovat bytové 
domy v Zeleném údolí. Letos se 
to týká domů č. p. 718 – 719, 720 
– 721 a na další bude vypraco-
vána projektová dokumentace. 
Bude pokračovat teplofi kace by-
tových domů v oblasti Červená. 
Letos č. p. 793 – 796 a na další 
domy bude zpracována projek-
tová dokumentace. V příštích 
letech dojde k postupné výmě-
ně teplovodu v ulicích 5. května, 
Villaniho a Sirkařská. Tento rok 
se dokončí výměna kotlů v ko-
telně K1 a K2 a připraví se také 
dokumentace na výměnu kotlů v 
kotelně na Vojtěšce. V rozpočtu 
jsou také jako každoročně vyčle-
něny prostředky na modernizaci 
bytového fondu a běžné opravy. 

INFRASTRUKTURA

V úpravně vody bude pro-
bíhat př ístavba a doplnění 
technologie pro zlepšení kva-
lity vody v městském vodovo-
du. Na čistírnu odpadních vod 
jsme zadali studii k posouze-
ní stávajícího stavu a návrhu 
modernizace. Bude realizová-
na technická infrastruktura pro 

Rozpočet Sušice na ten-
to rok a střednědobý výhled 
na další dva roky zpracova-
ly příslušné odbory městské-
ho úřadu ve spolupráci s ve-
dením města. Oba plány byly 
schváleny na jednání zastupi-
telstva 15. prosince 2021. Roz-
počet opět zahrnuje fi nanco-
vání chodu města i městských 
a příspěvkových organiza-
cí, důležité opravy a rekon-
strukce, investice do rozvo-
je města a v neposlední řadě 
podporu kulturních, společen-
ských, vzdělávacích a sportov-
ních aktivit. Kompletní zně-

Rozpočet nezanedbává nemocnici, opravy ani rozvoj města

lokalitu nového bydlení Pod Ka-
lichem (vodovod, kanalizace, 
komunikace, veřejné osvětlení 
ad.) a budou pokračovat práce 
na přilehlém novém lesoparku.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Kromě průběžných drobněj-
ších oprav ve školách se letos 
přistoupí k rekonstrukci spo-
jovacího krčku mezi budovami 
ZŠ Lerchova a k opravě povrchu 
hřiště v ZŠ T. G. Masaryka. 
V rozpočtu je pamatováno i na 
mateřské školy. Pro MŠ Smeta-
nova se zpracuje projekt na par-
koviště a v MŠ Tylova se budou 
instalovat venkovní trampolíny.

TURISTICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A KOMUNIKACE

Nezapomínáme ani na naše 
dominanty rozhlednu na Sedle 
a na Svatoboru. Na Sedle se pro-
vede udržovací nátěr a na Svato-
boru dojde k optimalizaci provo-
zu mezi restaurací a rozhlednou. 
Opraví se Hadí stezka, mostov-
ka lávky na Pátečku a vyprojek-
tuje se rozšíření saunové části 
krytého bazénu a nový můstek 
v ulici U Koupaliště. 

Na závěr bych chtěl všem ob-
čanům popřát do nového roku 
hodně zdraví, aby se všem daři-
lo, a všichni abychom už mohli 
vést normální život. Přestože 
byl loňský rok zase díky covi-
du trochu zvláštní, tak bych si 
přál, aby ten letošní dvojkový 
rok skončil pro všechny obča-
ny na jedničku. 

Bc. Petr Mottl

úvod a foto Eduard Lískovec
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Kaleidoskop

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko VU3V Sociální služby města Sušice

Základní informace o studiu:

• Výuka bude probíhat v klubovně Domu s pečovatelskou službou, 

2. patro (Pod Svatoborem 56, Sušice)

• Studijní poplatek 400 Kč za semestr (cyklus 6 videopřednášek)

• Výuka bude probíhat 1x za 14 dní v čase 9.00–10.30

• Znalost práce na počítači není podmínkou

• Univerzita je určena pouze pro seniory

V letním semestru otevíráme výukové kurzy:
ARCHITEKTI ITALSKÉHO BAROKA

Začínáme v úterý 1. února v 9.00 

– cena 300 Kč + 100 Kč příspěvek na tisk

KOUZELNÁ GEOMETRIE

Začínáme v úterý 8. února v 9.00 

– cena 300 Kč + 100 Kč za materiály

Bližší informace poskytneme:

V Domě s pečovatelskou službou,

Pod Svatoborem 56, Sušice

Tel.: 723 857 194

Mobil: 602 524 705

Pozor! Změna tel. čísla – Ambulance chronických ran 
– MUDr. Juraj Horský – 608 860 168

Informace z nemocnice

Vážení občané, 
Dovolte mi, abych Vám v tomto posvátečním období dodatečně popřál 

hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v pracovním i osobním 
životě v celém roce 2022.

Jako obvykle Vám podávám informace o provozu nemocnice: 
I nadále velmi pozorně sledujeme vývoj epidemie COVID 19. V ne-

mocnici pokračuje stabilizace situace. Poklesl sice počet hospitalizovaných 
pacientů, kteří mají ale poměrně těžké průběhy nemoci, ale bohužel se již 
i v Sušici objevila velmi nakažlivá mutace viru – Omikron. Nemocnice, 
s pomocí vojáků a dalších pomocníků, celou situaci zvládá. Jen panuje 
velká obava z nakažení personálu nemocnice. Varianta viru Omikron se 
vyznačuje lehčím průběhem onemocnění, proti mutaci Delta, ale násob-
ně vyšší nakažlivostí. 
• Očkovací centrum – pokračuje zvýšený zájem o očkování. Očko-
vací centrum otevřeno každý den v provozní době, která je uvedena na 
internetových stránkách nemocnice. Pořád očkujeme všechny příchozí 
– registrované i neregistrované. Na čekací listině v naší nemocnici není 
nikdo. Pokračuje činnost mobilního očkovacího týmu, který vyjíždí na 
základě požadavku okolních obcí i velkých podniků a sociálních ústavů. 
• Testovací (odběrové centrum) – zatím je otevřeno denně. V sou-
vislosti s novými podmínkami testování očekáváme vyšší nárůst zájmu, 
bohužel zatím neznáme bližší podmínky testování po 17. 1. 2022. V této 
souvislosti čekáme na příslušná rozhodnutí Vlády ČR. Platí totéž, co 
pro očkovací centrum – v provozní době otestujeme všechny příchozí. 
• Lůžková péče – díky poklesu počtu pacientů COVID+ jsme moh-
li rozhodnout o redukci oddělení, která poskytují péči pro tyto pacienty. 
V současné době provozujeme pouze dvě pracoviště pro COVID+ pa-
cienty. Jedná se o akutní lůžkové oddělení a jednotka intenzivní péče. 
Maximální kapacita těchto pracovišť je 12 lůžek z toho dvě intenzívní. 
Na všech odděleních je hospitalizováno 9 COVID+ pacientů. Bohužel 
má řada těchto pacientů velmi těžký průběh onemocnění. 

Došlo k výměně vojáků, kteří nám pomáhali na pracovištích pro CO-
VID+ pacienty a jejich počet se snížil na dva. Tato pomoc je velmi vý-
znamná a vojáci jsou velkou pomocí ošetřovatelského personálu.

Nemocnice i nadále může, po předchozí jasné indikaci, podávat mo-
noklonální protilátky i nová antivirotika. Vždy je ovšem nutné určit 
mutaci viru. Monoklonální protilátky jsou neúčinné proti mutaci viru 
Omikron, na kterou jsou účinná antivirotika. Vše záleží na laborato-
řích, které vyhodnocují PCR testy a jsou schopné určit i mutaci viru. 
Nemocnici se podařilo, ve spolupráci s VZP, vyřešit i fi nancování této, 
velmi nákladné, péče.

Nemocnice i nadále poskytuje péči na akutním lůžkovém inter-
ním oddělení, a dvou stanicích následné péče a ve všech obvyklých 
ambulancích, včetně nepřetržitě fungujících ambulancí chirurgické, 
interní a dětské.   Bc. Jiří Vlček, MBA, jednatel společnosti

STAROSTA MĚSTA HORAŽĎOVICE VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice:

Strážník/Strážnice Městské policie Horažďovice
Zaujalo tě to? Chceš zajímavou a pestrou práci?
• Ověř, zda splňuješ předpoklady (viz podmínky na: https://www.

mesto-horazdovice.cz/muhd/prace.asp)
• Odešli potřebné dokumenty poštou nebo osobním doručením na 

níže uvedenou adresu. Je možno podat i elektronicky datovou schrán-
kou a do názvu napsat „Výběrové řízení – MP.“

• Vyčkej, brzy se ozveme
Přihlášky do výběrového řízení: 
Písemné přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami 

doručte v zalepené obálce v termínu nejpozději 27. 01. 2022 do 11.00 hodin 
na adresu: Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horaž-
ďovice, nebo osobně či elektronicky v téže lhůtě do podatelny MěÚ Ho-
ražďovice. Uzavřenou obálku označte nápisem: „Výběrové řízení – MP.“

Více informací na: 
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/prace.asp

Radovan
Nositelé jména Radovan slaví svátek 14. ledna. Mužské křestní jméno 

Radovan má slovanský původ. Toto novější jméno vzniklo jako překlad 
latinského jména Hilarius. Jméno se z latinského slova „hilaris“ („veselý“) 
překládá jako „veselý muž“, „radující se“, „radostný“ nebo „radost přiná-
šející”. V tento den (14. ledna) je také mezinárodní den papírových draků.

Jméno Radovan nosí v České republice 5786 lidí. Jedná se o 82. nej-
častější jméno dle jmenné statistiky. Jeho nositelům je v průměru 41 let.

Jméno Radovan mají i známé osobnosti, jako je český herec Radovan 
Lukavský, režisér Radovan Lipus, dabér Radovan Vaculík a v neposlední 
řadě i hokejisti Radovan Biegl a Radovan Somík.

RNDr. Mgr. Radovan Sloup, Ph.D. je učitel. Už několik let vyučuje che-
mii na Gymnáziu v Sušici. V Sušici žije se svou rodinou.

Oslovily jsme ho pro následující rozhovor.
Jak dlouho už učíte na sušickém gymnáziu?
„Počet let mé praxe na gymnáziu v Sušici je dnes už vyšší, než součet 

studiových a koncertních alb skupiny Iron Maiden ke konci roku 2021.“
Jaké jsou vaše zájmy mimo školu?
„Všechno možné, ale hlavně příroda, rodina, cestování, poslech muzi-

ky a chov králíků.“
Jak jste se dostal k chemii? 
„Náhodou, protože když jsem se hlásil na pedagogickou fakultu, nebyla 

nikde v Čechách biologie v kombinaci se zeměpisem, takže jsem zvolil 
biologii s chemií.“

Jak jste přišel ke svému jménu?
„Kupodivu mi ho dali rodiče, hned jak jsem se narodil :–) Moje máma má v oblibě 

herce Radovana Lukavského, známého např. ze seriálů F. L. Věk a Náhrdelník.“
Proč jste si vybral učit na této škole? 
„V Sušici si člověk moc vybírat nemůže, mohla za to tenkrát smutná 

náhoda. Ale učit jsem chtěl vždy, i když jsem měl a mám i jiné nabídky.“
Adéla Gunitšová a Markéta Vokáčová, 2.A

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následu-

jící věci, které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlast-
ník není znám.
Dámská bunda – 1 ks, Přívěsek – 1 ks, Taška nákup – 1 ks, Brýle + pouzdro – 
1 ks, Mobilní telefon – 7 ks, Taška na boty – 1 ks, Peněženka – 4 ks, Jízdní kolo – 
5 ks, Řetízek – 1 ks, Prstýnek – 1 ks, Platební karta – 1 ks, Hodinky – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových stránkách 
Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » Aktuál-
ní informace.   Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Hokejový oddíl TJ Sušice: 
http://hokejsusice.cz/

– pořádá školu bruslení pro děti od 4 let a letní přípravu formou her, 
s využitím nejmodernějších sportovních pomůcek 
–zaměřuje se na všestranný pohybový rozvoj dětí formou účasti 
na vícesportovních turnajích s okolními oddíly 
– zapůjčuje hokejovou výstroj pro nejmenší
– zajišťuje hokejové tréninky za přijatelnou cenu
– hledá asistenty trenérů 

Tréninky: Středa 15.45–16.45 | Čtvrtek 16.00–17.15 | Sobota 8.00–9.00
Bližší informace: Petr Mařík – šéftrenér mládeže, mob.: 603 223 653, 
e-mail: marik.sou@seznam.cz 
Simona Lišková – trenér přípravek, mob.: 728 839 717, emai: lisko-
vasimone@centrum.cz 

Pojď hrát hokej! 
Oddíl ledního hokeje HC Vlci Sušice, ve spo-

lupráci s Českým hokejem, pořádá zajímavou akci – Týden hoke-
je. Akce je zaměřená na děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, při níž 
si mohou děti vyzkoušet opravdový trénink a zažít spoustu legrace 
a her se zkušenými trenéry.

Pokud máte doma (v rodině, u známých, u sousedů) malého spor-
tovce či sportovkyni a chce si zkusit hokej, máte teď ideální možnost 
s ním zajít na zimák. V Sušici se projekt „Pojď hrát hokej“ představí 
v úterý 25. ledna 2022 od 16.00 hodin na zimním stadionu v Sušici.

Kromě zážitku z bruslení si každé dítě navíc domů odnese za-
jímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte 
spoustu zábavy.

Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma 
a rukavice (postačí lyžařská helma). Pokud nedisponujete bruslemi 
a helmou, můžete se obrátit na Petra Maříka (e-mail: marik.sou@sez-
nam.cz, mob.: 603223653) s dotazem na možnost zapůjčení vybave-
ní přímo na místě. Více informací najdete zde: www.hokejsusice.cz, 
facebook: HC Vlci Sušice

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 18. 1. | 8. 2. | 8. 3. | 19. 4. | 10. 5. | 14. 6. | 

19. 7. | 9. 8. | 13. 9. | 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022
Horažďovice: 5. 4. | 28. 6. | 4. 10. 2022

Nalžovské Hory: 15. 3. | 20. 9. 2022

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).
KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

ZNÁMÁ JMÉNA 
A JEJICH NOSITELÉ

Na tento rok připravilo gymnázium novou rubriku:
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Zasedání zastupitelstva města

Zasedání rady města Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 2+1 a 3+1 

Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. ktg.), ul. 5. květ-
na, čp. 670, Sušice. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě není výtah. Roz-
měry jednotlivých místností: kuchyň 6,90 m2, 1. pokoj 24,60 m2, 2. po-
koj 15,50 m2, 3. pokoj 15,60 m2, předsíň 9,40 m2, koupelna 3,36 m2, WC 
0,96 m2, spíž 0,36 m2, balkon 3,10 m2, sklep 14,42 m2, sklep 13,12 m2. 
Celková rozloha bytu 107,32 m2.

Datum prohlídky bytu: 20. 1. 2022 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 12, velikost 2+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Ná-

dražní, čp. 382, Sušice. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podla-
ží domu. V domě není výtah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 
11,50 m2, 1. pokoj 17,50 m2, 2. pokoj 22 m2, předsíň 2,53 m2, koupelna 
4,40 m2, WC 1,44 m2, 2. předsíň 3 m2, komora 8,10 m2, komora 7,90 m2, 
sklep 4,25 m2. Celková rozloha bytu 82,62 m2.

Datum prohlídky bytu: 20. 1. 2022 od 9.20 do 9.30 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:

• musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
• nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti 
němu vedeno exekuční řízení
• nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
• během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který 
mu byl městem nabídnut k nájmu
• uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena 
(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
• musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
• musí uvést přesnou výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (mini-
mální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-
datelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 1. 2022 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení poža-
dovaného bytu + adresa odesílatele.

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
• Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především 
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájem-
ného za m2/měsíc. 
• Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na 
pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udá-
ní důvodů.

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům 
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. 
dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.   -vm- 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. prosince 2021
• Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného 

a stočného na r. 2022 a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočné-
ho pro rok 2022 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, 
v současnosti 10 %): 

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (voda z vlastní 
studny, odvod srážkových vod, přičemž platba za srážkové vody se netý-
ká nemovitostí určených k trvalému bydlení): 1,47 Kč/m3 
• Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro roky 

2023–2024 podle aktualizovaného návrhu. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2022 v součtu za 

organizace podle aktualizovaného návrhu. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 92, kterým 

se org. 232 Hasičský sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu po-
výší o částku 19.600 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 93, kterým 

se org. 233 Hasičský sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu 
povýší o částku 12.000 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 94, kterým 

se org. 237 Hasičský sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu 
povýší o částku 800 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 95, kterým se 

org. 2024 Publikace židovské hřbitovy (výdaje) sníží o 55.000 Kč a o tu-
též části se zvýší org. 350 Příspěvky – památková péče (výdajová část)
• Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat na základě § 14 záko-

na č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hos-
podářství, s účinností od 1. ledna 2022. 
• Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat podle ustanovení § 59 

odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s ustanoveními § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o sta-
novení obecního systému odpadového hospodářství.

Celé usnesení z jednání rady a zastupitelstva na www.mestosusice.cz

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění.

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na 
funkci referenta odboru výstavby a územního plánování. Zájemce musí 
splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: kvalifi kační 
požadavky podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., minimálně SŠ s maturitní 
zkouškou v oboru stavebnictví, znalost stavebního zákona a prováděcích 
vyhlášek, jednání s lidmi, práce na PC, aktivita, řidičský průkaz. Plat. pod-
mínky pro 10. platovou třídu podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném 
znění. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-

tu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích 

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vy-
daný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 4. 2. 2022 na adresu: Město Sušice, 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice. Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil,

pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit!

Výzva k podání nabídek
vyhlášená v souladu se zněním zákona č.128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších úprav 
Předmět výzvy: Pronájem prostoru pro podnikání o celkové výměře 

52,1 m2, dle plánku uvedený jako prostor č. 3, nacházející se v I.NP ob-
jektu čp. 10/I, Sušice I, Poštovní ul., na st.p.č. 113/1 v katastrálním území 
Sušice nad Otavou.

Prostor tvoří: prodejna – 45,2 m2, šatna – 3,0 m2, WC – 3,9 m2.
Celková plocha: 52,1 m2

Zadavatel: MĚSTO SUŠICE, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice, 
IČO: 00256129, tel.: 376 540 111, e-mail: podatelna@mususice.cz

Podmínky pronájmu: Minimální nabídková cena ročního nájemného 
činí 2 500 Kč za m2 a rok bez DPH.

Nájem na dobu neurčitou od 1. 4. 2022 s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Užívání prostoru musí být v souladu se stavebním určením prostoru 

(např. obchod, kancelář), nelze jej využít jako restauraci, hernu, ordina-
ci, kadeřnictví apod.

Lhůta a způsob podávání nabídek
Zájemci podají své nabídky písemně v zalepených obálkách, osobně 

nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138/I, 342 01 
Sušice, tak, aby byly doručeny nejpozději do 28. 2. 2022 do 12.00 hodin. 

Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici zájem-
cům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu v Sušici, 4. NP, 
kancelář č. 411, e-mail: jzdenkova@mususice.cz, tel.: 376 540 145 a na 
webových stránkách města – www.mesto-susice.cz

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění.

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funk-
ci referenta odboru majetku a rozvoje města – investiční technik. Zá-
jemce musí splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: 
VŠ stavebního nebo technického směru, nebo SŠ s maturitní zkouškou 
v oboru stavebnictví, znalost stavebních předpisů, orientace v problema-
tice investiční výstavby a správy majetku, jednání s lidmi, práce na PC, 
aktivita, řidičský průkaz. Plat. podmínky pro 10. platovou třídu dle nař. 
vlády č. 341/2017 Sb. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-

tu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích 

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vy-
daný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 11. 2. 2022 na adresu Město Sušice, 

Nám. Svobody 138, Sušice 342 01. Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

Energetický regulační úřad (ERÚ) žádá o pomoc a spolupráci při 
aktivaci občanů, bývalých zákazníků některého z končících dodavatelů 
elektřiny nebo plynu, kteří doposud žádným způsobem nereagovali na 
přechod do režimu DPI (dodavatele poslední instance), který je pouze 
dočasnou záchrannou sítí pro případ, když skončí váš dodavatel. Proto je 
nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. Vzhle-
dem k tomu, jak vysoké jsou ceny v režimu DPI a také k tomu, že DPI 
má povinnost zásobovat zákazníka energiemi pouze po dobu 6 měsíců, 
je nasnadě reagovat co nejrychleji. Značná část odběratelů doposud nena-
vázala komunikaci s DPI a předpokládá se, že se jedná zejména o starší 
lidi, kteří se v situaci těžko orientují a možná se dokonce i bojí nějakým 
způsobem nyní reagovat. Je nutné následně v co nejkratším čase přejít 
od DPI ke standardnímu dodavateli energií.

Seznam dosud zveřejněných dodavatelů elektřiny nebo plynu, kteří 
ukončili činnost: 
 – A-PLUS Energie obchodní, a.s. – BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
 – COMFORT ENERGY s.r.o. – EAGLE ENERGY a.s.
 – Energie ČS, a.s. – Europe Easy Energy a.s.
 – Kolibřík energie, a.s. – Ray Energy a.s.
 – X Energie, s.r.o.

Pokud si nevíte rady, obraťte se o pomoc na kontaktním místě 
ČEZ, Volšovská 192, Sušice, případně na Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, MěÚ Sušice, nebo kontaktujte některou ze sociálních 
poraden v Sušici, kde vám poskytnou maximální informační servis. 
Poradíme a pomůžeme občanům, kteří se vlivem vysokých záloh 
a růstu cen energií ocitli v nouzi, jejich situaci řešit. Chtěla bych vás 
vyzvat, aby jste o tomto informovali své příbuzné a známé, zvláště 
z řad osamělých a starších občanů, kteří nemusejí zprávu o převodu 
dodavatelů energií vůbec zjistit.

Všem vám přeji do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, vzájem-
ného porozumění a rodinné pohody.  Miroslava Šafaříková

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Sušice

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 13. prosince 2021
• Rada města schválila záměr prodeje pozemku p.č. st. 51 (zastavěná 

plocha a nádvoří) v k. ú. Velká Chmelná o výměře 1155 m2 a jeho zveřej-
nění na úřední desce města. 
• Rada města schválila nájemci kiosku Ostrova Santos zábor části 

pozemku p.č. 1178/3 za účelem zřízení přírodního kluziště na ploše no-
hejbalového hřiště na náklady nájemce kiosku a za podmínek deklarova-
ných v žádosti. 
• Rada města schválila výběrové řízení na pronájem Chaty Svatobor, 

formou výzvy k podání nabídek. 
• Rada města schválila návrh parcelace v bývalém areálu zahradnic-

tví pro etapu č. I, která navrhuje 8 dvojdomků. Současně požaduje dopra-
cování hmotové studie. 
• Rada města Sušice schválila předloženou územní studii Územní stu-

die – Sušice Chmelenská“, zpracovanou společností Inženýrské práce a sta-
vební práce s.r.o., se sídlem U Kaštanu 4/1217, 169 00 Praha 6, IČ. 25078941.
• Rada města schválila fi nální variantu studie objektu č.p. 260 Su-

šice Nádražní ulice a řešení přestavby původního vojenského objektu 
na bytový dům o desíti bytech různého plošného standardu se zázemím, 
který je členěn tak, že v přízemí objektu jsou 2 byty 1+kk a 2+kk (plochy 
21,28 m2, 48,76 m2 ), dále ve 2. NP a 3. NP jsou pak vždy 4 byty shodně 
pro obě podlaží, přičemž 3 byty jsou dispozičně řešeny jako 2+kk (plochy 
37,4 m2, 49,6 m2, 46,6 m2 ) a jedna garsonka (39,6 m2). 
• Rada města schválila aktualizovaný ceník pro subjekty zapojené do 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu zavedeného městem Sušice platného od 1. 1. 2022. 
• Rada města vzala na vědomí sdělení Ministerstva vnitra ČR ze dne 

7. 12. 2021 ve věci podaného návrhu na přezkum usnesení zastupitelstva 
města ze dne 1. 11. 2021 z důvodů údajného nerespektování závazných 
výsledků místního referenda městem Sušice. 
• Rada města pověřila starostu informováním paní hejtmanky Plzeňské-

ho kraje o výsledku dozoru Ministerstva vnitra ČR a nadále v jednání s Pl-
zeňským krajem postupovat podle usnesení zastupitelstva ze dne 1. 11. 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302, rozhodla o jmenování jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 
pana Ing. Luďka Cibulku, a to s platností od 1. 1. 2022. 
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Na závěr našeho seriálu o pří-
rodních rezervacích – památkách 
Sušicka zabrousíme ještě na Ho-
ražďovicko. Vzdáleností jsou tyto 
končiny stejně daleko jako šumav-
ské lokality a splňují tedy podmín-
ku dobré dostupnosti. Nejprve se 
podíváme na Přírodní památku 
Svaté Pole. 

Až tam, kde končí asfaltová silni-
ce z Horažďovic, nachází se zapadlá 
vesnička Svaté Pole. Chráněné úze-
mí se rozkládá převážně na louce 
u stejnojmenné obce a na rozdíl od 
nedalekého motokrosiště svým vý-
znamem příhodně podporuje její 
název. Vypravíte-li se do Svatého 
Pole v květnu, spatříte dechberoucí 
nádheru: Nad obcí pod zalesněným 
hřebenen (vrch Na Vrchu 522 m n. 
mořem a Radlín 516 m n. m.) září 
fi alová louka s tisíci květů vzácné 
orchideje jménem vstavač kukačka. 

Mapy.cz přináší o památce ná-
sledující informace: Na druhově 
rozmanité bohatě kvetoucí louce 
o výměře 3,49 ha se mimo vstavače 
kukačky vyskytují i další ohrožené 
druhy – kapradina vratička měsíční 
nebo tráva ovsíček obecný.

A cs.wikipedia.org doplňuje: 
Důvodem ochrany je zachování 
mezofytních luk (ani příliš vlhkých, 
ani suchých) s výskytem početné 
populace vstavače kukačky. Z dal-
ších rostlinných druhů se na lokalitě 
vyskytuje vzácný ovsíček obecný, 
šalvěj luční, vítod chocholatý, tolice 
nejmenší, světlík tuhý, tařice kališ-
ní, lnička drobnoplodá, rožec pěti-
mužný, rožec lepkavý, pomněnka 
různobarvá, kokrhel menší, úroč-
ník bolhoj, pryšec obecný, rozrazil 

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Svaté Pole

jarní, pryskyřník hlíznatý, smělek 
jehlancovitý a další.

Cedule přímo na místě mimo 
již výše zmíněné uvádí: Podloží 
svahu Na Vrchu tvoří moldanubic-
ké biotitické pararuly, ve vrcholové 
partii vystupují k povrchu biotitické 
žuly, podloží kolem vrchu Radlín je 
budováno krystalickými vápenci. 
V území převažují druhově velmi 
pestré, extenzivně obhospodařo-
vané ovsíkové louky s nejbohatší 
populací vstavače kukačky na Ho-
ražďovicku. Z dalších rostlin zde 
najdeme kostřavu červenou, tomku 
vonnou, medyněk vlnatý, máchel-
ku srstnatou, jahodník trávnici, 
chrastavec rolní. V jihovýchodní 
části se vyskytují širokolisté tráv-
níky s ovsířem pýřitým, chrpou če-
kánkem i čičorkou pestrou. V pod-
rostu náletových dřevin roste lilie 
zlatohlavá. Území je chráněno od 
roku 2007.

text a foto Eduard Lískovec
více foto na 

www.kulturasusice.cz

Vážení přátelé,
vyzváněním zvonů sv. Mořic 

a sv. Vintíř z roku 2003 a histo-
rického zvonu Evangelisté z roku 
1329 a následně půlnoční sil-
vestrovskou/novoroční mší při 
svíčkách jsme i letos ukončili 
v kostele sv. Mořice na Mouřen-
ci nad Annínem jeden kalendářní 
rok a přivítali rok nový.

Tradici těchto mouřeneckých 
mší založil před lety P. Tomas van 
Zavrel a hrdě se k ní přihlásil i náš 
současný farář P. Jenda Kulhá-
nek. Mše na přelomu roku byla na 
Mouřenci už podeváté. Jen před 
rokem nebyla o půlnoci, ale kvůli 
zákazu vycházení už v 18 hodin. 
Tentokrát jsme se o půlnoci v kos-
tele potkat mohli a tuto možnost 
využily desítky lidí.

Máme za sebou druhý netradiční 
rok, během kterého byla naše čin-
nost omezená a bylo i méně příleži-
tostí k setkávání. Kéž by se vše le-

Zprávy a pozdrav z Mouřence
tos už nějak uklidnilo a mohli jsme 
se vrátit i k odkládaným projektům, 
mezi které patří například oslava 
„8 století Mouřence“. Samozřejmě 
jsme ale rádi za to, že Mouřenec toho 
času nemusí zůstat zavřený a za ja-
kékoliv zlepšení situace jsme vděční.

Milí přátelé, podporovatelé, 
partneři, novináři, informátoři i vy 
všichni ostatní, děkuji vám všem 
za přízeň v minulém roce a v roce 
2022 vám za spolek Přátelé Mou-
řence přeji vše dobré! 

Těším se na další spolupráci nebo 
na vaši osobní návštěvu na Mouřen-
ci. Komentované prohlídky pokra-
čují, a to každou sobotu od 11 hodin.

Buďte zdraví!
PS: Aktuální fotky, videa a dal-

ší informace o dění na Mouřenci 
najdete na: www.facebook.com/
Mourenec

Srdečně vás zdravím,
Bc. Lukáš Milota, předseda 

spolku Přátelé Mouřence, z. s.

Přiletěl anděl...
„Tisíc andělů, tisíc Serafů nad kolébkou bdí, když Bůh lásky spí.“

Seraf je anděl, který ostatním 
přináší Boží světlo. V každém 
z nás je kousek anděla, každý 
z nás je pro někoho andělem. 
A tak jsme vám v předvánočním 
čase, chtěli toto poselství přinést 
až k vám domů. 

Pokud jste našli na svých 
dveřích, ve svých poštovních 

schránkách symbolického andě-
la, tak doufáme, že vám udělal 
radost. A že jste se o tu radost 
podělili i se svými blízkými. 
Někdy stačí málo – úsměv, po-
daná ruka, vlídné slovo. To je 
to „světlo“ v nás. Opatrujme ho 
a posílejme ho dál. 

Vaše HODiT

Ředitel školy, pedagogický sbor 
i studenti sušického gymnázia sr-
dečně zvou žáky ZŠ, jejich rodiče 
a širokou veřejnost na Den otevře-
ných dveří, který proběhne ve čtvr-
tek 20. ledna 2022 od 15.00 hod. 

Zájemci o studium si budou 
moci prohlédnout školu a sezná-
mit se s jednotlivými předměty vy-
učovanými na gymnáziu. Budou 
jim také podány nejnovější infor-
mace ohledně přijímacího řízení. 
Pro návštěvníky jsou připraveny 
zajímavé soutěže, atraktivní příro-

Den otevřených dveří na Gymnáziu Sušice
dovědné pokusy, ukázky práce s ro-
boty, létání s drony a mnoho dalších 
aktivit. Po celou dobu budete moci 
diskutovat o svých studijních před-
stavách se současnými žáky školy na 
otevřeném fóru. Stačí jen vstoupit.

Bližší informace o studiu: http:// 
www. gymsusice.cz

Mimo Den otevřených dveří mo-
hou zájemci navštívit školu kdykoliv 
po telefonické domluvě.

(tel. 376 526 407, 376 523 313)
Přijďte, těšíme se na vás!  

Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy

Sušické gymnázium bude pro 
školní rok 2022/2023 opět oteví-
rat jednu třídu osmiletého a jed-
nu třídu čtyřletého studia, každou 
po 30 žácích. 

Zájemci z řad žáků 5. a 9. tříd, 
kteří zvažují studium na naší ško-
le, si mohou vyzkoušet přijímací 
zkoušky nanečisto. Tyto zkouš-
ky proběhnou ve stejném režimu 
jako skutečné přijímací zkoušky, 

a to z matematiky a českého ja-
zyka. Pro žáky z 9. tříd v úte-
rý 1. února od 14.00 hod. a pro 
žáky z 5. tříd ve středu 2. úno-
ra také od 14.00 hod. Přihláš-
ku si můžete stáhnout z našich 
webových stránek nebo ji vypl-
nit v kanceláři školy. Další in-

Přijímačky nanečisto a nabídka 

přípravných kurzů na gymnáziu
formace o zkouškách nanečisto 
najdete na našem webu.

Zájemci si nezapomenou s sebou 
přinést sešit nebo blok, modře či 
černě píšící propisovací tužku a rý-
sovací potřeby (tyto pomůcky jsou 
povoleny u přijímacích zkoušek).

V měsících únor – březen 
2022 gymnázium opět organi-
zuje pro zájemce z řad žáků ZŠ 
přípravné kurzy. O konkrétních 
termínech budete informová-
ni po uzavření přihlášek jak na 
Dni otevřených dveří, tak na na-
šich webových stránkách http://
www.gymsusice.cz nebo na tel.: 
376 526 407. 

Mgr. Ivan Kratochvíl
Gymnázium Sušice

Pečeme – nepečeme ve 4. E
Abychom se nadýchali vánoční 

voňavé atmosféry, vykouleli žáci 
4. E Základní školy T. G. Masaryka 
– Komenského 59, výborné kuličky 
nepečeného cukroví. Kuchyňka nám 
zavoněla po kokosu i mandlích. Prá-
ci si žáci mezi sebou spravedlivě roz-
dělili, jedni sypali a přidávali surovi-
ny, druzí míchali a promačkávali, až 

uhnětli společnými silami těsto. Na-
konec se s nadšením všichni zapo-
jili do koulení kuliček dvou druhů, 
mandlových a kokosových. Nejen-
že si žáci odnesli vlastnoručně vy-
robené cukroví domů, ale také byli 
hodní a podělili cukrovím všechny 
přítomné učitele.

Mgr. Aneta Szkanderová

Mikulášský den ve 3. E
Žáci 3. E ze Základní školy T. G. 

Masaryka – Komenského 59, měli 
v pátek 3. 12. pestrý den. Mikuláš 
s andělem a čertem jim schovali 
Mikulášskou nadílku po třídě. Aby 
ji žáci objevili, museli vypracovat 
mnoho úkolů z různých předmětů. 
První úloha, geometrie, byla založe-
na na rýsování přímek, bodů a úse-
ček. Správně narýsovaná úloha je 
odkázala k druhému úkolu. Násle-
dující úkol splnili žáci pomocí vy-
jmenovaných slov po B. Odkrytá 
tajenka je nasměrovala na seznam 
s otázkami z prvouky a v poslední 

řadě i úkol na vystřižení a vybarve-
ní stromečku a hvězdičky. Hotový-
mi výrobky měli ozdobit větvičky 
z chvojí. Tím však úkoly nekončily, 
přišly na řadu logické úlohy. Aby 
žáci našli ukrytý Mikulášský balí-
ček, dostali za každý splněný úkol 
jednu indicii, kde se balíček nachá-
zí. Nakonec získáním všech indicií 
Mikulášskou nadílku našli. A co 
by to bylo bez pořádných čertů? 
Vytvořili jsme si čertovské jazyky, 
zuby a růžky. A proč? Protože jsme 
ještě malí čertíci.

Mgr. Aneta Szkanderová
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ZŘÍCENINY
Hrady jsou v této době zavřené, ale dosyta můžete 
navštívit zbytky jiných slavných staveb: 
Hradiště Sedlo – pozůstatky velkého kamenného valu 
z doby halštatské – 6. st. př. n. l., (i Keltové) – rozhledna 
Obří hrad – keltské oppidum u Popelné hlavně z doby 
laténské s dochovanými dvěma pásy kamenných valů
Hrad Džbán – Na zalesněném hřebeni mezi Buděticemi 
a Vlkonicemi zbytky malého hradu ze 13. st. 
Pustý hrádek – zřícenina na vršku nad Kašperkem 
plnila tehdy ochrannou funkci – je zřícenina 
Tvrz Kašovice – V lesoparku nad obcí zřícenina 
panského sídla ze 14. století.
Kaple Všech svatých – u Rabí na hřebeni nad lomy 
pod vrchem Líšná záhadná zřícenina
Barokní kaple – v lese nad obcí Dolejší Krušec stojí 
už jen zbytky ve tvaru hvězdy. 
Kaple Lamberg nad Žichovicemi – Na vrchu Velký 
Kozník jen malá zřícenina a křížek
Zřícenina hradu Ballymotte – U Nalžovských Hor 
v lese Prašivice s kamennými obludami si postavil 
rakousko-uherský premiér, hrabě Eduard Taafe 
zříceninu rodového sídla.
Stará vápenka – u penzionu Stará Vápenka nad 
Bucharem stoleté pozůstatky vápenky
Bohov – zřícenina bývalého statku s pivovarem na samotě, 
v roce 1950 zkonfi skován majitelům a pak zdevastován

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, předprodej  376 528 686
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682
Otevírací doba:

pondělí, středa   7.30–11.30 12.30–15.30
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek   7.30–11.30 12.30–13.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé

pondělí, středa  8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  –
úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 
Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa    –  13.00–17.00
pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022:

pondělí–pátek  9.00–12.30 13.00–16.00

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba:

úterý–sobota  10.00–12.00 14.00–16.30
pondělí, neděle     zavřeno
Spouštění betlému v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin

Přehled akcí
23. března od 19 hod. – Kino Sušice

9. května od 19 hod. – KD Sokolovna

Přeloženo z 22. 11. 2020/25. 4. 2021

17. května od 19 hod. – Kino Sušice

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 
Ředitel       724 047 325
Kinopokladna 376 521 680, předprodej 376 523 360
Otevírací doba:

pondělí, středa 7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý, čtvrtek 7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
pátek  7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek   17.00–20.00
sobota   16.00–20.00
neděle   13.00–20.00

GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:

pondělí, středa  8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, čtvrtek   8.00–11.30 12.30–16.30
pátek   8.00–11.30 12.30–13.30

Výstava:
21. ledna od 18 hod. 
Zahájení výstavy Všednosti – viz str. 6

18. ledna od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Přeloženo z původního termínu 17. 1. 2022

21. ledna od 21 hod. – PDA Sušice
Retro party 80´& 90´ – Dj Drake

11. února – KD Sokolovna

15. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Sušice

Region

Horažďovice
21. ledna od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Tajemství hradu Helšaftu
 Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

4. února od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Popelka – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

18. února od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Honza a zlá princezna 
Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

25. února od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Vodníkova Hanička 
Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

11. března od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Žabka Carevna – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

25. března od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
O Plaváčkovi – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

Kašperské Hory
VÝSTAVNÍ SÍŇ V BUDOVĚ RADNICE
Výstava zimních obrazů – Zimní sny | Simonetta Šmídová

VÝSTAVNÍ MÍSTNOST NA RADNICI
do 29. prosince 2022 – 9–16 hod.
Kašperskohorský betlém

19. ledna od 15 hod. – Horský klub
Senior IN – pořad s promítáním na téma: Zábavná his-
torie medicíny– přednáší Ing. Petr Šika

Hartmanice
12. února – Hartmanice
Obecní ples

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba listopad až březen: pá, so 9.30–15.30

NETOPÝŘÍ PARK – procházka netopýří stezkou 
– nachází se v anglickém parku u zámku

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava fi nského designového skla a porcelánu
Kořeny – výstavy fotografi í M. Brachtlové, 
J. Havelkové, P. Primus, Telony a Sonji Vectomov

Mlázovy
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní 
černá kuchyně, příběh bývalého majitele zámku 
JUDr. Dušana Zachystala.
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Ladislav Čácha r. 1942, Ota Vítovcová r. 1928, Václav Kolář r. 1949, Jiří 
Vondrášek r. 1967, Alena Breuová r. 1966.

Sobota 12. března 2022
LÁSKA NEBESKÁ – Praha – Divadlo Broadway

OBSAZENO! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna.

14. května 2022
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
Návštěva malebného údolí Wachau. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších
rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva
městečka Dürrnstein s možností výstupu ke zřícenině středověkého hradu.
Na závěr ochutnávka místních vín.

4. června 2022
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou 
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba po 
jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou lázeňské-
ho města Bad Ischl. 

Sobota 9. července 2022
ÚPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE – Otáčivé hlediště Český Krumlov

Kompletní průvodce dějinami našich předků v Čechách 
i na Moravě pro celou rodinu.

Rezervace možná do 27. ledna 2022. Počet míst omezen!
25. června 2022

BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Návštěva palírny rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hoř-
ce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd 
pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazýva-
ná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit 
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.

24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor.
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost
ochutnávky uzených ryb z jezera. 

17. prosince 2022
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-
pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Poděkování

Galerie Sirkus Sušice Vás zve v pátek 21. ledna 2022 
od 18 hodin na zahájení výstavy Všednosti. 
Fotograf Daniel Šperl (*1966) představí v sušické 
galerii fotografi cký soubor Všednosti doplněný výběrem fotografi í z před-
cházejícího cyklu Všední slavnosti. Jeho snímky jsou oslavou každoden-
ních okamžiků života kolem nás. Síla lásky a radosti, ale také zármutku, 
samoty, strachu nebo naděje jsou jejich esencí. 

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Letošní rok si připomeneme našeho dědečka, 
skvělého vypravěče, karbaníka, průvodce Šumavou 
a sušického doyena

Jaroslava Hasnedla 
nejen při oslavě nedožitých květnových devadesátých 
narozenin, ale 11. ledna už po desáté i při vzpomínce 
na jeho náhlý odchod.
Ve skutečnosti si ho však stále připomínáme každodenně…

Děkujeme všem, kteří jste se přišli 1. 12. 2021 rozloučit se Stanisla-
vem Brožou na jeho poslední cestě. Manželka Lída a děti s rodinami

Knižní novinka „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“

Odešla maminka zlatého srdce,
pohasly oči starostlivé,
předobré srdce zůstalo stát...

Dne 1. ledna jsme vzpomněli devatenáctého výročí
úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní

Anežky Nachtigallové
ze Sušice. S láskou vzpomínají dcery Hanka, Venda, 
Jiřka a Lenka s rodinami.

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

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

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

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

Šumavská rodačka Lucie Oudová se po úspěšném vydání první 
knihy „Dary Pošumaví“ (2020) rozhodla sepsat další regionální 
publikaci. Ta je na rozdíl od první knihy, která je věnovaná rodi-
nám s dětmi, v určitých pasážích zaměřená na těžší život na Šu-
mavě. V knize totiž kromě humorných příběhů najdete i tragické 
osudy zdejších lidí. 

Tato kniha nese název „Bejvávalo na Šumavě – smutno i ve-
selo“. Naleznete v ní krátké příběhy vypovídající o reálném životě 
lidí na území západní a centrální části Šumavy. Dočtete se o tom, 
co jim osud přichystal, co museli strpět, co obětovali, ale i jaké 
humorné příhody se jim kdy udály. Veselé i smutné příhody, které 
jsou čerpány z dobových novin, od sběratelů folklóru nebo přímo 
od samotných Šumavanů, se vám brzy dostanou pod kůži. U někte-

rých se zaručeně pobavíte, 
u jiných vám ukápne slza. 

K n i h y  j s o u  o d 
27.01.2022 k dostání 
v knihkupectví v Sušici, 
Klatovech, Horažďovi-
cích a poptávat je můžete 
i na Roubence Zámyšl – 
ubytování na Šumavě, kde 
je možné po domluvě (e-
-mail: lu.oudova@seznam.
cz) zároveň i žádat věno-
vání nebo podpis autorky.

Pokud stále váháte, zda 
jsou právě tyto knihy tím, 
co byste si rádi přečetli, 
mrkněte na ukázku zde: 
bit.ly/KupDary a bit.ly/
KupSumavu a recenzi ke 
knize Dary Pošumaví.

Lucie Oudová

STAND UP & MUSIC – proti depresi humorem a hudbou!

TWO MAN SHOW
Známý a jeden z nejvtipnějších stand up komiků Arnošt Frauen-

berg a populární písničkář Láska spolu připravili sérii zimních 
vystoupení. Covidu navzdory, přesto v rámci protipandemických 
opatření, se oba umělci rozhodli bojovat proti depresi humorem 
a hudbou. Svoji show představí v několika komorních prostorách 
pro omezený počet diváků.

„Jeden večer, jeden mikrofon, jedna kytara. Láska a Arny 
vyrážejí za vámi, aby postavili na hlavu všechno, co se v ob-
lasti zábavy a hudby dá. Jeden týpek je hudebník a myslí si, že 
je i vtipnej, druhej borec je vtipnej a myslí si, že je i hudebník. 
Jak je to ale doopravdy, zjistíte jedině osobně. Autogramiáda po 
skončení show, fixy a památníčky s sebou,“ vzkazuje fanouškům 
písničkář Láska.

11. 2. KD Sokolovna, malý sál – Předprodej v síti Ticketstream:
www.ticketstream.cz/vstupenky/two-man-show

Dne 14. ledna uplyne první smutný rok, kdy nás navždy 
opustil pan 

Antonín Kouba 
z Velké Chmelné. 
Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkujeme.

Galerie Sirkus Sušice vás zve na pokračování volných kreslířských večerů 
pro veřejnost s Miroslavem Šislerem v těchto termínech:

10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 4. a 25. 4., 9. a 23. 5. 2022
pondělky vždy od 18 hodin
Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty / 2 hodiny včetně materiálu
Kurzy jsou určeny laické veřejnosti starší 15. let.
Galerie Sirkus Sušice v 1. patře kina, Příkopy 178

Aktuální informace naleznete na stránkách 
www.kulturasusice.cz/galerie-sirkus/ nebo na tel: 376 523 360.

Rád bych alespoň touto cestou poděkoval milé paní Markétě Rybové, 
která před Vánocemi našla na náměstí v Sušici mojí ztracenou peněženku. 
Se všemi doklady i penězi ji poctivě vrátila do správných rukou a za to jí 
patří velký dík. Přejme si, aby takových lidí mezi námi bylo více. Děkuji 
mnohokrát, že mi ušetřila vyřizování nových dokladů, karet a umožnila 
mi nakoupit vánoční dárky. Přeji jí hodně zdraví a stále tak dobré srdce 
i mysl jakou má. Příště již budu pečlivější, protože takové štěstí už mít 
nemusím. Děkuji za Vaší poctivost.   Jaromír Hejdušek, Sušice

Vážení příznivci 
našeho divadla,

děkujeme vám za účast 
na minulých představe-
ních, přejeme hodně zdra-
ví, štěstí a těšíme se, že se 
s vámi opět setkáme na 
premiéře, kterou chystá-
me na tento rok. 

Vaši Sušdivoši 
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Pá 14. 1.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 17. 1. 13.00–15.00  Společná tvorba programu
Út 18. 1.  9.00–12.00  Pohodová jóga 
     (karimatku a pohodlné oblečení s sebou)
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 20. 1.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Procvičování paměti
Pá 21. 1.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 24. 1. 13.00–15.00  Návštěva restaurace
Út 25. 1.  9.00–12.00  Vazba knih (vede pan Milan)
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 27. 1.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Filmový klub za hranice fantazie
Pá 28. 1.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 31. 1. 13.00–15.00  Poslech hudby
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt:  Vedoucí pobočky: 774 451 769
  Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769
  Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

Program Fokusu – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)

OKÉNKO POMOCI

Tříkrálový Kiddův čtenářský klubík 

Třetí setkání dětí od dvou do čtyř let s doprovodem dospělé osoby se 7. 
ledna neslo v duchu proběhlých svátků. Připomněli jsme si, proč se slaví 
Vánoce. Novorozenému Ježíškovi jsme společně zazpívali ukolébavku. 
Černočerné nebe jsme rozzářili hvězdičkami, které určily cestu našeho 
putování. Protože mezitím, co Ježíšek spal, jsme se vydali na dlouhou 
pouť tří králů, abychom neviňátku přinesli dary, které děti samy vybraly. 
S medvídkem, plenkami, dudlíkem, kočárkem a spoustou dalších věcí pro 
miminko jsme dorazili do Betléma. Zpěvem a tancem jsme oslavili vel-
kolepou událost narození Ježíška. Tím program skončil, ale děti s rodiči 
strávili v knihovně celé dopoledne. 

Jsme velice potěšeni, že náš záměr, vytvořit v knihovně prostor pro ty 
nejmenší, se naplňuje a v době, kdy není knihovna plná čtenářů, se zde se-
tkávají děti, ale i maminky, tatínkové, babičky, … a vzájemně sdílejí své 
radosti i starosti. Na další setkání se těšíme 4. února v 10 hodin. -mk-

Dnes chceme prostřednictvím Sušických novin poděkovat supermar-
ketu Tesco a prodejně Svět tlapek v Sušici, kteří od konce listopadu do 
Vánoc, ve Světě tlapek až do 1. ledna uspořádali jako každoročně sbírku 
krmiva, pamlsků i zvířecích kosmetických přípravků a hraček pro zví-
řata, které v těchto obchodech nakoupili ti, kterým není lhostejný osud 
psích a kočičích kamarádů bez domova. Dár-
ků se nashromáždilo úctyhodné množství, 
které bude postupně rozděleno těm, kteří to 
nejvíce potřebují – bezprizorní kočky, psi 
v záchytných kotcích v sociálně slabých ro-
dinách, a rodinách, které provozují dočasnou 
péči. Velký dík patří samozřejmě také těm, 
kteří toto všechno nakoupili a prostřednic-
tvím prodejen předali k nám. DĚKUJEME!

 Nalezenci Šumaváci

Další kočky a psy k adopci představíme v příštím vydání SN. 

Hledáme nový domov

Čtenářský klub pro dospělé
pod vedením Marie Přibové a Marie Maškové

24. 1. 2022 | 15.00 | Městská knihovna Sušice
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Fotbalisté na bruslích. Sušičtí hráči 
si na konci roku užívali tradiční akce

Sportovní svátek s vlnami, kluzištěm a velrybami
Již několikrát jsme psali o su-

šické triatlonistce Lucii Hrabové. 
V létě se po domácím úspěšném 
mistrovství republiky v terénním 
triatlonu kvalifi kovala na mistrov-
ství světa na Havaji. Závod se na-
konec uskutečnil v prosinci a Lucie 
se podělila o zážitky v následujícím 
rozhovoru.

Účast na MS na Havaji sis sice 
vybojovala, ale přeci jen to není 
cesta do Běšin. Jak se taková vý-
prava organizuje? „Běžně se zá-
jezd připravuje několik měsíců, letos 
ale do poslední chvíle nebylo jasné, 
zda se USA kvůli covidu otevřou. 
To se nakonec stalo pár týdnů před 
závodem, takže to byl opravdu stres. 
Na Havaji je 11 hodin časový posun 
a panuje tam tropické počasí. Na to 
je potřeba aklimatizace. Proto se vý-
prava plánuje celkem na 14 dní, kdy 
delší část je před závodem a potom 
pár dnů po závodě jsou na regenera-
ci velice přínosné. Na tuto cestu nás 
vypravil a pomohl s rezervacemi 
ubytování, aut a dalších potřebných 
služeb Michal Piloušek jr. (XTER-
RA Europe).“

Byla náročná cesta přes půl 
zeměkoule? „Velice. Kdo cestuje, 
zná a ví. Strávili jsme dohromady 
něco kolem 70 hodin na cestě tam 

i zpět, kdy samozřejmě cesta do tep-
la byla příjemnější, navíc jsme se 
v letadle setkali poprvé od letních 
závodů, a tak jsme hodně povídali, 
bavili se...“

Kde přesně se závod odehrá-
val? „Asi známějším ostrovem 
Havaje je Oahu s metropolí Hono-
lulu a pláží Waikiki. Ale i Maui, 
kde se závod Xterra odehrává již 
25. rokem, je velice zajímavé mís-
to. Najdeš tam jak rozlehlé písčité 
pláže, tak i sopečnou krajinu s vo-
dopády, deštnými lesy a nekoneč-
nou zelení.“

Jaké bylo ubytování? „Uby-
tování jsme měli skvělé! Důležité 
bylo, že jsme byli cca 5km od závo-
diště, což pro nás znamenalo snad-
né a rychlé přesuny. Bydleli jsme 
ve vybavených apartmánech, jíd-
lo jsme si zajišťovali sami. Havaj 
je opravdu hodně drahá, a tak po-
myšlení zaplatit si další služby bylo 
nereálné.“

Jaké jste měli počasí? „Kdo 
čekal tropy, neustálé slunce, byl 
zklamán. Trochu tomu pomohl ten 
prosincový termín, kdy počasí na 
Havaji je opravdu dost proměnli-
vé, takže nás nepřekvapovaly krát-
ké intenzivní deště při výjezdu 
na trénink, výhodou velkého tep-

la ale bylo, že po 
pár minutách se 
vzduch opět pro-
hřál a tratě rychle 
vysychaly. Nejvě-
tí „přeháňka“ na 
nás čekala stejně 
až při závodě...“

A co místní, 
sportují taky? 
„Na ostrově po-
tkáš jen turisty na 
silničních kolech, 
místní fakt ne. Ti 
jezdí ve velkých 
„amerikách“ a žijí 
o dost pomale-
ji nežli my. Ale 
vlastně taky spor-
tují. Co fakt umějí, 
to je surfi ng. Hra-
vě strčí do kapsy 
kdejakého borce 

z ciziny. Jen tak zlehka se tam po-
hupují a najednou jsou na vlně. To 
mají dobře zmáknutý.“

Jaká je havajská strava? „Já 
bych ji rozdělila ještě na havajskou 
a americkou. Ta americká je obrov-
ská hromada smažených, ale i vý-
borných pokrmů, ta havajská je 
o dost lehčí. Nejčastěji se podávají 
různé druhy ryb se saláty nebo ji-
nými přílohami. Mě nejvíc zaujal 

a chutnal pokrm POKE, syrová ryba 
se salátem a rýží. Ale ocenila jsem 
i smažené vejce s tousty k snídani.“

Při našem rozhovoru v červ-
nu ses obávala plavání v oceánu. 
Kvůli vlnám se ale nakonec ne-
plavalo. Bylas radši? „I přes velké 
obavy z plavání v oceánu mě, stejně 
jako ostatní, ta zpráva vůbec nepo-
těšila. Jela jsem na Maui s tím, že 
budu plavat. Takže teď mám pocit, 
že mám na Maui stále dluh. A rad-
ši? Určitě to bylo správné rozhod-
nutí, v den závodu jsem oceán jen 
na chvíli zahlédla a poté ho viděla 
ze záznamů a nevím, co by s námi 
pětimetrové vlny udělaly. Asi by to 
bylo velice špatné…“

Byl to tedy nakonec duatlon, 
jak probíhal? „Duatlon je kratší běh, 
kolo (31 km) a dlouhý běh (10,5 km). 

V našem případě jsme plavání nahra-
dili 3km během do vrchu. Závod pro-
bíhal pro mě skvěle. Ani nebyl čas na 
nervozitu, kterou normálně mívám. 
Byli jsme skvělá parta, která se spo-
lečně připravovala od příletu až do 
posledních minut před startem. Celý 
závod se mi skvěle běželo a jelo, chví-
li po startu jsem si užívala i první po-
zici, kterou jsem ale ztratila v prvním 
okruhu na kole, kde jsem se propadla 

na 4. místo a už se mi ne-
podařilo medailovou po-
zici získat zpět. I tak je 
to pro mě skvělý úspěch 
a nejlepší umístění.“

Z kterých států 
bylo nejvíce účastní-
ků a byl tam nějaký 
exot? „Největší skupi-
na byla americká, přece 
jen je pro ně souostroví 
nejdostupnější. My ale 
byli třetí největší sku-
pina a to hned po Fran-
couzích! Exot byl náš 
Míra Motejzík. Snad 
bude rád, až si přečte, 
že jsem ho takhle ozna-
čila, ale mě nikdo jiný 
nenapadá…Je to kluk 
s protézou od kolene 
dolů, přitom nás ne-
skutečně bavil.“

Kolik bylo celkem 
účastníků a kolik žen a kolik v tvé 
kategorii? „Celkový počet přesně 
nevím, ale jednoznačně ho ovlivni-
lo covidové období a ze startovního 
pole byla sotva polovina (z předcho-
zích ročníků startovalo i 800 závod-
níků). Já jsem závodila celkem se 
stovkou žen a v mé kategorii (jed-
na z nejnabitějších) nás bylo 14. Je 
to po 2.místě na ME můj nejlepší 
výsledek.“

Jak se liší tamější bikový te-
rén a trať od našich luhů a hájů? 
„Asi tím proměnlivým povrchem. 
Část trasy vedla i lesem podobným 
u nás, kdy se projíždělo jehličím...
Jinak trať nebyla technicky těžká, 
ale po dešti se z ní stalo kluziště.“

Užila sis vyhlášení, byl nějaký 
doprovodný program? „Napros-
to. K závodu patřil jak úvodní za-

hajovací program, tak i slavnost-
ní vyhlášení, vše s rauty a drinky 
v luxusním resortu Hotelu Ritz. 
To jsou momenty, které běžně 
nezažíváš.“

Pobyla jsi ještě pár dní po zá-
vodě. Jaké zajímavosti jsi tam na-
vštívila a co tě nejvíce zaujalo? 
„Největší zážitek nás nečekal na os-
trově, ale v moři. Z přístavního měs-
tečka Lahaina jsme se na lodi vypra-
vili pozorovat velryby. A opravdu se 
objevily. Dokonce ti obři plavali ně-
kolik metrů od nás. Byly to matky, 
každá s jedním mládětem. Na ost-
rově jsme po závodě šly do Národ-
ního parku Hana – přes bambusový 
prales až k velkému vodopádu. Uži-
li jsme si i pláž s obřími želvami.“

Překvapilo tě tam něco? „Cel-
kově ani ne. Jen možná neschop-
nost místních servismanů mi spra-
vit kolo… A pak také duha, která 
se dost často objevovala. Je to tam 
tak typické, že jí mají i auta na 
espézetkách.“ 

Na cestě zpět jste se stavili v LA. 
Podívala ses do Hollywoodu? 

„V L.A. jsme měli pár hodin 
na prohlídku, město je mega vel-
ké, a tak jsme si pronajali auto od 
Uber, a měli štěstí na místního řidi-
če, který nám podával během jízdy 
spousty informací. Prošli jsme se po 
Hollywood Boulevardu, procházeli 
se na pláži St. Monica a projížděli 
celou Beverly Hills a těmi nejdraž-
šími částmi tohoto města.“

Jaké máš plány do budoucna? 
„Jezdit dál Xterru, která mě strašně 
baví, a i lidi kolem ní. Pokud se po-
vede další zahraniční závod, budu 
jen ráda.

Na závěr bych ráda poděkova-
la následujícím sponzorům: Město 
Sušice, Plzeňský kraj, Highpoint 
Sušice, Jízdní kola Petr Čácha, Pe-
kařství Rendl, BDP plus s.r.o, Uni-
ted Networks.“

Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec

foto archiv Lucie Hrabové

Vánoční smeč mezi kamarády
Pokud se po vánočním leno-

šení a hodování některým spor-
tovcům před očima proměňují 
kulaté ozdoby na stromečku ve 
volejbalové míče, je vhodnou 
léčbou návštěva tradičního vo-
lejbalového turnaje v tělocvič-
nách ZŠ Lerchova s výmluvným 
názvem Po Vánocích opět mezi 
kamarády. 

Zde se letos 29. prosince po 
předloňské covid-pauze opět 
sešli sušičtí volejbalisté všeho 
druhu. Muži, ženy, děti, rodiče, 
prarodiče, kamarádi se setkali, 
aby si popovídali a zapodáva-
li, zapřijímali, zapřihrávali, za-
smečovali i zablokovali. Ačkoliv 
celoroční soutěž hrají jen ženy 
a do přípravek se hlásí hlavně 

děvčata, na turnaji překvapivě 
převážila mužská část. Celkem 
se letos už 25. ročníku akce zú-
častnilo 35 hráčů a hráček.

Hlavní organizátor turnaje 
Čestmír Kříž zvolil tento rok 
poprvé nový hrací systém, ve 
kterém šest družstev hrálo mezi 
sebou ve dvou skupinách a je-
jich pořadí pak určilo složení 
finálových zápasů. 

A podivte se, v souboji ví-
tězů skupin se střetl nejmladší 
a nejstarší celek. Byla to vyrov-
naná řež, v závěru rozhodla ve 
svůj prospěch fyzická kondice 
mládí ve složení – Zuzana Há-
nová, Ivana Havránková, Adéla 
Křížová, Bohouš Hána, Zdeněk 
Maroušek a Matěj Blažek.

K vyhlašování vítězů, hod-
nocení uplynulé sezony a plá-
nování sportovní budoucnos-
ti vespolek posloužil tentokrát 
salonek Bouchalka v Pivova-
ru U Švelchů. Vzhledem ke co-
vidu bylo diskutujících méně, 
ale všichni se už těší na novou 
sezonu. 

Jak dodal neúnavný organi-
zátor Čestmír Kříž: „Jsem rád, 
že Sušice i s našimi kurty pře-
žila povodeň, směle tak může-
me vyhlížet příchod májového 
turnaje. V březnu ještě v hale 
opět po letech plánujeme vel-
ký celorepublikový dvojturnaj 
mužů a žen O pohár města Su-
šice, tak doufám, že to vyjde.“ 

ED

ce i dorostenci, kteří se kolem mě 
a Tomáše Klímy proháněli jako Ja-
romír Jágr kolem svých protihrá-
čů na olympiádě v Naganu. Skvěle 
vyplněná mezera mezi vánočními 
svátky,“ glosoval Kalný.

Silvestrovský fotbálek 2021 
Červení vs Černí 4:3 (2:2)
Branky: P. Pechek, J. Skála, M. 

Hubáček, J. Chudý – T. Klíma, V. 
Vaněk, P. Hubáček. 

Sestava Červení: Jakub Novák 
– Libor Vaněk, Michal Krouský, 
Petr Pechek, Filip Vítovec, Tomáš 
Marek – Jan Skála, Pavel Hubáček, 
František Podloucký, Štěpán Tuček 
– Marek Hubáček, Jonáš Bartoš, Jan 
Chudý, Patrik Kuba. Sestava Černí: 
Kryštof Hrubec – Tomáš Míka, Ja-
roslav Macháček, Štěpán Krůs, Petr 
Mottl – Josef Kadlec, Josef Kadlec 
ml., Patrik Hubáček, Martin Kal-
ný, Tomáš Klíma – Catalin Faraon, 
Marek Budil, Vojtěch Vaněk. -jon-

Zimní pauza poběží ještě dlouho, 
nicméně i v období mezi podzimní 
a jarní částí sezony se sušičtí fotba-
listé scházejí na hřišti. Mládežnické 
celky jezdí na zimní turnaje, dvakrát 
týdně trénují i dospělé týmy. Mezi 
svátky si hráči vyzkoušeli i jiné role 
– v rámci tradiční vánoční akce si 
zahráli hokejové utkání „staří“ proti 
„mladým“, v podobném režimu pro-
bíhal i silvestrovský fotbálek. 

V období mezi svátky se hráči se-
šli poprvé netradičně na zimním sta-
dionu, na bruslích proti sobě změři-
ly síly týmy „starých“ a „mladých“. 
Z vítězství 13:9 se nakonec radovali 
zkušenější plejeři. Sušičtí hráči se 
viděli i poslední den v roce. Na Sil-
vestra si zahráli tradiční fotbálek, 
rozděleni byli do červeného a černé-
ho týmu. Vyrovnanou bitvu nakonec 
těsně 4:3 ovládli fotbalisté, kteří na 
sobě měli červené dresy.

„Obě akce mají minimálně již 

dvanáctiletou tradici a poctivě je dr-
žíme každý rok. Byla léta, kdy jsme 
fotbálek hráli na sněhu a kdy hokej 
nikdo z nás neuměl. Dneska je sil-
vestrovský fotbálek takovou rodin-
nou událostí. V pátek na fotbal do-
konce dorazili i kluci z přípravky, 
čehož si hrozně cením,“ pochvalo-
val si Martin Kalný, stoper sušické-
ho béčka a jeden z velkých srdcařů 
klubu, jehož slibnou kariéru zabrz-
dily zdravotní problémy.

Povedlo se i setkání na zimním 
stadionu. V žádném případě nešlo 
o zápolení „kokosů“ na ledě, na obou 
stranách byla řada těch, kteří s brus-
lemi a hokejkou mají bohaté zku-
šenosti. „Letošní hokejové utkání 
bylo doposud na nejvyšší úrovni. Ze 
zhruba 24 hráčů se na ledě sešlo 22 
kluků, kteří odmalička trhali srdce 
všem fanynkám na rybnících v okol-
ních vesnicích, ale také dost hráčů 
různých okresních soutěží a dokon-
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Sušická liga hokeje měla bě-
hem svátečního období pauzu. 
V novém roce byla odehrána za-
tím jen dvě utkání. Hrádek – Tý-
nec 1:6, Old Stars – Stavební 8:1. 
Na čele tabulky se pořadí nemění.

V kanadském bodování se do-
stal na čelo Zdeněk Koryťák (Old 
Stars) 27 (9+18), na dalších mís-
tech Richard Pitel (Old Stars) 25 
(15+10), Jáchym Ptašnik (Hrádek) 
22 (14+8), Josef Heřman (Týnec) 
19 (11+8), Petr Lemberger (Otav-
stroj) 18 (9+9), Martin Ludvík 

(Old Stars) 18 (9+9), Jiří Beneš 
(Old Stars) 18 (5+13), Tomáš Mar-
ný (Otavstroj) 17 (13+4), Michal 
Holík (Petrovice) 16 (12+4), Pa-
vel Heřman (Týnec) 16 (8+8), Petr 
Kocek (Týnec) 15 (13+2), Martin 
Jůn ml. (Old Stars) 15 (13+2). 

Nejstarší věk hráčů má Sta-
vební s průměrem 45 let, Hrádek 
a Old Stars 44, Otavstroj a Týnec 
40, nejmladší Petrovice 39 let.

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

Stav k: 06.01.2022

SUŠICKÁ LIGA HOKEJE

 poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Old Stars  10  10  0  0   87:  24  20
Týnec  10  8  0  2   65:  31  16
Hrádek  10  3  2  5   47:  57  8
Otavstroj  8  2  1  5   46:  51  5
Petrovice  7  2  1  4   45:  59  5
Stavební  9  0  0  9   22:  90  0

Jelikož nám záleží na zdraví a fyzické kondici našich dětí, bude se příměstský tábor 

opět týkat sportu. Děti si během jednoho týdne zabruslí na zimním stadionu, zaplavou 

v bazénu, kde se zúčastní plavecké výuky, ale také si užijí vodních radovánek. V tělocvičně 

si protáhnou svoje těla u sportovních a míčových her. V zrcadlovém sále se naučí taneční 

choreografi i. Odpočinou si v sauně a vypraví se na dva výšlapy po okolí . V neposlední řadě 

se stihnou odreagovat na celodenním výletu v Techmánii v Plzni.

Více se dozvíte na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-tabory/

Hokejisté TJ Sušice hrají 23. 1. na domácím stadionu 

s týmem TJ Drahonice od 16.00 hod.

Vánoční klání ve stolním tenisu 
se odehrálo v lůně sokolů

V sušické sokolovně uspořá-
dali sokolové již 24. ročník tra-
dičních vánočních turnajů pro 
děti a dospělé ve stolním tenisu. 

Soutěž pro děti proběhla již 18. 
prosince, dospělí zápolili 26. pro-
since. O turnajích podává zprávu 
jako vždy ředitel a hlavní organi-
zátor akce Jaroslav Melich:

„Současná doba nepřeje sportu, 
přesto se děti sešly a turnaj pro-
běhl. Vzhledem k menšímu počtu 
účastníků byla ale vypsána pouze 
jedna kategorie. Některé děti zde 
hrály svůj první soutěžní zápas. 
Nepostradatelnou roli měl proto 
trenér, cvičitel a poradce Vladimír 
Rumplík, který jim trpělivě vysvět-
loval techniku úderů. Pro každého 
účastníka jsme připravili hodnotné 

ceny a všechny děti si turnaj užily. 
První tři navíc získali pravé spor-
tovní poháry: 1. Šimon Šwajnoch, 
2. Jan Pašek, 3. Jaroslava Staňková.

Turnaj dospělých proběhl tra-
dičně na Štěpána a i zde se na účas-
ti podepsala covidová doba. Přesto 
měl turnaj vysokou úroveň. Hrálo 
se ve sportovní klubovně sokolov-
ny systémem každý s každým na 
dvou kvalitních ping pong stolech. 

Zápasy byly velmi vyrovnané, 
mimo vítěze měl každý min. jednu 
porážku a úplně všichni hodně re-
míz. Stupně vítězů si nakonec vy-
dobyli 1. Čestmír Kříž, 2. Vladislav 
Havránek, 3. Petr Čonka. Děkuji 
všem účastníkům a doufám, že se 
příští rok sejdeme ve zdraví a v hoj-
nějším počtu.“ úvod ED, foto VH

Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

Sportoviště města Sušice
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám dřevěný malířský stojan – 
nový, retro válendu na nožičkách + 
úložné šuple na kolečkách, cena do-
hodou. Tel. 607 866 783
Prodám: jablka Idared, Spartan 
a jiné bez chemického nánosu. Cena 
19 Kč/kg. Tel. 606 633 919 
Prodám mechanický psací zacho-
valý stroj „Consul“, délka válce 
31 cm, přenosný v kufru 
16x49x40 cm. Cena jen 490 Kč. Tel. 
607 754 352
Prodám zachovalou benzinovou 
řetězovou pilu zn. „CK“, délka 
řezu 35 cm, cena jen 490 Kč. Tel. 
607 754 352
Prodám ruční starožitný mandl – 
funkční, starožitné lyže, retro lyže, 
cena dohodou. Tel. 607 866 783
Prodám: Kultivátor „Hecht 7970“ 
zcela nový v záruce. V chodu je 
1/2 h. Při ukázce obsluhy. Cena: 
12.900 Kč. Tel. 606 633 919
Prodám domácí trenažér za 800 Kč. 
Tel. 605 256 339
Prodám dámské kozačky – sněhu-
le. Hnědé, semišové s kožíškem vel. 
39. Cena 250 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám – pokojové květiny. 
1. Palma juka výš. 95 cm = 500 Kč, 
2. Aglaonema výš. 65 cm = 
150 Kč, 3. Tchýnin jazyk výš. 50 cm = 
100 Kč, 4. Opuncie výš. 50 cm = 
90 Kč, 5. Euphorbia – pryšec výš. 
90 cm = 190 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám kanystr na 20l zn. Sandrik 
– starší, zachovalý. Cena 190 Kč. Tel. 
605 507 801
Prodám rozkládací rohovou se-
dačku s taburetem a kulatý skle-
něný jídelní stůl. Obojí ve velmi 
pěkném stavu. Cena dohodou. Tel. 
603 230 192
Prodám 2 nové panenky, značky 
Llorens. Původní cena 1.400 Kč, 
nyní 600 Kč/kus. Lze prodat i jed-
notlivě. Tel. 723 606 833
Prodám krásný křišťálový osmira-
menný lustr levně. Tel. 723 434 571 
po 18. hodině
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím hoblovku s protahem KDR 
Rojek, řetězovou dlabačku, tesařský 
hoblík na 380 V a ještě koupím bub-
novou či lištovou sekačku popřípadě 
celý komplet frézu. Tel. 603 860 333
Koupím LP desky skupiny Arakain. 
Tel. 605 768 105
Koupím plynový teplomet na 2 kg 
plynovou bombu. Tel. 606 406 010
Koupím starší funkční rotoped. Tel. 
604 726 854
Koupím pionýra Simsona Jawu 
jakoukoliv i čezetu a koupím ma-
lotraktor 4x4 buď kloubový TZ4 
K14 či jiný i s vybavením. Tel. 
732 357 828
Koupím jakékoliv staré hodiny, 
ostření řetězů na motorové pily, 
broušení nožů, nůžek, nože na ma-
šinky na maso. Koupím včelí od-
dělky, prodej pečiva na krmení. Tel. 
607 909 144
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu: Nebytový prostor po 
moderní rekonstrukci 72 m2, v his-
torickém centru Sušice, bezbari-
érový vstup. Cena dohodou. Tel. 
606 633 919
Hledám malou místnost k proná-
jmu: práce na počítači, 4 dny v týd-
nu, platba předem (na začátku mě-
síce). Po narození druhého miminka 
nemám doma na práci klid. Tel. 
702 228 575
Koupím garáž samostatně uzamy-
katelnou v Sušici. Tel. 604 246 982

RŮZNÉ
Nabízím strojní čištění koberců, se-
dacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Nabízíme: stříhání ovocných stro-
mů, stříhání živých plotů, sečení 
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Hledám brigádně jakoukoliv práci 
o sobotách a nedělích – i za špatné-
ho počasí – výkopové práce, práce 
na stavbě, v lese, zámečnické a po-
dobně. Možno volat po 15.00. Tel. 
604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické úpra-
vy textu, korektury bakalářských 
a magisterských prací, přípravu na 
maturitní a přijímací zkoušky z čes-
kého jazyka, doučování. Více infor-
mací na www.hezkycesky.top, tel. 
606 49 49 96 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172



Vítám vás, přátelé, v novém 
roce. Ať je dobrý!

V dnešním pokračování husitské 
elegie se budeme věnovat posled-
ním dnům císaře Zikmunda Lu-
cemburského. Na jaře 1437, jen ně-
kolik měsíců po slavné korunovaci 
českým králem, asi netušil, že mu 
zbývá necelý rok života…

Počátkem roku ještě prameny 
uvádějí, že je 69letý 
císař na tehdejší po-
měry v dobré fyzic-
ké kondici. Po přijetí 
Jihlavských kompak-
tát oplýval neuvěřitel-
nou energií a svých 
závazků vůči ze-
mím Koruny české, 
jejichž se stal právo-
platným panovníkem a králem, se 
ujímá s s velkou zodpovědností. Ani 
jeho požehnaný věk, ani česká ko-
runovace, mu však nepřinesly za-
sloužený klid.

Nový rok začal optimisticky. 11. 
února 1437 je jeho druhá žena, Bar-
bora Celjská, korunována v katedrá-
le sv. Víta biskupem Filibertem čes-
kou královnou. 12. dubna byl pak 
v kapli Božího těla na Velkém tržišti 
(Karlovo náměstí) slaven po mno-
ha letech svátek Svátostí zavedený 
kdysi Karlem IV., při kterém císař 
Zikmund slavnostně vyhlásil, „… 
že Čechové a Moravané Tělo Boží 
a krev pod dvojí způsobou přijíma-
jíc jsou věrní křesťané a praví sy-
nové církve…" Zikmund tak učinil 
navzdory tomu (nebo právě proto), 
že Basilejský koncil s uznáním Jih-
lavských kompaktát otálel. 

V dalších týdnech však přituhu-
je. Rozpory mezi legáty basilejské-
ho koncilu a kališníky se začínají 
opět přiostřovat. Katolíci po císaři 
požadují, aby po celém království 
zakázal vyznávání učení Jana Vik-
lefa (jeho přívržencem byl zejmé-
na Angličan /a husita/ Peter Payne), 
aby nenechával v zástavách českým 
šlechticům a městům církevní ma-
jetky, aby netrpěl přijímání podobo-
jí u dětí, atd. Jan Rokycana naopak 
odevzdává císaři list, v němž sepi-
suje vše, co dosud nesplnil koncil. 
Mimo jiné nemá Praha dosud své-
ho arcibiskupa! Vedle toho řeší král 
církevní příslušnost Tábora (který se 

odmítl připojit ke kompaktátům), 
odboj Hradce Králové i Jana Rohá-
če z Dubé. Čile komunikuje s konci-
lem v Basileji i papežem, mezi nimiž 
se schyluje k defi nitivní roztržce – 
a Zikmund obě instituce potřebuje 
k bezpodmínečnému uznání kom-
paktát! České a moravské šlechtě 
rozdává zabavené církevní majetky 
ve víře, že si ji získá na svou stra-

nu. Chtě nechtě, musí 
člověk před jeho ener-
gií a diplomatickým 
úsilím smeknout 
klobouk.

Na 24. května svo-
lává zemský sněm, 
který zasedne spolu 
s obnoveným zem-
ským soudem. Mno-

hé věci se daří a zdá se, že se situa-
ce v zemi uklidňuje, ale v polovině 
června odchází pro rozpory s legá-
ty, částí husitské reprezentace i pro 
rozpory s císařem Jan Rokycana 
z Prahy a uchyluje se pod ochra-
nou lipanského vítěze Diviše Boř-
ka z Miletínka na hrad Kunětická 
hora. A ačkoliv je v létě císař ještě 
zcela zdráv (nebo alespoň dobové 
dokumenty netvrdí opak), v celém 
království (a především na králov-
ském dvoře) se řeší nástupnictví po 
jeho smrti. Císař sám prosazuje své-
ho zetě Albrechta Habsburského, 
císařovna Barbora by ráda na trůn 
usedla sama (případně kalkulova-
la s tzv. polskou kartou – sňatkem 
s některým z Jagellonců, což pod-
porovala část české šlechty). 8. září 
je dobyt Sion. Roháč z Dubé obě-
šen. Jeho okázalá a potupná popra-
va, která měla zastrašit ty, kdož by 
se snad odvážili postavit proti cí-
saři, se minula účinkem. Naopak 
– husitské Čechy se bouří. Zejmé-
na ve východních Čechách, v kraji 
Žižkových sirotků, opět vybuchují 
vzpoury. Na sv. Václava, 28. září, 
svolává císař opět zemský sněm. 
Již v jeho prvních dnech mu na něj 
představitelé české šlechty přinesli 
stížný list, v němž v 19 bodech vy-
počítávají císařova provinění vůči 
národu. Zikmundovi ji předal… – 
Diviš Bořek z Miletínka. Ne, u Li-
pan Zikmund rozhodně nevyhrál.

Mějte se dobře, přátelé!
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Rok 1437
Povstalci a odsouzenci – recenze knihy

Tip na knihu: 

Hvězdy jedna po druhé hasnou

Kat Jan Mydlář popravil 21. červ-
na 1621 dvacet sedm mužů – smrt 
tří pánů, deseti rytířů a sedmnácti 
měšťanů na Staroměstském náměstí 
v Praze byla důsledkem prohraného 
stavovského povstání a zároveň dů-
razným varováním nekatolíkům ze 
strany českého krále Ferdinanda II. 
Události vymezené defenestrací pro-
vedenou 23. května 1618 a bitvou na 
Bílé hoře, ke které došlo 8. listopa-
du 1620 i rozsudek nad rebely, byly 
pro současníky mementem. Pro je-
jich potomky znamenaly dějinné 
trauma, posléze se staly předmě-
tem dějezpytného bádání historiků, 
námětem literárních děl i rozhlaso-
vé, televizní a fi lmové tvorby. Tzv. 
druhý život popravených se neodví-
jel stejně. Několik mediálně proslu-
lých – Jáchym Ondřej Šlik, Václav 
Budovec z Budova, Kryštof Harant 
z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius – 

se „dočkalo“ mnoha odborných stu-
dií a knižních monografi í. O většině 
potrestaných však dosud bylo známo 
málo informací. Tato skutečnost již 
neplatí, neboť byla vydána publika-
ce s názvem Povstalci a odsouzen-
ci – osudy 27 obětí staroměstské 
exekuce.

PhDr. Jan Kilián nejprve zasa-
zuje dobové události do zemské-
ho a evropského kontextu. Posléze, 
podle pořadí v jakém byli odsouzení 
postupně povoláni k výkonu exeku-
ce, pojednává v jednotlivých texto-
vých medailonech o jejich rodových 
i rodinných kořenech, kariéře, ma-
jetkových poměrech a politické an-
gažovanosti v době před povstáním 
i během průběhu vzpoury. Analy-
zuje soudní proces a popisuje závě-
rečné chvíle pozemského bytí od-
souzených, jakož i životní peripetie 
jejich blízkých v pobělohorských ča-

sech. Publikuje infor-
mace, jejichž pomocí 
lze uvažovat nad ně-
kterými dosud trado-
vanými mýty a záro-
veň posuzovat nově 
přezkoumané reálie. 
Např. v souvislosti 
s vykonáním trestu na 
Prokopu Dvořeckém 
z Olbramovic nabízí 
námět ke kritickému 
zamyšlení – Dvořec-
ký podle dobového 
svědectví údajně ode-
šel směrem k přihlí-
žejícím a jednomu 
z nich měl podat pa-
mětní korunovační 
minci krále Fridricha 
Falckého. Popravčí 
lešení však bylo ob-
klopeno vojáky Vald-
štejnova pluku, kteří měli zamezit 
jakýmkoliv verbálním i teatrálním 
projevům odsouzených… V biogra-
mu věnovaném Kryštofu Harantovi 
z Polžic a Bezdružic lze v souvislos-
ti s dokázanou nepřítomností (dříve 
tradovaný opak) Albrechta z Vald-
štejna při Harantově zatčení na hradě 
Pecka, ocenit absenci zmínky o spí-
še historické anekdotě o ulétnuvším 
klobouku a s tím spojeného citátu, 
který měl zaznít vůči pozdějšímu 
generalissimovi císařských vojsk. 
Autor se také nesnaží spekulativně 
vyplnit torzovitost archivních pra-
menů a kapitoly o nejméně mediálně 
známých z dvaceti sedmi „českých 
pánů“ ponechává v nevelkém roz-
sahu, byť plně kompaktní. Přínos-
ná je Kiliánova částečná polemika 
s PhDr. Josefem Petráněm autorem 
knihy Staroměstská exekuce (ak-
tualizovaně vydána v letech 1972, 
1985 a 1996). Zásluhou důkladného 
studia mnoha archivních fondů nově 
vykládá některé jeho dříve zdánli-
vě nezpochybnitelné závěry, které 
nyní nabývají odlišnou společen-
skou a sociální konotaci – týkají se 
např. výše dosaženého věku Kašpara 
Kaplíře ze Sulevic a Jindřicha Otty 
z Losu. Zároveň však svému kole-
govi vzdává úctu. Publikace obou 
historiků jsou mimořádné, přesto-
že časový odstup od jejich napsání 
(několik desítek let) dokazuje posou-
vání hranice možností a výsledků 
badatelství.

 „Roman jde po básni jako 
lovec po kořisti. V tu chvíli pro 
něj neexistuje nic jiného“, řekl 
o Romanu Szpukovi Aleš Pa-
lán, který byl tím, kdo básníka 
Szpuka představil ve své knize 
rozhovorů se šumavskými sa-
motáři široké veřejnosti. O tom, 
že Roman psal verše už dávno 
předtím, vědělo jen nemnoho 
zasvěcených milovníků poezie. 
Uvedu názvy alespoň několi-
ka jeho sbírek: Otisky dlaní 
(1990),Troucheň (2002), Silen-
tio pro smíšený sbor (2009) či 
Kámen v botě (2011) a lyrické 
prózy Chraplavé chorály(2013).

Nyní vyšla žeň jeho básnic-
ké tvorby z let 2007– 2020 ve 
velice vkusné úpravě s básníko-
vými ilustracemi pod názvem 
Hvězdy jedna po druhé hasnou. 
Jak uvádí sám autor v závěreč-
né poznámce ke knize, byl pro 
její název inspirován němec-
kým filmem o posledních dnech 
spisovatelky Boženy Němcové: 
A touto nocí nevidím ani jednu 
hvězdu. Verše do ní zařazené 

a sestavené do jedenácti oddílů, 
vznikaly většinou na Šumavě– 
od Vimperka, přes Churáňov, 
Volary a Boubín až po Rejštejn, 
kde básník, prozaik, fotograf 
a kreslíř momentálně žije.

Pro ty, kdo jeho poezii do-
sud neznají, musím napsat, že 
budou možná zaskočeni syro-
vým svědectvím jeho veršů, ale 
i silnou autobiografickou výpo-
vědí, která odhaluje intenzivní 
básníkova životní období zhru-
ba za posledních patnáct let. 
Energie původního prožitku je 
ve výboru stěsnaná do malých 
pravidelných tvarů. Jeho bás-
ně jsou pravdivé, plné přírod-
ních scén z míst, která básník 
důvěrně zná, ale jsou zde na-
črtnuté i jeho milostné a osob-
ní vztahy. Jak výstižně napsal 
Sebastian Petrpan v závěreč-
ném slově k výboru této neleh-
ké poezie: „Básníkova řeč je 
nesmírně informačně hutná, je 
to silné a přesné“. Ostatně: pře-
svědčte se o tom sami.

Ivan Nikl

Text knihy je doplněn obsáhlým 
souborem poznámek, množstvím 
černobílých a barevných fotografi í 
významných uměleckých děl, ak-
tuální podoby hradních a zámec-
kých sídel i měšťanských domů je-
jich popravených vlastníků. Závěr 
hlavní části publikace tvoří celko-
vý přehled exekuovaných. Z úda-
jů tabulky je patrné, že za vzpou-
ru zaplatilo životem dvacet sedm 
společensky, ekonomicky, etnicky, 
sociálně i lidsky odlišných mužů, 
které ve zlomový okamžik, s výjim-
kou jednoho, spojovala nekatolická 
víra. Všichni spíše byli plnoprávný-
mi obyvateli zemí Koruny české než 
„českými pány“ a PhDr. Jan Kilián 
ve své knize předkládá precizní pře-
hled jejich životních příběhů a osudů 
pohledem doby, ve které se popsa-
né události odehrály … Vždyť jeho 
kniha může rozhodnout o defi nitiv-
ním překonání údajného pobělohor-
ského traumatu. 

PhDr. Jan Kilián: Povstalci a od-
souzenci – osudy 27 obětí staroměst-
ské exekuce, ISBN: 978-80-7422-
813-1, 464 str., 1. vyd., NLN s.r.o. 
v Praze, 2021. 
• V pořadí jako dvacátý po-
pravený, byl měšťan Simeon Su-
šický, nobilitovaný predikátem 
ze Sonnenštejna, rodák ze Sušice 
a v knize jsou v patřičné souvislos-
ti zmíněny příslušné reálie i jeho 
životní příběh. 

Stanislav Vaněk

Jak jsem vynalezla Vivaldiho kuličky
Další Vánoce nám zmizely 

v propadlišti dějin. Na kapříka už 
jen vzpomínáme, vánoční cukroví 
(většinou) snědeno, dárky jsou po-
užívány, nebo jsou ve stadiu výmě-
ny za: větší, menší, jiné barvy atd.

Českým fenoménem je pečení 
vánočního cukroví. Nevěřím, že by 
někde jinde ve světě některá hos-
podyňka pekla 22 druhů, jako 
jedna moje kamarádka.

Už to je téma ke konverzaci: 
„ Kolikpak druhů letos pečeš?“

Ošemetná otázka, na kte-
rou se nelehko odpoví-
dá. Pokud pípnete: 
„sedm“ připadáte si 
jako lemra líná, pokud 
pípnete „deset“ a kama-
rádka jich má méně, tak 
se krčíte studem, jaká že 
jste to „chlubilka nejapná“.

Při pečení si ráda pouš-
tím klasickou hudbu. Letos jsem 
začala vanilkovými rohlíčky a Mo-
zartem, mojí láskou. V Salzburku 
jsem jako studentka navštívila jeho 
rodný dům, ochutnala jeho marci-
pánové koule a dodneška je pro mě 
jeho hudba balzám na duši. 

Po rohlíčcích přišel na řadu Vi-

valdi. Ale tentokrát i jeho jinak roz-
jásaná skladba Jaro mi přišla nějak 
smutná. Až jsem na to přišla. Vivaldi 
nemá svoje kuličky. Trestuhodné. To 
se musí napravit.

Přemýšlela jsem, přemýšlela, až 
jsem na to přišla. Od každého těsta 
jsem oddělila část, řádně jsem vše 

prohnětla a přidala trochu kakaa.
Utvořila jsem malé kulič-

ky, do každé schovala lísko-
vý oříšek, a šup do trouby. 

Pravda je, že tenké pe-
čivo se spíše suší, než 
peče. Proto se uchytilo 

slovo sušenky. Já jsem 
nesušila, ale pálila. 

Na kakaové pečivo 
musíte být daleko opatrněj-

ší. Není totiž vidět, jak pěkně 
růžoví, a nesděluje vám, že je 
čas troubu opustit. Stalo se tak, 
že jsem panu Vivaldimu kuličky 

lehce připálila. No problem. Ostrý 
nožík vše spravil. Pak zbývalo už jen 
kuličky vykoupat v čokoládě a nový 
druh vánočního pečiva byl na světě. 
Určitě ho příští rok zařadím do své-
ho vánočního „repertoáru“. Trochu 
se ale obávám, který hudební velikán 
bude smutný příští Vánoce. -mia.u-

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

Ulice Vodní pat-
ří stejně jako již dří-
ve uvedené místní 
komunikace k pů-
vodním ulicím Su-
šice v době, kdy byla 
přesně před sedmi 
sty lety obehnána 
hradbami (uvedeno 
na autentické ka-
menné desce umís-
těné ve vestibulu 
radnice).

Jak se jí tehdy ří-
kalo, nevíme. Prv-
ní známé označení 
souvisí až s přícho-
dem židovského 
obyvatelstva do 
těchto míst. První písemné zmín-
ky o židech v Sušici se nacházejí ve 
Smolné knize z roku 1562. První kon-
krétní údaje o jejich počtu pochá-
zejí z Berní ruly zpracované v le-
tech 1654 – 1655. V Sušici v té době 
žilo 14 židů (uvedeni jsou však pouze 
muži, do celkového počtu se nezahr-
novaly ženy a děti). Počet židů usa-
zených v Sušici postupně narůstal 
a v roce 1860 dosáhl svého maxima 
– 300 osob, poté začal klesat – v roce 
1912 jich zde žilo pouze 112. (Zdeň-
ka Řezníčková: Stručné dějiny židů 
v Sušici) Již od počátku se zřejmě 
usazovali v této části města. V roce 
1660 si v patře domu ve Vodní ulici 
zřídili malou dřevěnou modlitebnu 
a možná již v té době se ulici říkalo 
židovská. Zcela jistě pak po velkém 
požáru, který město zachvátil v roce 
1707, kdy zde obec postavila pět no-
vých domů a izraelitům je pronajala. 

Po roce 1726 se v nich muselo 
koncentrovat všechno židovské oby-
vatelstvo a vzniklo uzavřené ghet-
to. (Přístup do města byl zatarasen 
řetězem, volný byl jen od městských 
hradeb.) V roce 1848 získali židé 
v celé zemi mj. volnost pohybu a za-
čali si stavět domy i v jiných částech 
města. Novou synagogu vybudovala 

sušická židovská náboženská obec 
v této ulici v roce 1859. V té době 
ulice nese název Židovská (viz císař-
ský otisk mapy stabilního katastru 
města Sušice z roku 1837). Na mapě 
návrhu kanalizační sítě a regulace 
města z roku 1887 je ještě tento ná-
zev, ale v kronice z téhož roku už je 
v návrhu na hromadné přejmeno-
vání ulic uvedeno, že název zůsta-
ne Vodní. Toto označení si zřejmě 
vysloužila vzhledem k neposedné 
hladině Roušárky, odkud bývávala 
často zaplavována. 

Z živé čtvrti zůstaly po holo-
kaustu po židovském obyvatelstvu 
prázdné domky a opuštěná synago-
ga. Ulice byla v roce 1948 přejme-
nována na Pivovarskou, protože na 
rohu s ulicí Americkou stál pivovar 
(1720 ho začalo provozovat město, 
ale v roce 1949 ho nové pořádky zru-
šily). Při přejmenovávání ulic v roce 
1958 byl vrácen název Vodní. 

PS: V roce 1964 byly oba vý-
znamné a historicky cenné objek-
ty – pivovar a synagoga zbourány…

(Zdroj: J. Lhoták, M. Pták, R. 
Šimůnek – Historický atlas měst 
ČR – Sušice, Lhoták, Pachner, Ra-
zím – Památky města Sušice) 

text a foto dole ED

10 – Vodní

Vzadu synagoga – foto archiv Muzea Šumavy 
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Svatobor to o Vánocích neodpískal, zpíval koledy a Rybovku dal čtyřikrát
Ač tradiční, přesto slavnost-

nější byl Vánoční koncert smíše-
ného pěveckého sboru Svatobor, 
který se uskutečnil 18. prosince ve 
Smetanově sále sušického gymná-
zia. Jednak jako šafránu je v covido-
vých letech kulturních vystoupení, 
obzvláště pak velkých těles. (Svato-
bor ani nemohl v roce 2020 uskuteč-
nit svůj slavnostní koncert ke 160. 
výročí založení sboru a minulý rok 
zazpíval jen na přání v rámci akce 
Zpěvomat a na oslavách výročí za-
ložení sušického Sokola.) A pak se 
také během koncertu předávala nej-
zasloužilejším členům ocenění. Na-
víc ten den bylo 10. výročí úmrtí 
prezidenta Václava Havla.

I v koncepci vánočního progra-
mu se odrazilo nedávné 160. vý-
ročí sboru. Ten tehdy vznikl jako 
mužský a obrozenecký pod jmé-
nem Svato-Vácslav, a tak i dneš-
ní vystoupení zahájil stejnojmenný 
příležitostný mužský sbor slože-
ný z bývalých i současných členů 
Svatoboru, Železnorudského sbo-
ru a Paddý s Bangers. Na úvod 
z mužných úst zazněl slovutný ná-
rodní chorál Svatý Václave, dále 
Zvonařovy Čechy krásné a Láska 
opravdivá od Leoše Janáčka. Po té 
na pódiu osaměli pánové se zelený-
mi šlemi, jež prozrazovaly přísluš-
nost k Irskem inspirované skupině 
Paddy ś Bangers. Zelenáči (Tomáš 

Kotal, Čestmír Kříž, Zdeněk Straka, 
Tomáš Nový, Dan Nakládal) svěže 
vystřihli Cohenovo Hallelujah.

Pak už jeviště zaplnil celý smíše-
ný Svatobor zahrnující v sobě i sbor 
Svato-Vácslav a jako protipól dosud 
znějícím mužským hlasům zaperlila 
v sólech sopranistka Marie Houško-
vá a to ve skladbě Alleluia současného 
skladatele a ředitele Institutu Bohusla-
va Martinů Aleše Březiny. Vánoční 
roztomilostí a Vánočním magnétem 
a střelcem Adama Michny z Otra-
dovic zdůraznila téma koncertu zku-
šená komora Svatoboru s dirigent-
kou Andreou Sušilovou. Program dále 
pod taktovkou Josefa Baierla rozkvetl 
kyticí slavných melodií z muzikálů 
Andrewa Lloyd Webbera – Fantom 
opery, Jesus Christ Superstar, Josef 
a jeho úžasný pestrobarevný plášť, 
Evita a Kočky.

Před přestávkou byla veřejně 
oceněna jedenáctka nejdéle čin-
ných zpěváků sboru. Prvním vy-
znamenaným nebyl nikdo jiný než 
sbormistr Josef Baierl, který zde 
jako zpěvák začal působit už téměř 
před padesáti lety, jako sbormistr 
má na kontě 45 let. Za mimořádné 
zásluhy o rozvoj organizace a pří-
nos pro sborový zpěv obdržel od 
Unie pěveckých sborů Zlatý odznak 
s granáty. Zlatý odznak za aktivní 
sborovou činnost trvající déle než 
30 let pak převzali: Váňová Mila-

da (45), Naušová Věra (45), Šveh-
lová Alena (43), Němcová Jana (43), 
Hanusová Jaroslava (40), Janda Petr 
(39), Nová Anežka (38), Čámský 
Ivan (37), Milotová Zdeňka (33), 
Stromecká Dagmar (32). 

Druhá polovina koncertu patři-
la tradičně České mši vánoční Hej 
mistře! Jakuba Jana Ryby. Před 
sborem se usadil Násos – Náhod-
ný symfonický orchestr Svatobo-

ru (Dan Čám-
ský – tympány, 
Zdeňka Milo-
tová – varhany, 
Zuzana Jan-
dová – kontra-
bas, Jan Šimon 
– viola, Kris-
týna Prančlová 
a Kateřina Ma-
toušová – hous-
le, Jan Volný, 
Marie Fornou-
sová a Čestmír 
Kříž – klarine-
ty a Zuzana Navrátilová – fl étna) 
a lockdownem vyprahlé a dychtící 
uši posluchačů potěšily známé tóny 
a melodie radostného příběhu. Na 
závěr atmosféru podtrhly tři koledy.

Snad ještě ryzejší atmosféra 
zavládla o druhém svátku vánoč-
ním v kostele sv. Václava, kde 
Rybovu mši Svatobor uvedl zno-
vu. Samotnou hudbu orámovalo 
nejen vznešené a příhodné pro-
středí kostela, ale celý podvečer-
ní čas. Město přikryté čerstvou 
sněhovou pokrývkou odhalova-
ly jen pouliční lampy prozařující 
zimní mrazivou tmu a příchozím 
pod nohama křupal zmrzlý sníh... 
Českou mši vánoční Svatobor le-
tos opět ještě zpíval dvakrát 25. 
prosince s Jihočeskou fi lharmonií 
v Českých Budějovicích. 

O pohled do zákulisí sboru jsem 
požádal sbormistra Josefa Baierla. 

Jak se vám zkouší v čase co-
vidu? „Zpočátku to bylo velmi 
složité, neboť jsme se nemohli 
scházet. Nacvičovalo se tedy on-
-line, ale zkoušel jen každý hlas 
samostatně. Každý hlas měl své-
ho vedoucího. Dohromady to ne-
šlo. Alespoň jsme si pak všichni 
popovídali. Od září ale už naštěstí 
zkoušíme normálně.“ 

Proč letos padla volba na 
skladby uvedené v první polo-
vině koncertu? „Skladbu Ale-
še Březiny jsme uvedli, protože 
to je bývalý žák sušické ZUŠky 
(obor housle) a stejně jako svato-
vácslavské písně jsme jí nacvičili 
pro výroční koncert. To platí i pro 
směs slavných melodií z muziká-
lů Andrewa Lloyd Webbera, kte-
rou bychom chtěli zpívat i nadále 
a doprovod ještě doplnit o bicí ná-
stroje. Vánočního Michnu z Otra-

dovic si zvolila svatoborská ko-
mora pokročilejších zpěváků.“ 

Jaké máte plány na letoš-
ní sezonu? „Osvědčila se nám 
spolupráce se Železnorudským 
sborem, chtěli bychom v ní po-
kračovat a nejlépe při Sušických 
slavnostech na Santosu při příle-
žitosti 80. výročí úmrtí Jaroslava 
Ježka uvést pásmo jeho písniček 
(tzv. Ježkoviny). Ještě před tím 
plánujeme soustředění v Mlázo-
vech. Pražský Sušičan letos slaví 
100 let, tak by nás rád pozval na 
výroční vystoupení. Jestli dovolí 

situace, chtěli bychom uspořádat 
i dva koncerty se sborem partner-
ského města Uetendordf, jeden 
tam a jeden v Sušici. Uvažujeme 
také o vystoupení na festivalu du-
chovní hudby v některém z okol-
ních kostelů a chtěli bychom se 
zúčastnit celorepublikové soutěže 
pěveckých sborů v nové katego-
rii pop a jazz. Rádi bychom také 
zopakovali akci Zpěvomat, kdy 
se kolemjdoucím zpívá na přání.“

Těším se a děkuji za odpovědi.
text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

Paddy´s Bangers – Hallelujah a v popředí nový prapor Svatoboru

Jedenáctka nejdéle činných členů sboru převzala ocenění od Unie pěveckých sborů ČR

Svatobor s příležitostným orchestrem provedl Rybovu vánoční mši také v kostele sv. Václava

Svatobor a Násos – Česká mše vánoční J. J. Ryby

Zajímavosti
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