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Aktuálně
z radnice
Rada města na svém zasedání 9. května projednala návrh udělení čestného občanství
staviteli Karlu Hourovi a jednomyslně ho přijala. „Předpokládám, že v dohledné době svolám slavnostní zastupitelstvo, na
kterém bude toto čestné občanství in memoriam uděleno,“ doplnil starosta Petr Mottl.
Zástupce Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petríni),
kteří jsou vlastníky areálu bývalého zámku ve Volšovech,
přijal 10. května starosta Petr
Mottl. Probíraly se možnosti spolupráce při využití areálu. Obě strany mají zájem, aby
zámek včetně parku byl využíván a sloužil všem občanům.
Starosta Sušice Petr Mottl
navštívil 11. 5. hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.
Kraj je připraven sušické nemocnici okamžitě pomoci. Jednalo
se o zjednodušení navrhovaného memoranda. Oba představitelé se shodli na tom, že převzetí
nemocnice Plzeňským krajem je
optimálním řešením pro budoucnost nemocnice. „Z jednání mám
dobrý pocit a ohledně budoucnosti nemocnice jsem teď mírným optimistou,“ uvedl starosta.
Na základě rozhodnutí republikové rady Českého zahrádkářského svazu byla městu
Sušice za mimořádné zásluhy
pro svaz udělena stříbrná medaile. „Vyznamenání si vážím
a město bude zahrádkáře podporovat i nadále,“ vyzdvihl starosta Petr Mottl.
Sušický občan Alois Gotz
se 16. května dožil 100 let.
Připojujeme se k blahopřání města a zprávu přineseme
v příštím čísle.
-red-
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Oslavy osvobození zkalené novou válkou
Již po třiatřicáté jsme si mohli
svobodně ve svobodné zemi připomenout památku 4. pancéřové
divize 3. americké armády, která 6. května osvobodila Sušici od
nacistických okupantů u proslulé
pamětní desky na budově muzea
na náměstí Svobody. Představitelé města, kraje, států ČR a USA
po krátkých proslovech položili
květiny zde i u památníku padlých. Slavnost orámovala dobová
vozidla a swing.
Pamětníků lidských zrůdností druhé světové války rychle ubývá. Autentické děsivé vzpomínky
na válku v Evropě však bohužel nevymizejí. Náhle a najednou jsme se
všichni stali pamětníky masivní vražedné války nové, války na Ukrajině.
A právě to všichni řečníci ve svých
projevech zdůrazňovali a vybízeli
k aktivitě. Jejich každoroční připomínka, že za svobodu a demokracii se musí neustále bojovat, nabyla
dnes naléhavosti a nového významu.
6. května 2022 stejně jako před
sedmasedmdesáti lety vjela z ulice
Americké armády na náměstí dlouhá kolona dobových vojenských vozidel (nejprve motorky a pak různé

Kulturní atašé velvyslanectví USA Natalie Wilkins, náměstek hejtmana PK Pavel Hais, senátor Vladislav Vilímec, poslanec Rudolf Salvetr, ministr Martin Baxa, starosta Petr Mottl, zastupitelky PK
Radka Trylčová a Ilona Mauritzová, místostarosta František Jelínek a moderátor Karel Sedlecký
speciály, zejména auta značky Jeep
Willys) Přátel 4. obrněné divize
Prácheňsko. Desítky automobilů
přijížděly za jasných tónů swingu
linoucích se od usazené vyhrávající
kapely Karavana Swingers Band.
Po dvouleté pauze letos výrazně
početnější publikum zaplnilo lavičky u tribuny a pro konvoj strojů

základy své novodobé historie, na
základní hodnoty své existence
jako jsou svoboda, demokracie,
prosperita a bezpečí. Jsme svědky
naprosto nesmyslné a neomluvitelné válečné agrese putinovského Ruska na Ukrajině. Jen několik
set kilometrů od našich hranic jsou
bombardovaná mírumilovná města a vesnice, podobná těm, v kterých žijeme i my. Umírají bezbranní
lidé muži, ženy i děti. To je smutná realita dnešní doby, realita, se
kterou se nikdy nesmíme smířit.“
Dále připomněl symbolické osudy zdejší pamětní desky na počest
osvoboditelů.
Po té se slova ujala kulturní atašé
velvyslanectví USA Natalie Wilkins. Mimo jiné řekla: „Jsme vděční, že si i 77 let po té co americká
armáda osvobodila tuto část vaší
nádherné země, stále připomínáte
ty, kteří bojovali proti zlu způsobeném nacistickým Německem. Dnes
Připomínka osvobození americkou armádou u památníku na Zhůří vzdáváme hold statečným mužům
5. 5. Právě hovoří poslanec Rudolf Salvetr.
foto Vl. Černý a ženám, kteří měli na mysli jednu základní věc – chránit svobodu
tehdejší americké armády vytvořilo a demokracii. Věřili jsme, že Evrouvítací špalír.
pa má takovou historii za sebou,
Akci uváděl ředitel kulturního přesto jí právě teď prožíváme znocentra Karel Sedlecký, který nej- va. Jen pár stovek kilometrů odtud
prve představil hosty na pódiu: se odehrávají nepředstavitelné hrůkulturního atašé velvyslanectví zy způsobené ruskou agresí proti
USA Natalii Wilkins, jejího kole- Ukrajině. Sledujeme a obdivujegu z kanceme statečné
láře veřejné
uk rajinské
diplomamuže a ženy,
cie Tomáše
kteří bok po
Knaibla, miboku s vonistra kuljáky bojují
tury Marproti agresotina Baxu,
rovi. Bojují
poslance
za svobodu,
Parlamentu
za svojí svrČR Rudolfa
chovanost,
8. května přijely jeepy a osvobození se nezávislost
Salvetra, sefoto Vl. Černý a demokranátora Parla- slavilo i na Zdouni.
mentu ČR Vladislava Vilímce, ná- cii. Bojují za stejné hodnoty, ve které
městka hejtmana plzeňského kraje všichni na západě věříme. Zaslouží
pro zdravotnictví Pavla Haise a za- si veškerou podporu, kterou můžestupitelky Plzeňského kraje Ilonu me poskytnout. Naléhavě si uvěMauritzovou a Radku Trylčovou. domujeme, že o svobodu se musí
Nejprve promluvil starosta Su- neustále pečovat, musí být chrášice Petr Mottl. Poděkoval osvobo- něna a bráněna. My jako partneři
ditelům a nezapomněl ani na obča- a přátelé musíme podporovat jeden
ny města, kteří se statečně zapojili druhého v tomto každodenním boji
do domácího odboje. Připomínku za svobodu, abychom poslali tyrany
vyzdvihl ve světle aktuálního dění: a tyranie na smetiště dějin. Přátelé
„Evropa dnes totiž čelí útokům na a spojenci neopustí jeden druhého

a společně zvítězí. Tak to bylo v roce
1945 a tak je to i nyní.“
Po výrazném potlesku promluvil ministr kultury Martin Baxa
a vyzdvihl, že zde v západních
Čechách si chceme připomínat
nejen samotné osvobození americkou armádou, ale i dobu, kdy
se tato událost slavit nesměla.
Zmínil také dvě roviny letošních
oslav: „První je připomínkou hrdinů, kteří bojovali proti nacismu, a kteří nám v roce 1945 při-

nesli svobodu. Ve velké většině
to byli mladí muži, kteří před tím
než se přeplavili do Evropy snad
ani nevěděli, že existuje nějaké
Československo. Druhá je spojena s tím, co se děje v současnosti kousek od nás – s napadením Ukrajiny režimem Vladimíra
Putina. Lépe si tak v těchto dnech
uvědomujeme, jak nesamozřejmá
je to věc žít ve společnosti, kde
můžeme v klidu vstávat, říkat si co
chceme, v klidu se věnovat svým
životům, svým rodinám a v klidu
usínat, zatímco se o tom lidem na
východě Ukrajiny může jen zdát.“
Následovalo položení kytic
a věnců k pamětní desce, kdy se
k hostům připojili další představitelé města. Zazněla česká i americká hymna a moderátor obecenstvo
pozval na výstavu fotografií a dobových předmětů z května 1945 do
Muzea Šumavy. Po té se většina
zúčastněných odebrala přes řeku
Otavu k památníku padlých a zde
položili květiny a věnce k uctění
padlých spoluobčanů.
text a ostatní foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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Nejen při příjezdu kolony vyhrávala Karavana Swingers Band.

Čestnou stráž u pamětní desky drželi skauti z Vydří stopy.

SLAV ALENA ZDE

JANA JIŘÍ MARIE JAN EVA PETR HANA JOSEF AN

ZNÁMÁ JMÉNA
A JEJICH NOSITELÉ

MARTIN KATEŘINA TOMÁŠ LUCIE JAROSLAV VĚRA MIRO

dal Janince diplom za nejvěrnějšího účastníka farmářských trhů
a tedy i za nejvěrnějšího posluchače Solovačky.
ED
foto Lukáš Hamák

NĚK

NA PAVEL LENKA

1. farmářské trhy 22
V sobotu 7. května se uskutečnily letošní první farmářské trhy.
O sortiment byl opět velký zájem
a vyhrávala kapela Solovačka.
Její kapelník Václav Dušek pře-
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EKO výstava v ZŠ Lerchova
BRÁNA RECYKLACE

Ctibor

Pálení čarodějnic v sušické Lerchovce
Pálení čarodějnic patřívalo
a do dnešních dnů patří k velmi
populárním lidovým zvykům.
Ona magická fi lipojakubská noc
(z 30. dubna na 1. května) se řadila mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než
kdy jindy. Na ochranu před nimi
se pálily ohně, postupem doby se
z nich stalo „pálení čarodějnic“.
Tolik k historii tohoto zvyku.
V naší školní družině máme
lidové zvyky rádi a tak jsme si
i tento s dětmi připomněli. Na
hřišti za naší školou jsme se sešli v čarodějnických maskách natěšeni na různé hry a soutěže.
Třeba: trefa míčem do pavoučí

branky, slalom na koštěti, chůze mezi překážkami s okem na
lžíci nebo skládání strašidelných
puzzlí. Komu se to povedlo, vysloužil si bonbonovou odměnu.
Pak jsme si opekli buřtíky
a na samotný závěr tohoto odpoledne došlo i na to očekávané
spálení čarodějnice.
Odpoledne se vydařilo i díky
super počasí a nám nezbývá než
poděkovat. Dětem za to, že se zúčastnily a maminkám za přípravu hezkých a nápaditých masek
pro své ratolesti.
Děkujeme a těšíme se na naše
další akce.
Hana Sulanová

Dne 9. května slaví svátek Ctibor. Toto mužské křestní jméno
je slovanského původu (zastarale Stibor). Skládá se ze dvou slov
Cti „čest“ a „boriti“, čili bojovat.
Významově lze jméno vyložit
jako bojovník za čest nebo čestný bojovník.
V tento den si připomínáme
i významný den – Den Evropy.
Jméno Ctibor je v dnešní době
užíváno více než tisícem českých
mužů. Jedná se o 171. nejčastější jméno podle jmenné statistiky.
Průměrný věk vlastníků tohoto
jména je 52 let.
Známými nositeli jména Ctibor
jsou např. český mim a choreograf
Ctibor Turba, český lékař a myslitel Ctibor Hugo Bezděk nebo slovenský divadelní a filmový herec
Ctibor Filčík.
Toto křestní jméno má také bývalý student sušického gymnázia
– Ctibor Bělohrad. Nyní je studentem 1. ročníku všeobecného
lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Oslovil jsem ho pro následující rozhovor.
Proč ti vlastně rodiče dali toto
jméno?
„V naší rodině jsem 3. nositelem tohoto jména po svém dědovi
a tátovi. Ani nevím, jak se vůbec
k tomuto jménu v rodině dostali.“
Co tě motivovalo ke studiu
medicíny?
„Dlouho jsem se nemohl rozhodnout. Až ve 3. ročníku jsem
začal poprvé nad tím přemýšlet.
Hlavním důvodem byly mé zdravotní problémy se záněty středního ucha, se kterými jsem se často
potýkal. Jednou o letních prázdninách jsem se náhodně dal do
rozhovoru s pacientkou pana pro-

fesora Betky, který je bývalým
přednostou kliniky ORL FN Motol v Praze. Domluvila mi s ním
schůzku a od té doby jsem byl přesvědčen o tom, že půjdu studovat
medicínu.“
Jak vzpomínáš na svá středoškolská léta na gymnáziu?
„Každá etapa života je něčím
specifická a já mohu zpětně říct,
že na středoškolská léta vzpomínám vlastně i rád. Ne všechno
bylo vždy nejlehčí, ale ve výsledku mohu říct, že na gymnázium
mám dobré vzpomínky. Zejména pak na učitele, a to hlavně na
třídního otce Richarda Synka
nebo na nejlepší hodiny se Zdeňkou Keilovou a Libuškou Potužákovou, na které velmi vzpomínám dodnes.“
Jak vypadá tvůj den vysokoškoláka a jaký předmět tě nejvíce baví?
„No, nebudu lhát, ne vždy to
jde hladce. Školu máme každý
den, takže je to klasické brzké
vstávání. Do školy chodím v 8.00.
Ze začátku jsem byl pilný a docházel kromě praktických cvičení i na přednášky, ale postupem
času jsem zapomněl, jak vůbec
posluchárna vypadá. První ročník je na medicíně asi nejtěžší. Ze
všech předmětů mě nejvíce baví
anatomie.“
Jak trávíš svůj volný čas?
„Většinu volného času trávím
nad knihami, protože studium na
vysoké škole je hlavně o samostudiu. Ale pokud se zrovna neučím,
tak občas zajdu s přáteli na pivo, za
kulturou nebo za sportem.“
Ondřej Roubal, 2.A
Gymnázium Sušice
Zdroj: http://svatky.centrum.cz/
svatky/jmenne-svatky/ctibor-129/

V současné době je pod záštitou města Sušice nainstalována
autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. výstava
zaměřená na správné třídění,
recyklaci a zpracování obalových
materiálů podle jednotlivých komodit. ZŠ Lerchova umožnila
umístit výstavu ve svých prostorech. V rámci výuky navštěvují
expozici děti z našich základních
a mateřských škol.
A děti si interaktivní výstavu
opravdu oblíbily, jak zmínil ředitel
školy Čestmír Kříž: „Expozici jsme
přivítali, protože environmentální
výchovou se zabýváme a máme jí
zahrnutou v mnoha předmětech.
Děti si tak mohou probíranou látku přímo osahat. Výstavu si během
výuky i při projektovém dnu Den
Země prošly všechny třídy a samostatně se sem vracejí o volných
hodinách. Nejoblíbenější je infor-

mační kontejner s posezením. Termín jsme upravili tak, aby i rodiče
o třídních schůzkách mohli tuto
výstavu zhlédnout.“
Nepřetržitá výroba a spotřeba
nás zaplavuje odpadem. Snaha výrobců je neustále urychlovat výrobní
cykly, vyrábět a prodávat stále více
a více. Ukázat na viníka v případě
produkce odpadu nelze, neexistuje
totiž jediný viník. Odpady produkujeme všichni a ustavičný nárůst
odpadů je znatelný i v našem městě. Expozice se snaží dětem ukázat,
že každý z nás může ovlivnit tento
proces. Záleží pouze na nás, kam
nasměrujeme věc, která doslouží.
Chceme poděkovat všem, kteří se na této výstavě podíleli. Děkujeme nejen vedení ZŠ Lerchova, že nám poskytlo své prostory,
ale i všem pedagogům za jejich čas
a úsilí. Cílem těchto aktivit je naučit se správně třídit jednotlivé materiály a snížit
množství odpadů v našem
městě. Budoucnost vidíme ve
výchově dětí,
protože právě
děti často dokáží přenést dobré
praktiky na své
blízké okolí…
–zk-, -fj-, -lč,
-red-, foto ED

Třiatřicet občánků bylo městem uvítáno na radnici

V obřadní síni sušické radnice se 19. dubna uskutečnilo jarní uvítání nových občánků městem. I tato slavnost byla ještě v mimořádném režimu, neboť vlivem covidových opatření se pravidelná uvítání
téměř dva roky nekonala. Sešly se zde děti narozené v tomto období,
Po vynikajícím obědě jsme to jejichž rodiče se přihlásili na výzvu matriky. Akce opět proběhla pod
měli už jen kousek do Žichovic taktovkou matrikářky Alice Primasové, k rodičům promluvila člena z Žichovic lesní cestou na Rabí.
Na největší zřícenině v Čechách
jsme měli rezervovanou prohlídku, při které jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací.
A už nás čekala jen cesta domů.
Došli jsme zpět do Žichovic, kde
jsme si počkali na vláček. Čekání
jsme si zkrátili hraním her, které známe z tábora. Výlet to byl
moc povedený. Děkujeme všem
zúčastněným a uvidíme se zase
příště!
Karol „Kudlina“,
PS OTAVA SUŠICE

JARNÍ PIRÁTSKÁ VÝPRAVA
Na první květnový den jsme
se vydali na pěší výlet na Rabí.
Sešli jsme se v 8 hodin ráno za
mírného deště a vyrazili směrem na Chmelnou. Po cestě pršet přestalo a už nám počasí jenom přálo. Naše cesta vedla po
zelené trase dál až do Čimic.
Po cestě jsme hráli nějaké hry,
zkoušeli, kdo dál doskočí nebo
trénovali slovní fotbal. Za Čimicemi jsme zakotvili na louce
a rozdělali jsme si oheň a opekli
špekáčky. Také jsme zde nechali
vesničku pro skřítky, aby měli
kde bydlet.

ka Sboru pro občanské záležitosti Jaroslava Holečková a fotografie
zhotovil Miroslav Marc.
Upozorňujeme ostatní rodiče dětí narozených 2020 – 2022, že
možnost přihlásit se na matriku, je v platnosti ještě pro následující
uvítání, které proběhne 7. června.
ED, foto Miroslav Marc
Druhou část fotografií přineseme v příštím čísle

Wendy Kulhánková, Václav Lukáš Bernat, Tomáš Pekhart, Tobiáš Kočí | Emma Rajská, Mikuláš Kotrba, Ellen Tršová

Elizabet Moudrá, Ondřej Zouhar, Jakub Vaněk, Karolína Egerová Jakub Šafránek, Milan Prosser, Michal Potužník
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 25. dubna 2022
•
Rada města schválila poskytnutí dotace Muzeu Šumavy Sušice, IČ: 00075116 na vydání Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy
XII. ve výši 10 000 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
•
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022“
ve výši 50 000 Kč na projekt „Aktualizace městského informačního
a orientačního systému v Sušici“ a pověřila starostu města podpisem
smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
•
Rada města se na svém zasedání dne 25. dubna 2022 usnesla
vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném
znění, ust. § 13 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a v souladu s ust. § 11 odst. 2, § 102 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Nařízení č. 1/2022 města Sušice o záměru zadat zpracování lesní
hospodářské osnovy na území Obce s rozšířenou působností Sušice,
pro Lesní hospodářský celek Sušice, zařizovací obvody Kašperské
Hory 2, Železná Ruda 2, Nýrsko a Nezařízené, sloučené do jednoho
zařizovacího obvodu, zahrnujícího celé území ORP Sušice, mimo
území NP Šumava, v katastrálních územích uvedených v příloze č. 1
nařízení, s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033.
•
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu
I. kategorie na služby podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Výběr zpracovatele LHO na území ORP Sušice“ Regionální rozvojové agentuře,
o.p.s., Stachy 422, 384 73 Stachy, IČ: 25154711, za cenu 28 000 Kč
bez 2 DPH, tj. 33 880 Kč vč. 21% DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy podle přílohy.
•
Rada města schválila smlouvu o dílo na instalaci rozvodu slaboproudu v domech v č.p. 718 – 719, ul. 5.května a 720 – 721, ul.
U Kapličky, Sušice II s Petrem Kalným, se sídlem Nuželická 51/III,
342 01 Sušice, IČ: 43319670, za cenu 345 212 Kč bez DPH, tj. 396
994,– Kč včetně 15% DPH a pověřila starostu města jejím podpisem
•
Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru
zhotovitele na akci „Realizace průzkumného vrtu pitné vody v obci
Velká Chmelná“ společnosti V.H.S.H. s.r.o., Ptákovická 489, 386 01
Strakonice ve výši 334 600,00 Kč bez DPH, tj. 404 866,00 Kč včetně
DPH. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu města
podpisem smlouvy.
•
Rada města schválila realizaci baru a zápultí chaty Svatobor
podle nabídky Jana Čtvrtníka, Na Hejčarech 160, Dolní Bukovsko za
cenu max. 259 104 Kč bez DPH.nám. 1, 370 01 České Budějovice, ve
výši 219 700 Kč bez DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
A-003657-00 ze dne 2. 11. 2021 na akci (stavbu) s názvem „Výměna
kotle v kotelně Pravdova (K2)“, s firmou TRASKO, a.s., Na Nouzce
487/8, Vyškov – Město, 682 01, IČ: 25549464, kterým se prodlužuje termín dokončení akce do 31. 7. 2022, a pověřila starostu města
podpisem tohoto dodatku č. 1 podle přílohy.
•
Rada města souhlasila s použitím finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Fr. Stupky v Sušici na zakoupení hudebních nástrojů.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz
Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy
stanovila termín zvláštního zápisu pro cizince dne: 8. 6. 2022
od 8 do 11 hodin v kanceláři ředitelky školy
Sebou přineste:
– originál dokladu totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
– doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
– potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování , imunitě či kontraindikaci
– žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / obdržíte v MŠ /
Pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana
v souvislosti s válkou na Ukrajině, je stanoven „zvláštní
zápis“ dětí do mateřské školy Tylova 920 v Sušici
a to ve středu 8. 6. 2022 od 8.00 do 11.00 h v ředitelně MŠ.

Informace k plánovanému
odkalování vodovodního potrubí
Pro zajištění potřebné kvality vody proběhne dne 23. až 29. května
2022 ve městě Sušice plošné odkalování potrubí vodovodu, každý den
od 6.00 hod. do 15.00 hod.
Během odkalování dochází přechodně ke snížení tlaku v potrubí. Většina unášených sedimentů je vypuštěna hydrantem, ale určité množství
se dostává ve větší či menší míře do vodovodních přípojek. Proto můžete,
jako odběratelé, pocítit dočasně zhoršení senzorických vlastností vody (zabarvení či zakalení), které po několika minutách odpouštění vody zmizí.
Proto doporučujeme, po dobu odkalování od 6.00 hod. do 15.00
hod. nepouštět pračku, myčku a podobné spotřebiče.
Zmírnit účinky vplavování případných nečistot do vašich domovních částí vodovodních přípojek se dá docílit uzavřením hlavního uzávěru vodovodu, který je umístěn před vaším vodoměrem.
Pokud k tomu na vašem odběrném místě dojde, doporučujeme
odpustit zakalenou vodu co nejblíže vodoměru, aby se zákal co
nejméně rozšířil do vnitřního rozvodu vody.
Vzhledem k tomu, že jiný způsob zajištění kvality vody není
možný, prosíme vás tímto o pochopení situace a trpělivost při
provádění odkalování.
za ČEVAK a.s.: V. Šobr, provozní středisko Sušice

Aktuality

Přijede i Tonda Obal
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Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1

V návaznosti na ekovýstavu (na vedlejší straně) vás zároveň
zveme na další hravou akci s odpadovou tématikou „Tonda Obal
Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. 5. května cestách“, která se bude konat v sobotu 21. května 2022 od
10.00–16.00 hodin přímo na náměstí v Sušici. Připravený program na, čp. 668, Sušice. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu.
by kromě zábavy měl přinést i poučení, jak bychom měli správně V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě není výtah. Roznakládat s odpady, které, my, lidé, každý den vytváříme.
-zk- měry jednotlivých místností: kuchyň 9.91 m2, 1. pokoj 22.15 m2, 2. pokoj 14.28 m2, 3. pokoj 12.89 m2, předsíň 3.42 m2, koupelna 6.04 m2, WC
0.96 m2, sklep 6.75 m2. Celková rozloha bytu 76.40 m2.
Datum prohlídky bytu: 24. 5. 2022 od 9.00 do 9.10 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 (minimální výše nájemného: 48,05 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadatelem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 5. 2022 v zalepené obálce
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení požaV sobotu 30. dubna 2022 byl pro děti z Bad Kötztingu připravený SuPr- dovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Běh – Sušický překážkový běh. Závodu se ve třech věkových kategoriích
účastnilo 26 německých a 7 českých dětí. Všichni závodníci získali pamět- • Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemní medaili, sportovní čelenku a upomínkové předměty.
2
Za perfektní organizaci závodu děkujeme OCR and Trailrun Sušice, z. s. ného za m /měsíc.
Závod se konal v rámci projektu „Zůstat fit bez hranic! Partnerská • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
města Bad Kötzting a Sušice se společně hýbají“, který realizuje němec- • Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na
ké partnerské město Bad Kötzting.
-pt- pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání 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-

SuPrBěh Sušice – Bad Kötzting

Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města
upozorňuje všechny žadatele o pronájem městského bytu,

že od 1. června do 30. června 2022
bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu.
Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost
o pronájem bytu v letošním roce.

ZASTUPITELSTVO: skutečná práce, nebo volební estráda?
Ve středu 20. dubna proběhlo 25. zasedání zastupitelstva města Sušice. Jednání trvalo šest hodin a bohužel ho provázela bouřlivá a vypjatá
atmosféra. Reálně se pracovalo a schvalovaly se věci důležité pro občany
a město zhruba dvě hodiny, zbytek času zabrala diskuze, která z velké části neřeší reálné problémy, ale spíše vypadá jako kampaň před zářijovými
komunálními volbami. Odsuzujeme styl komunikace některých jedinců
směrem k zastupitelům, kdy během jednání skáčou do řeči, zastupitele urážejí, napadají a dotazy berou jako agresivní formu výslechu, nikoliv diskuzi
v rámci slušné komunikace a vzájemného respektu. Tímto směrem jsme
politiku ve městě nikdy nedělali a dělat nebudeme, snažíme se pracovat konstruktivně, nikoliv se utápět v nekončících diskuzích a reagovat na urážky,
udavačství a podobné praktiky lidí, kteří se hlásí ke stávající opozici. Rádi
bychom, aby se ze zbylých zastupitelstev do voleb nestala zbytečná estráda.
NEMOCNICE
Jedenácti hlasy (sedm za ODS) byla zhruba po dvouhodinové diskuzi
schválená koncepce poskytování zdravotní péče, kterou na zastupitelstvu
přednesl jednatel nemocnice Ing. Luděk Cibulka. Jsme přesvědčeni o tom,
že reaguje na dlouhodobý stav zdravotnictví ve společnosti a zohledňuje
možnosti vlastníka, tedy města Sušice.
Pan jednatel přednesl čísla dokládající neudržitelnost současného stavu,
jen za rok 2021 je rozdíl u VZP (Všeobecné zdravotní pojišťovny) mezi
poskytnutou a uhrazenou péčí téměř 24 milionů korun.
Provozování lůžkové chirurgie – v roce 2020 zde bylo 20 lůžek, provedeno 606 výkonů, obložnost 44%. Operačních výkonů na akutní lůžkové
chirurgii bylo provedeno 377, z toho artroskopie 86. Vyloučených od VZP
jich bylo 49 (nebyly pojišťovnou nasmlouvány!). Bez artroskopie bylo provedeno 291 výkonů, operačních výkonů na jeden den 1,08. Celkové hospodaření chirurgie bylo za rok 2020 v minusu 10,5 milionu.
Jediným možným řešením pro další, dlouhodobě udržitelné fungování Sušické nemocnice jako funkčního celku považujeme její začlenění pod nemocnice Plzeňského kraje, což je i ve schválené koncepci SN.
Pro město Sušice je dlouhodobě neudržitelné hradit desítky milionů
korun provozních dotací z vlastního rozpočtu. Klíčová je oblast personálu
– především kvalitní lékaři, sestry a další zaměstnanci dělají z nemocnice
kvalitní, důvěryhodnou značku, která se může dál rozvíjet. Dlouhodobě
a konzistentně tvrdíme, že provozování Plzeňským krajem může přinést
nemocnici potřebnou stabilitu a jistotu zaměstnancům, což je pro fungování a rozvíjení nemocnice zásadní. Na jednání zastupitelstva jsme se
ptali radního města Sušice, zároveň radního pro zdravotnictví Plzeňského
kraje a bývalého jednatele Sušické nemocnice Pavla Haise, zda na úrovni
kraje hodlá podpořit převod nemocnice pod kraj, ale konkrétní odpověď
jsme se nedozvěděli.
Text memoranda tak, jak je navržen, považujeme za obecný. Není v něm
ani specifikována výše konkrétní finanční podpory, jak to bývá mylně prezentováno. Nabízená finanční podpora kraje s tím, že by město nemocnici
provozovalo samo, se nám jeví jako nedostatečná, nekoncepční a situaci
dlouhodobě neřešící. Od Plzeňského kraje, po zvolení nového vedení, by-

chom rádi slyšeli jasnou odpověď, zda hodlá Sušickou nemocnic provozovat, zda sliby, které krajští politici dali před krajskými volbami, platí i dnes.
Nic tomu totiž nebrání, stačí jen opravdu chtít.
Starosta města Sušice Petr Mottl odeslal novému hejtmanovi Rudolfu
Špotákovi dopis, v němž zdůrazňuje, že město Sušice preferuje jako jasnou variantu převedení nemocnice pod kraj, což je v souladu se schválenou
koncepcí nemocnice. Připomeňme si, že za tímto účelem město nemocnici v květnu 2019 převzalo a jmenovalo i tehdejší jednatele Pavla Haise
a Václava Radu – aby připravili nemocnici pro převzetí krajem, na což se
v následujících měsících bohužel zapomnělo.
Věříme, že se s Plzeňským krajem podaří najít dohodu, zvlášť, když
všechny politické subjekty na kraji před posledními volbami tvrdily, jak
Sušickou nemocnici chtějí podporovat, podobně jako ostatní v kraji. Poté,
co i ministerstvo vnitra potvrdilo, že převzetí nemocnice krajem není v rozporu s proběhnutým obecním referendem v Sušici, podle nás v převzetí
nemocnice nic nebrání.
HALA
Smlouva s městem a zhotovitelskou firmou HSF Systém byla podepsána
19. listopadu 2021, kde byla stanovena cena na 144 milionů Kč bez DPH.
Stavba měla být dokončena 20 měsíců od předání staveniště. Na počátku
března však přišel zvrat a firma informovala město, že nic z toho nedokáže
nyní garantovat. „Zástupce zhotovitele na jednání rady města uvedl, že zhotovitel, subdodavatelé, ani výrobci nejsou schopni, byť na nezbytně dlouhou
dobu, s jistotou garantovat ceny materiálů, surovin a výrobků, ani termín
a množství dodávek, což znemožňuje stanovit konečnou cenu stavby a vliv
na její dokončení. Překážku v pokračování tvoří vyvolané nepředvídatelné cenové výkyvy, nedostatek materiálů a pracovních sil,“ informoval na
zastupitelstvu investiční technik sušické radnice Jan Vošalík. Důvodem je
zásah vyšší moci, což je aktuální válečný konflikt na Ukrajině.
Obě strany, firma a město, se dohodly, že se vyskytla překážka pro
pokračování stavby podle vyšší moci a stavba byla přerušena do 30. června. Poté bude projednán další postup, kdy je možných několik variant.
Vedení města bude dál hledat možné řešení, aby stavba začala a hala
brzy sloužila občanům, jak jsme slibovali ve volbách na podzim 2018. Odmítáme předčasné výzvy k ukončení stavby a zbytečné strašení prudkým
růstem cen, což povede k zastavení stavby. Město jedná o prodloužení aktuální dotace od Ministerstva životního prostředí ČR navázanou na fondy
Evropské unie, která by měla pokrýt třetinu celkové části. Ve hře jsou i další
dotační programy vypsané na léto, které zaměstnanci města sledují a pokud
to bude pro město výhodné, tak je využijí. „Budeme hledat možné úspory
projektové, architektonické, které by mohly snížit náklady. Uvidíme, co
udělá do té doby trh se stavebním materiálem. V červnu se sejdeme a domluvíme se, jak budeme pokračovat,“ dodává starosta města Petr Mottl.
Přejeme všem krásné jaro. Během něj občanům nastíníme program ODS
na následující volební období v Sušici a také to, co se ve městě za uplynulé
roky dařilo a daří. Pevně věříme, že už nebude ovlivněné covidem ani válečným konfliktem a situace bude mnohem pozitivnější.
ODS Sušice

Přehled akcí
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Sušice

31. května od 19 hod. – KD Sokolovna

7. července od 16 hod. – naměstí Sušice

19. května od 19.30 – KD Sokolovna
Taková normální rodinka – premiéra
Sušická divadelní společnost Schody

Sušické noviny 10/2022
20. května 2022

Region
Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Prohlídky Mouřence

19.–22. května – Sušice– viz str. 1
Sušické slavnosti 2022 – Pátek: vystoupí sušické školy, školky, spolky a kapely: Pavel Horejš – MY4, Karavana Swingers Band, Lenka Filipová, Frankie &
The Deadbeats, EKG Heart rock
Sobota: vystoupí sušické školy, školky, spolky a kapely: Solovačka, Matador Sušice, Bossanoha, Mňága
a Žďorp, Pokáč, Asmodeus

21. května od 14 hod. – Kostel sv. Mořice
Zahájení Mouřeneckého léta 2022:
14.00 česko-německá mše s P. Jendou Kulhánkem a sborem z Mnichova | 19.00 Učedníci – koncert

Horažďovice
20. května od 19 hod. – kostel Nanebevzetí Panny Marie
XXV. Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wal – Vokální harmonie Hradec Králové

20. května od 13.30 hod. – sraz před vchodem radnice

29. května od 15 hod. – Kulturní dům
Posezení s písničkou – Otavanka

Předprodej na www.kulturasusice.cz

Modrava

3. června od 19.30 hod. – Kino Sušice
Taková normální rodinka – I. repríza
Sušická divadelní společnost Schody
4. června od 14 hod. – koupaliště Sušice

1. června – 7. července – Dřevák – výstava
Moje Šumava aneb Šumava objektivy 53 fotografů
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 filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek
17.00–20.00
sobota
16.00–20.00
neděle
13.00–20.00

8. června od 19 hod. – KD Sokolovna
20. května od 15 hod. – Fuferna
Zábavné odpoledne pro děti – pořádají sušičtí hasiči,
T.J. Sokol, Charita Sušice a Sušické kulturní centrum

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: do 26. června
Bilance | Miloslav Čelakovský – viz str. 5 a 6

Soběšice
Tahanice o Terezku – pohádka Karla Čejka
Spolek divadelních ochotníků Kolár

Velhartice
20. května od 18 hod. – Kulturní dům
Historie židovské rodiny Pollakových z Velhartic
osudy velhartické továrnické rodiny ve světle nejnovějších historických poznatků

Strašín
29. května od 11 hod. – kostel Narození Panny Marie
XXV. Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wal – Vox imperfecta Plzeň
3. června od 19 hod. – kostel Narození Panny Marie
XXV. Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wal – En Arché Praha

Hartmanice – Zhůří

21. května od 10 hod. – hala ZŠ Sušice, Lerchova ul.
Tvůrčí dílny pro veřejnost, Svět kolem nás
výstava prací žáků

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, předprodej
376 528 686
5. června od 11 hod. – Zhůří
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682
DEN SVOBODY – představení nové podoby pomníku
Otevírací doba:
90. pěší divize – salvy, bojová technika, občerstvení
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
duben–květen: úterý–sobota 14–18 hod.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
ZÁMEK MLÁZOVY
Klostermannova 1330, Sušice
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé
černá kuchyně
pondělí, středa
8.00–12.00 13.00–17.00
160 Babiček na jednom místě! – výstava 160 různých
pátek
8.00–13.30 –
vydání knihy Babička od Boženy Němcové, zapůjčené
úterý, čtvrtek
8.00–13.00 –
(pouze studovna, čítárna a internet) ze soukromé sbírky paní Ing. Z. Tomsové

21. května od 13.30 hod. – Luh
Pohádkový les 2022 – Pirátské dobrodružství

Oddělení pro děti a mládež
pondělí, středa
–
13.00–17.00
pátek
8.00–13.30 –

20. května od 21 hod. – PDA Sušice
Megaparty – Sušické slavnosti
20. května od 22 hod. – Sokolovna a Tradiční KlOUb!
PARTY NIGHT – Sušické slavnosti – Stage Sokolovna: Orbith, Apollo, Marshall, Charlie Silence |
Stage Kloub: Namax, Pavel Aeling, News, Dozikur

Mlázovy

21. května od 9 hod. – Páteček
Čištění Otavy 2022

21. května od 16 hod. – Ostrov Santos
Pocta Jaroslavu Ježkovi, Pěvecký sbor Svatobor Sušice, Železnorudský smíšený pěvecký sbor
10. června od 19 hod. – Kino Sušice
Tahanice o Terezku – pohádka Karla Čejka
21. května od 21 hod. – PDA Sušice
Spolek divadelních ochotníků Kolár
Weget rock, od 23 hod. Kabát revival
10. června od 19 hod. – kaple Anděla Strážce
22. května od 11 hod. – sraz na náměstí u kašny
XXV. Evropský festival duchovní hudby ŠumavaTuristický výstup na Svatobor
-Bayerischer Wald – Koncert na Andělíčku v rámci
13.00 – kapela Štreka – vrch Svatobor
Noci kostelů – Dětský pěvecký sbor Jitříčko H. Králové
24. května od 19 hod. – Kino Sušice

11. června od 8 hod. – náměstí Sušice
SUŠICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022:
pondělí–pátek
9.00–17.00
sobota
9.00–14.00
polední pauza
12.30–13.00
MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba duben:
úterý–sobota
10.00–12.00 14.00–16.30
pondělí, neděle
zavřeno
Spouštění betlému v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin
do 30. října
VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ SUŠICE 6. 5. 1945
malá výstava fotografií a dobových předmětů

13. června od 17 a 19 hod. – Kino Sušice
TANEC PRAHA – Mezinárodní festival současné- VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE
ho tance a pohybového divadla přináší Virtual reality
představení – Springback Ringside – Emese Cuhorka
& Csaba Molnár (HU): Masterwork

Obří společenské hry v zámeckém parku– kuželky,
šachy, dáma a člověče, nezlob se

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba duben až červen: po–so 9.30–15.30
Výstava:
Tak to vidím já...
výstava fotografií Tomáše Cihláře
Na návštěvě v babiččině pokoji – výstava paní
Jarmily Strakové – textil, který nosily naše babičky
Lamberkové v čase
výstavy k 10. výročí Lamberské stezky

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz
Otevírací doba: út 13.00–17.00, st–ne 10.00–17.00
19.–21. května od 19 hod. – Hrad Kašperk
Spolek Kašpar: Kytice
4.–5. června od 10 hod.
Dobrodružná výprava do hradu pro děti4
Interaktivní prohlídka – oslavte dodatečně Den dětí
VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Pokladna a areál hradu otevřen: 9.30–17.00 hod.
Výstava:
Krajina míru, pole války
Výstava z období třicetileté války v západních Čechách
21. května od 17 hod.
Z Velhartic až na Dakar – Albert a Štěpán Pance zážitky ze Saúdské Arábie a jejich účasti Dakar Classic

Sušické noviny 10/2022
20. května 2022
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Perspektivou životní cesty Miloslava Čelakovského
Každý dobrý malíř umí tužkou či štětcem zachytit svět kolem
nás, realitu. Součástí této dovednosti je ovládání perspektivy. To
je ta neviditelná síť na níž je svět
jakoby zavěšen a vše co se v tomto viditelném světě nachází dál od
nás samotných, je menší a menší až úplně mizí za horizontem.
Chcete-li připravit dobrou
výstavu, je potřeba brát v úvahu dílo a tvůrce, tedy jeho život,
společně, aby jste uviděli souvislosti. 85 let života je dlouhá
pouť. Většina toho, co se na té
cestě stalo a co ten člověk prožil,
je za horizontem, na který se pomyslně díváme z naší současné
perspektivy.
Miloslav Čelakovský se narodil v roce 1937, tedy krátce před
druhou světovou válkou v Plzni.
V osmi letech zažil bombardování. Kryt, ve kterém se s maminkou schovali, byl částečně zasypán. Když se dostali ven, Plzeň
hořela a byla k nepoznání. Ještě
na základní škole potkal učitele
Vladimíra Modrého, výraznou
osobnost a hlavně pozoruhodného malíře, který rozpoznal výtvarný potenciál v malém klukovi. A se slovy „jdi si kreslit na
husí plácek“ ho poslal ven, pozorovat realitu a učit se ji zachytit na
papír. Dar výtvarného citu se prozrazuje i v situaci, kdy malý Míla
našel německý revolver a kamarád mu za něj nabídl krabici kradených pastelů. Vyměnil. Ale co

je to za sílu v dítěti, když se vzdá,
pro malého kluka, tak cenného
úlovku?
Dospíval v padesátých letech

ký profil, vystudoval Vyšší pedagogickou školu v Praze a stal se
učitelem. Během studií vzniká životní přátelství s básníkem Zdeň-

a když chtěl jít studovat, byl odmítnut z politických důvodů.
Šel pracovat do cihelny, do dolů,
do pivovaru. „Vzpomínám na to
rád, ty chlapi tam byli strašně fajn.“
Dělnickou prací si vylepšil politic-

kem Barborkou. Pod vlivem tohoto
hlubokého setkání a Barborkových
básní maluje později řadu obrazů.
V druhé polovině šedesátých
let žije třicetiletý Miloslav s manželkou Jaroslavou a dcerou Mag-

Byla to divočina ...
Ano, těmito slovy se s kamarádem Jaroslavem loučili jazzmani Uhlíř a Helešic, když nakládali techniku do auta večer 28. dubna. Že do Sušice jezdí rádi už bylo
zmíněno opakovaně – zahrají si tu
s kolegou, který na rozdíl od nich
je už na odpočinku, ale „dělat“ jazz
rozhodně umějí. Kdo jste ten večer
byl ve Smetance a pozorně sledoval tu výbornou trojku na jevišti,
nemohl jste nepřehlédnout totální
odevzdání klavíristy Jaroslava Prunera skladbám, které byly v programu večera. Jazz – to bylo vytčeno před závorkou celé práce všech
tří a předvedení základního tématu uváděné skladby pokračovalo
improvizací.A tady bych rád připomněl to zásadní v této muzice – dodržuj formu skladby, ale obměňuj
melodickou linku a rozhodně pracuj stejně i s dynamikou. Vrátím se
ke dvěma skladbám večera a Jaroslavovi – vzpomeňte na Dvořákovu
legendární Humoresku – ano, jím
(Dvořákem) opravdu vyplula před
nás posluchače a cit a míra vkusu
jazzmana ji proměnily v cválající
swing lahodící duši.A tady – nejen
– viděl pozorný divák práci rychlých prstů a celého těla umělce. Podobný dojem mohl mít každý účastník koncertu při provedení skladby
Billa Evanse Waltz for Debby. Co
přišlo po jemném třídobém úvodu?

Trojka jazzmanů hnala původní velebnost waltzu končinami improvizace a kontrabas i bicí s radostí
souhlasily s klavírem. Všimli jste
si – diváci tohoto večera – že bicí
mohou zaujmout i sólem, které je
v pianisimu? Ve dvacátých létech
minulého století byl v Praze bubeník prvních jazzbandů zavírán
v kleci, pro zvýšení efektu nejen
bubnoval, ale také mimo jiné kratochvíle střílel z pistole! (J. Rychlík – Pověry a proměny jazzu). Jaromír Helešic byl svým citem pro
ducha skladby opravdu o sto let jinde. Díky! V minulém článku o jazzovém večeru loni na podzim jsem
zmiňoval kouzlo barvy kontrabasu
Františka Uhlíře. Jeho práci s melodickou linkou skladby při improvizaci ve středních a vysokých
polohách určitě ocení každý,kdo
měl třeba možnost ne brnknout,
ale jen sáhnout na strunu kontrabasu! A to jsme mohli slyšet v sólech
i vícehlasy tohoto nástroje! Přátelé
jazzu – nejen vy věrní návštěvníci
těchto snad už zase pravidelných
akcí Sirkusu a Jaroslava Prunera –
mám na závěr dobrou zprávu – těšme se na listopad – snad se sejdeme
s „Pražáky“ Jaromírem Helešicem,
Františkem Uhlířem a samozřejmě
s Jaroslavem ve Smetanově síni při
poslechu jazzu, který milujeme.
Mgr. Karel Löffelmann

dou nedaleko Sušice. V Sušici vyučuje a zároveň dálkově studuje
na Filozofické fakultě UK v Praze
obory výtvarné výchovy a ruského jazyka. Tam byli jeho učiteli
například malíř Jiří Patera nebo
malíř a grafik Cyril Bouda. Absolvuje cyklem obrazů „Česká barokní krajina“.
Ocitáme se na začátku sedmdesátých let, ale ještě dvacet let
bude trvat než přijde tzv. sametová revoluce a změna režimu v této
zemi. Nadále se živí jako pedagog,
už na gymnáziu v Sušici, kde se
s rodinou natrvalo usadí. Průběžně maluje. S přáteli umělci se setkává v plzeňských ateliérech. Vyjíždějí společně na koncerty vážné
hudby do Prahy nebo se vydávají
na výpravy po Čechách. Jedním
z nich byl i malíř Jindřich Krátký.
Jejich pravidelné malířské výpravy na Vysočinu se opakovaly až do
konce osmdesátých let. Spojovala
je tvorba, vážná hudba a humor.
Vzájemné posílení v nelehké době.
Začátkem osmdesátých let dokončuje cyklus obrazů Křížové
cesty pro farní kostel ve Zbečně.
Může ho však podepsat až na začátku devadesátých let, kdy také
poprvé cestuje do Provence a do
Paříže. Doma v opuštěných lomech
objevuje život a ticho kamenů, jeho
letitou inspiraci a stěžejní téma.
V roce 1997 odchází Miloslav
Čelakovský do důchodu. Počínaje
novým miléniem se může již naplno věnovat výhradně malbě. Vrací

Báseň pro pana
Čelakovského

se také do Provence, odkud si kromě
dobrého vína přiváží kresby a skici (aneb – přišel malíř otrhaný)
k obrazům. Jako vášnivý střelec se
Nad námi modrá obloha,
podílí na založení Sportovně střenadání darem od Boha,
leckého klubu Sušice. Jeho expozicí
jen Múzy slyší tenký vzdech,
kreseb a maleb v roce 2012 začíná
jak nad tou krásou tajím dech.
provoz sušické galerie, kde o pět let
Já za city se vůbec nestydím,
později oslavuje své 80. narozeniny
snad
v koutku duše trochu závidím
výstavou Ohlédnutí.
a
prohlížím
ten zázrak štětce.
Píše se rok 2022. Dva roky coTu silněji a tu zas lehce
vidu, ukrajinská válka… V dubnu
na plátně nechal svoje stopy,
tohoto roku, kdy se Čelakovský
jak hudebník, když hraje noty.
dožívá 85 let jsme v Galerii Sirkus
Malíř je nesmrtelný hráč,
Sušice zahájili výstavu s názvem
Bilance. Výstava je průřezem ce- s krásou se snoubí smích i pláč….
loživotní tvorby a ve svém celku
Z obrazu tiše promlouvá voda,
zachycuje jeho podstatná údobí
co s lodí odplouvá
a s nimi spojená témata a díla.
i kámen „pouhý“ viděn v lomu –
Během toho necelého roku pří– z výstavy se mi nechce domů.
prav, které vedly k této výstavě,
S úctou k panu profesorovi
jsem za Mílou do ateliéru chodila
i k umění Olina Z.
pravidelně. Povídali jsme
si, prohlíželi staré i čerstvě
namalované obrazy a po
společné domluvě též natáčeli. S nasbíraného materiálu vznikl filmový dokument „Lomy ticha“ a já
měla možnost pozvolna
nasát ten životní příběh.
Jsem za to Mílovi velmi
vděčná.
Když píšu tento text,
mám před očima tmavě
hnědou kresbu Vysočiny.
Vine se po ní cesta jako
tenká linka od horizontu,
přes kopce, až se v popředí
rozvine do šířky.
Mirela Tůmová

Výstava odhaluje a připomíná stavby statečného K. Houry
„Karel Houra nemá v Sušici
skutečný pomník ani pamětní desku, není po něm nazvána ulice či
stezka, ale zkusme se někdy v duchu projít po Sušici aspoň kolem
památníků, které postavil… Zůstalo po něm tolik památníků, že je
to na opravdu
dlouhou procházku!“ napsal Zdeněk
Papeš (Pražský Sušičan)
před dvaceti lety do Sušických novin
při příležitosti 100. výročí
narození tohoto sušického stavitele
a architekta.
Letos 7. května tomu bylo
120 let, ulici –
nábřeží Karla
Houry už máme a Sušické kulturní centrum ve spolupráci s Irenou
a Karlem Jandovými uspořádalo vzpomínkovou akci s výstavou
v průjezdu k Foto Fišer na náměstí, přičemž tu imaginární dlouhou
procházku zrealizovalo do konkrétní podoby.
Podstatou výstavy je ukázka stěžejního díla Karla Houry. Na 25 dobových a současných
dvou fotografiích jsou představeny
jeho nejzajímavější stavby v Sušici. Z tohoto výčtu 18 z nich nejen
postavil, ale i navrhl. I když výstava skončí, stavby tu budou nadále. Proto byl organizátory výstavy vydán také leták s mapou,
podle které se můžete zorientovat
a stavby si kdykoliv prohlédnout.
Leták obsahuje i stručný životopis a je k dispozici v Informačním
centru Sušice.
Vernisáž výstavy (7. 5. 19.02
hod.) moderoval Karel Sedlecký

a se vzpomínkou na svého dědu
vystoupil Libor Křivanec. Zmínil
návštěvu komunistického kriminálu, kam byl Houra v padesátých letech totalitním režimem odsouzen
za velezradu, ale zejména pozdější dobu, kdy s dědou poslouchali
Hlas Ameriky. Zdůraznil
také jeho pracovní nasazení (např. hotel Svatobor
zrekonstruoval za plného provozu
za 93 dní),
i v pokročilém věku ho
často vídal sedět za rýsovacím prknem
a zdůraznil:
„Karel Houra nesnášel
pokrytectví,
udavačství, korupci a šlendrián,
pádu komunismu se ale bohužel
nedožil, zemřel 23. 1. 1989.“ Z jeho
velkých staveb připomněl turistickou chatu pod Roklanem, která ne-

přístupná v národním parku chátrá
i v dnešní době a zřejmě byla odsouzena k zániku.
Dále promluvil historik, učitel
a zastupitel Klatov Lukáš Kopecký. Jako dlouholetý průvodce na
hradě Velhartice objevil Karla Houru v historii. V čase, kdy se stavitel podílel na rekonstrukci zámku.
Seznámil se s jeho osudem a s údivem také zjistil, že byl za svůj nekompromisní životní postoj vězněn
komunistickým režimem. „Patřil
mezi statečné regionální osobnosti, které se nesklonily před totalitou. Jsem nesmírně rád, že si ho
zde lidé připomínají a po chodníku

teď budou chodit s hlavou vzhůru,
s očima upřenýma na jeho skvělou
architekturu a stavitelské umění,“
dodal badatel. (Své bádání ve vyšetřovacích a vězeňských spisech uveřejnil ve Sborníku Muzea Šumavy
2020.) Se vzpomínkou na manželku Karla Houry přispěla také dcera
jejich nejbližších přátel Věra Holá
Tůmová roz. Kučerová.
Pořadatelé děkují sponzorům:
BANDUR, s. r. o., ZKD Sušice a Pivovar u Švelchů. Výstava je ve výloze osvětlena a můžete jí zhlédnout
během letní sezony.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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Vzpomínky
Utichlo srdíčko, zůstal jen žal,
ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 10. května jsme vzpomněli desátého smutného
výročí ode dne, kdy nás náhle opustil náš tatínek,
dědeček, pan

Antonín Červenka
z Čejkov. Stále vzpomínají dcera Martina, Jana s rodinou a ostatní příbuzní.
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. května tomu bylo sedm let, co nás navždy
opustil pan

Jan Miškovič.
S láskou vzpomínají manželka, děti, sourozenci
a vnoučata.
Měl jsi nás rád, jak možno věřit tomu,
že už se nikdy, tatínku, nevrátíš mezi nás domů.
Dne 20. května vzpomeneme osmnáctého výročí
úmrtí pana

Františka Chmelenského

DOSTUPNÁ Šumava 2022

Tento program je určený pro seniory a osoby se sníženou mobilitou
(tj. držitele ZTP, ZTPP). Jde o cyklus zájezdů po Národním parku Šumava, kam se návštěvníci mohou jinak dostat pouze pěšky nebo na kole.
Nevede tam žádná veřejná cesta.
V autobuse je celkem 33 míst. Zájezd se uskuteční při počtu 25 a více
osob. Mohou se hlásit jednotlivci nebo celé skupiny. Základní cena zájezdu je 400 Kč. (pro cestující ze Sušice nebo z Vimperka). Rezervace míst
probíhá od úterý 19. dubna 2022 od 8.00 hodin (dále každý pracovní den 8–14 hod do obsazení všech míst). Rezervace zájezdu je možná
pouze na ČSAD Plzeň na tel.: 602 533 691 (v pracovní dny 8.00–14.00).
Trasa zájezdů v roce 2022: Sušice – železniční stanice, stanoviště 9
odjezd v 8.00 hod. (Možnost přistoupení cestou: Plzeň / CAN – Zastávka č. 9.). Přeštice /nám./, Klatovy laut. nádr.), Kolinec /zast./).
Hartmanice, Dobrá Voda – kostel sv. Vintíře, Hůrka – bývalý kostel
sv. Vincence, sklářská hrobka, Jezero laka – ledovcové jezero, Železná
Ruda – environmentální centrum Šumavy, Pancíř – rozhledna, Nový
Brunst – bývalá sklárna, Zhůří – bývalá vesnice, meandry Křemelné
Sušice, železniční stanice, návrat v cca 16.30 hod.
Termíny zájezdů:
úterý - 17., 24., 31. 5. | 7., 14., 21., 28. 6. | 6., 13., 20., 27. 9. | 4.. 11., 18., 25. 10.
čtvrtek - 18., 26. 5. | 2., 9., 16., 23., 30. 6. | 8., 15., 22., 29. 9. | 6., 13., 20., 27. 10.
Vše na www.csadplzen.cz, více na www.npsumava.cz
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Pojeďte s námi...

O ŠUMAVĚ

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
lázeňského města Bad Ischl.
Sobota 9. července 2022
ÚPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE – Otáčivé hlediště Český Krumlov
OBSAZENO!
Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři v KD Sokolovna.
25. června 2022
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Návštěva palírny rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hořce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd
pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazývaná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.
24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KONIGSSEE – 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 Popelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů.

SKRZ ZRCADLO KARLA KLOSTERMANNA

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického

CYKLUS DISKUZÍ O TÉMATECH, KTERÉ TVAROVALY ŠUMAVU kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686
STEJNĚ ZA ČASŮ KARLA KLOSTERMANNA JAKO DNES?
ze Sušice
Pořádá obec Srní ve spolupráci s Muzeem Šumavy
Dne 18. června uplyne 80 let od smrti
a dne 31. května vzpomeneme druhé výročí, kdy nás
a Geoparkem Královská Šumava

opustila paní

Františka Chmelenská.

1) O LESÍCH
8. 6. 2022 od 18 hodin, v Muzeu Šumavy v Sušici

Rudolfa Bednáře

nar. 1912. Zemřel v době heydrichiády při zatýkání v sušické
továrně SOLO-PAP. Čest jeho památce. Jako jediný vzdálený
příbuzný uvítám jakékoliv informace – i potomků původních
svědků – o tomto málo známém případu. J. R. tel. 604 36 9730.

Šumavské lesy mezi katastrofou a obnovou: od Klostermanna do budoucnosti
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcery a syn
Moderace: František Krejčí (ředitel a zakladatel Geoparku Krás rodinami, vnoučata a pravnoučata.
lovská Šumava)
• Pavel Hubený (Ředitel Národního parku Šumava): Karel Klostermann:
Možná si na něj vzpomenete, když míjíte stavebniny, které v roce 1996 Les v jeho díle a Proměny šumavských lesů v historii (10 min.)
otevřel, nebo jste jezdili pro beton do stavební firmy, kterou v roce 1991 • Jiří Kec (první ředitel Národního parku Šumava): Člověk a jeho vliv
Sušický klub Pohodář je hodně aktivní, členové se scházejí pravidelzaložil. Pokud jste se s ním tenkrát potkali, tak víte, že neváhal pomoci na život lesa
každému, kdo to potřeboval. A s přáteli měl rád legraci a dobrou dechovku. • Dr. Franz Leibl (ředitel Bavorského Národního parku Šumava): Národní ně dvakrát za měsíc. Díky různým přednáškám senioři získávají cenné
parky – výhra pro člověka i přírodu
informace z oblasti sociálních služeb, zdraví nebo správné výživy. Zajímavé bývají i přednášky o přírodě.
Dne 22. května to bude už deset let, co nás navždy
2) O ČEŠÍCH A NĚMCÍCH
Mezi poslední zdařilé akce patřila beseda s Ing. Václavem Radou
opustil pan
15. 6. 2022 od 18 hodin, v Muzeu Šumavy v Sušice
o zdravé výživě ze dne 20. dubna 2022, dále pak oslava Dne matek, na
Moderace: Tereza Dobiášová Krejčí
které byly ve středu 4. května 2022 všechny ženy obdarovány kytičkou.
• Zdeněk Svoboda (Národní památkový ústav, Praha, Geopark Královská
Velmi se nám líbilo vystoupení dětí z MŠ Smetanova (viz foto), děti i paní
Šumava): Česko-německé soužití na Šumavě od 13. do 20. století
ze Chmelné. Stavitel, ale především manžel, táta
učitelky z této mateřské školy si zaslouží velké poděkování.
• Johannes Molitor (historik, Bischofsmais): Cesty přes hranice mezi
a děda. Vzpomíná manželka Dana s celou rodinou.
Nesmíme zapomenout poděkovat i PhDr. Renatě Vácové, ředitelce
Čechami a Bavorskem
Vzpomeňte i vy.
Sociálních služeb města Sušice, a kuchařkám z Domu s pečovatelskou
• Jana Maroszová (Vysoká škola ekonomická v Praze): Hans Kollibabe:
službou v ulici Pod Svatoborem za vynikající buchty.
sběratel šumavských pověstí a pohádek
Velmi pěkným zpestřením programu klubu byl i jednodenS hlubokým zármutkem dne 24. května vzpomeneme • Vladimír Horpeniak (Muzeum Šumavy, Kašperské Hory): Zmapování
ní zájezd do Průhonického parku, který se uskutečnil v sobotu
projevů
české
a
německé
kultury
(v
lidovém
umění,
ve
zvycích,
v
domech
první výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný
7. května 2022.
-JRa nábytku) na Šumavě
manžel, tatínek a dědeček, pan

Činnost klubu Pohodář

František Šperl

Mgr. Josef Šmíd.

3) JEDNA ZEMĚ, DVA NÁRODY
22. 6. 2022 od 18 hodin, v Muzeu Šumavy v Sušici

S úctou a láskou vzpomínají manželka Marie, syn Petr,
dcera Jana s manželem Romanem a vnoučata Daniel,
Kristýna a Viktor. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Nacionalismus na české a německé straně Šumavy a jeho odraz v literárním odkazu Karla Klostermanna
Moderace: Tereza Dobiášová Krejčí
Úvodní slovo: Vladimír Horpeniak
• Raimund Paleczek (Sudetoněmecké muzeum, Mnichov): Nacionalismus
jako celoevropský fenomén a jeho projevy v Sudetech
• Gernot Peter (Mužem Šumavy ve Vídni): Nacionalismus na Šumavě ve
vzpomínkách jedné rodiny
• Vojtěch Židův (student Pedagogické fakulty v Praze): Česká menšina
v Kašperských Horách po roce 1900
• Václav Sklenář (předseda spolku Karla Klostermanna): Národnostní
rozštěpení na Šumavě v životě Karla Klostermanna

Čas plyne, život jde dál, Ty se tatínku nevrátíš k nám.
Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen.
Kytičku květů jen můžeme Ti dát a s bolestí v srdci vzpomínat.
Dne 26. května uplyne už pátý smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan

Štefan Lovič.

Galerie Sirkus Sušice vás zve ve čtvrtek 9. 6. od 18 hod.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. S láskou
a úctou vzpomíná manželka Hanka, dcera Štěpánka,
Jana a Radek s rodinami.

na komentovanou prohlídku malíře
Miloslava Čelakovského jeho výstavy Bilance.
Součástí komentované prohlídky bude projekce dokumentu LOMY
TICHA (Vzpomínání malíře Miloslava Čelakovského) v sále kina.

Večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo...
Dne 27. května uplynou čtyři roky plné smutku a bolesti,
kdy od nás odešel milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan

František Šedivý.
S láskou a bolestí vzpomínají manželka Marie, dcera Petra s rodinou
a syn František s rodinou.

Opustili nás...
Bohumil Hanzlík r. 1955, Květoslava Snopková r. 1940, Stanislav
Matějka r. 1942, Martin Michalík r. 1942, Jaroslav Žák r. 1936,
Josef Polauf r. 1941.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

START: před Infocentrem v Modravě – 9.00–10.30 hodin
TRASY: 11, 17, 19,5, 20 a 21 km
CYKLOTRASY: totožné, ale vhodné jen pro horská kola
CÍL: chata KČT Prášily – 13.00–16.30 hodin
STARTOVNÉ: přihlášení na startu – členové KČT 20 Kč | nečlenové 25 Kč
INFORMACE: garant oblasti KČT
Miroslav Dřízhal, mobil 737 042 595, e-mail miradrizhal@seznam.cz
garanti úseku
Alena Švarcová, mobil 728 088 146,
e-mail alesva@seznam.cz
Petr Čonka, mobil 603 282 749,
e-mail pconka@centrum.cz

Miloslav Čelakovský (*1937), plzeňský rodák, který si zamiloval Pošumaví a zakotvil v Sušici, dlouholetý pedagog a především malíř jehož životní
cestu určoval vztah k umění.
Sušická výstava je retrospektivním ohlédnutím, průřezem práce, od děl
starších až po ty současné. Je nahlédnutím malířovy životní cesty a připomínkou blízkých přátel, výtvarných souputníků, kteří ho na ní doprovázeli.

Podvečery s kresbou (KRESBA JE ZKLIDNĚNÍ I NÁBOJ)
Galerie Sirkus Sušice vás zve na volný kreslířský večer pro veřejnost
s Miroslavem Šislerem: 23. 5. 2022 – pondělky vždy od 18 hodin
Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty / 2 hodiny včetně materiálu
Kurz je určen 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.
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KNIHOVNA
Slyšte slyšte novinky, svátek mají maminky!

Květnový Kiddův čtenářský klubík pro dvou a tříleté děti přivítal 12
batolat. A protože předcházel nedělnímu svátku matek, zaměřili jsme
se právě na ty našemu srdci nejmilejší… Po celou dobu programu jsme
vyráběli srdce z lásky pro maminku. Také jsme si na ní zahráli, společně jsme vařili, prali, věšeli prádlo,…. Řekli jsme si pár básniček o nich
a nakonec jsme předali naše výtvory nadšeným maminkám, které měly
obrovskou radost z různobarevných srdíček, které děti vlastnoručně vytvořily. V červnovém klubíku budeme slavit svátek dětí. 3. června od
deseti hodin v oddělení pro děti a mládež. Těšíme se na vás!

Prvňáčci poprvé v knihovně

V rámci programu Hravá abeceda jsme s letošními prvňáčky vyrazili
na výlet do říše Abecedov. Zjistili jsme, že abecedu můžeme vidět všude
kolem nás, vypátrali jsme všechna slůvka, která utekla z pohádky, uhodli
jsme všechny pohádkové hádanky a výborně se pobavili při různých hrách
s písmenky, slabikami i slovy. Nakonec si děti prohlížely knížky krásné
i naučné literatury. Prvňáčky letos přivítáme ještě jednou. Knihovna
se promění v rytířský sál, děti budou skládat zkoušky ze psaní a čtení,
aby je poté knihovnická královna po boku s věrným knihovnickým duchem pasovala na Rytíře slova. Držíme palce, budoucí rytíři a rytířky!
Při hravé abecedě jste ukázali, že jste s písmenky kamarádi, takže se není
čeho obávat. Zkoušky jistě zvládnete na jedničku!

Kultura
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Sportoviště města Sušice

Plavecké závody
Po dvouleté covidové pauze se letos opět můžeme těšit na plavecké závody.

Uskuteční se dne 28. 5. 2022 v bazénu v Sušici.
Závody jsou určené všem, kteří holdují plavání, mají rádi vodu a chtějí poměřit svoje síly se soupeři.
Přihlásit se mohou všichni od věku čtyř let. Premiérově máme vypsanou kategorii i pro dospělé plavce. Věříme v hojnou účast závodníků a v jejich skvělé výsledky. První tři úspěšní plavci obdrží medaile, ostatní věcnou cenu. Závodním dnem nás provede oblíbený a zkušený moderátor Jiří Hlaváček.
Moc se na všechny těšíme a věříme, že si plaveckou sobotu společně užijeme.
Zapsat dítě na plavecké závody můžete, napsat na e-mail: info@sportoviste-susice.cz,
osobně na recepci bazénu nebo SMS zprávou na čísle 777 358 658.
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Sport

Fotbalisté se dotahují na čelo! Áčko potěšilo fanoušky dvěma výhrami
Fotbalistům sušického áčka se na jaře nevídaně daří.
V uplynulých dvou kolech zvládli dvě těžká domácí utkání. Sušice
přehrála Křimice jasně 3:0, o týden
později zvládli domácí i v oslabeném složení zápas proti Kaznějovu. Vítěznou brankou na 1:0 rozhodl Petr Pechek. Sušice si v tabulce
upevnila páté místo, na čtvrté Kralovice ztrácí pouhé dva body.
Proti béčku Mýta (5:3) řádil
hattrickem čtyřicetiletý matador
Tomáš Marek, v duelu s Křimicemi se zaskvěl Ondřej Míčka.
Jeden z nejmladších členů kádru
konečně prožil zápas, kdy z pozice
útočníka proměňoval šance. Právě
koncovka „Oju“ nejvíc trápí, jinak
by měl výrazně lepší statistiky.
Proti Křimicím, kde dělá kapitána sušický odchovanec Jakub
Szedmák, se nejlepšímu sušickému
útočníkovi dařilo. Zařídil první dvě
branky a výrazně se podílel na výhře 3:0. „Zhruba v polovině prvního poločasu dostal krásný balon za
obranu a nekompromisně proměnil. O přestávce jsme si řekli, že se
pokusíme soupeře přehrát vysokým

presinkem a rychlou hrou po stranách. Tato taktika se nám vyplatila, soupeře jsme utahali a bylo jen
otázkou času, kdy navýšíme skóre.
To se povedlo opět Ojovi,“ hodnotil
utkání sušický trenér Pavel Hrubec.
Třetí gól už talentovaný hráč nestihl, přesto se radoval z nejlepšího výkonu v sezoně. „Strašně jsem mu přál
vstřelit hattrick. To se mu nepovedlo,
ale skvěle ho zastoupil Jirka Kysilka
a z úniku zakončil na konečných 3:0,“
konstatoval Hrubec. „Musím poděkovat všem našim hráčům za skvělý výkon a je vidět jak se přenáší pozitivní energie z kabiny na výkony týmu.
Opět děkuji i skvělým fanouškům.“
Sušické áčko zvládlo i další domácí zápas proti Kaznějovu, čímž
hráči završili úspěšný domácí trojboj.
Do utkání šli domácí ve slepované sestavě, přesto nebezpečného soupeře
udolali a zvítězili díky brance Petra
Pechka. Zkušený stoper rozhodl ve
dvacáté minutě, kdy přesnou hlavičkou zakončil rohový kop.
„Druhý poločas převažovala
bojovnost, z obou stran chyběla
přesnost a kvalita. Soupeř si za
celý zápas vytvořil pouze pár stan-

Útočník Ondřej „Oja“ Míčka vstřelil v zápase proti Křimicím dvě branky
dardních situací, jinak naši branku výrazně neohrozil. Vyzdvihnout
chci výkon mladíků v základní sestavě, hlavně Tonda Vystrčil velice
dobře nahradil našeho matadora
Tomáše Marka,“ chválil Hrubec.
Do konce sezony zbývá pět
kol, Sušice jede do Bělé (neděle
22. května, 10.15), o týden později
se vrací na domácí hřiště, kde přivítá aktuálně třetí Žákavu (neděle 29. května, 17.00). Přijďte povzbudit sušické fotbalisty!
Jonáš Bartoš

TJ Sušice „A“ – Křimice 3:0
Branky: 2x Míčka, Kysilka
Sestava: Míček – Pivetz, Kodýdek,
Pechek, T. Marek – Kysilka, T. Klíma, Králík, Budil – Míčka, Sedláček.
Střídali: Kadlec, Brož, Vystrčil, Krůs.
TJ Sušice „A“ – Kaznějov 1:0 (1:0)
Branka: Pechek
Sestava: Míček – Pivetz, Pechek, Kodýdek, Vystrčil – Kysilka, Klíma, Krůs, Budil – Míčka,
Sedláček. Střídali: Podlipský, Hubáček, Štefan, Tuček.

Pište prosím ve tvaru JMÉNO ROK NAROZENÍ DÍTĚTE (příklad JOSEF NOVÁK 2004)
Poplatek za účast na závodech 50 Kč je potřeba zaplatit na recepci do středy 26. 5. 2022.

Sháníte brigádu na léto?

Rozkvetla třešeň a sezona začala

Na volejbalových kurtech TJ Sušice místní odPřemýšleli jste už o brigádě na letním koupališti?
Brigáda na letním koupališti je skvělá pro studenty, aktivní seniory i sezonní zaměstnance. díl zasadil před lety třešeň,
aby tam políbeným hráčV případě oboustranné spokojenosti možnost dlouhodobé spolupráce.
kám v čase květu stromu
Koho aktuálně hledáme do naší party?
neubylo svěžesti. Zázračný
• obsluha kiosku | • obsluha pokladny | • výpomoc na ubytování Roušarka
účinek je pak hned prozkoumán přidruženým prvomáObsluha kiosku
jovým smíšeným turnajem.
Náplní práce kiosek – je zejména příprava a prodej drobného občerstvení (párek v rohlíku,
Herní radost na venhranolky, klobásy apod.), obsluha zákazníků a komunikace se zákazníkem.
kovních kurtech je kažPracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod. doročně zasloužena příPři špatném počasí, nebo podle domluvy výpomoc na ubytování Roušarka.
pravou kurtů. Na jarních
Hodinová sazba – 120 až 150 Kč na hod. | Požadujeme: věk 16 a více let, spolehlivost, samostat- brigádách se povrch hřišnost, zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče, potravinářský průkaz. tě šlechtí, rovná, antuka
Pro více informací nás kontaktujte na:
standardizuje sítem a losafranek@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 717 nebo na 376 555 241 patou, vytrhává se obtížné
býlí, tráva i bodláčí. K náObsluha pokladna
sledným kláním je pak nutné přistuPracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod.
povat s obezřetností a jak říká duHodinová sazba – 110 Kč na hod. | Požadujeme: 18 let a více, spolehlivost, samostatnost,
chovní otec turnaje Čestmír Kříž:
zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče
„Nejhorší je, když se chvátá na hru
Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:
a zapomene se kropit.“
safranek@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 717
Letos se uskutečnil již XV. ročník, a i když se mění aktivní playeVýpomoc na ubytování Roušarka
ři, jejich počet zůstává stále kolem
Náplní práce je zejména: pomocná síla do kuchyně, úklidový pracovník, žehlení, praní
dvacítky. Tentokrát ani nepřevažoPožadujeme: věk 16 a více let, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, slušné a vstřícvaly ženy, prostředí bylo genderově
né chování k zákazníkovi, týmového hráče, potravinářský průkaz.
vyvážené. Tomu odpovídá i vyhláPro více informací nás kontaktujte na e-mailu:
šení vítězů turnaje – jedna žena a jeferencikova@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 722

den muž, neboť si body z každého
losovaného setu střádá každý hráč
jen sám pro sebe. Hrou a losovacími osidly tento rok nejlépe propluli
Jarka Havránková a Tomáš Michalík – viz foto s putovní magickou
tužkou z Romanie.
V aktuální sezoně se plnou parou
i parádou (dvě ligy) rozjede Sušická
volejbalová soutěž. První rozřazovací
kolo na kurtech proběhne 18. června.
(Uzávěrka přihlášek je 3. 6.)
ED

Mezinárodní Mistrovství ČR enduro v Sušici
Mistrovsví ČR enduro se konalo na trati závodu Enduro X
Race Sušice. Závod byly zároveň
kvalifikací do Světové enduro série EWS, proto se ho zúčastnila
většina závodníků ze zahraničí
(Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Litvy, Dánska, Holandska). ČR zastupovalo ve 123
členném startovním poli 60 jezdců, z toho čtyři byli ze Sušice.
Závodní okruh měřil 42 km
s převýšením 1600 m a bylo na něm
vyznačeno celkem 6 měřených
sjezdových rychlostních zkoušek.
Kategorie kadetů pak měla závod
zkrácený oproti dospělým na 4
rychlostní zkoušky. Start závodu
byl v 9.00 hod.a závodníci vyjížděli na trať po dvou v minutových
intervalech. Do cíle přijížděli první
borci kolem 15 hodiny. Byl to náročný šestihodinový závod, který
prověřil jak fyzickou tak technickou připravenost všech závodníků.
Kamenité technické pasáže v měře-

ných úsecích, ale i prudké výjezdy
na přejezdech z jedné RZ na druhou charakterizují sušický závod.
Závod ovládl polský jezdec Slawomir Lukasik, který nezaváhal
ani v jedné ze šesti RZ a každé byl
nejrychlejší. Druhý skončil Vojta
Bláha se ztrátou 36,9 s, ale z českých závodníků byl nejrychlejší a stal se mistrem
republiky. (Vojtěch Dolejš – JIKO Čácha Sušice
– 44. místo). V kategorii
žen Elite vedla po prvních
třech erzetách Barbora
Průdková, ale kvůli technickým problémům musela ze závodu odstoupit
a zvítězila tak německá
závodnice Raphaela Richter. Mistryní republiky se
pak stala matadorka Štěpánka Fejola Nestlerová.
V kategorii kadetů zvítězil Petr Zeman z Bike
clubu město Touškov. Ju-

niorských mistrem se stal Zdeněk
Fiedler a kategorie Masters ovládli Petr Frenk 35+ (Pavel Oudes 8.
místo – foto 2) a Milan Čižinský
45+ (Zbyněk Pokorný 2. místo. –
foto 1)
Pořadatel Bike x ski, Aleš
Hrabý děkuje měst u Sušice

za podporu závodu a za traily Bike x zone, které město
vybudovalo a podporuje tím
rozvoj mountainbikingu nejen
v Sušici.
Aleš Hrabý, foto 1, 2 ED a foto
dole Pavel Křikava více na fcb
ExRace a www.kulturasusice.cz

Sušické noviny 10/2022
20. května 2022

Sport / Inzerce / Rubriky
ZŠ Sušice, Lerchova ul.
ve spolupráci s KAerobic
klubem Plzeň a pořádá
XV. ročník soutěže
v aerobiku pro děti a mládež

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

19 – Chelčická

I název druhé ulice vedoucí
z Husova náměstí je spjatý s Mistrem Janem – roku 1948 dostala jméno Chelčického. Původně
však byla součástí kolmé ulice,
která nese od dob výstavby čtvrti název Žižkova.
Petr Chelčický (asi 1379,
Chelčice u Vodňan – asi 1460)
byl spisovatel, překladatel a radikální český teolog, náboženský a sociální myslitel, je
považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů české
reformace. Jméno Petr Chelčický je jen literárním pseudonymem. Český historik F. M.
Bartoš jej ztotožnil se zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí (nyní součást Chelčic). Toto
ztotožnění je považováno za
nejpravděpodobnější hypotézu.
Pocházel pravděpodobně
z nižší venkovské šlechty, zastával názor, že správný křesťanský
život může člověk vést pouze prací v zemědělství. Ve svých literárních dílech vedl kritický dialog s vůdčími mysliteli své doby.
Ovlivnilo ho především učení
Jana Husa a Jana Viklefa, ale i Tomáše Štítného. Je známo, že osobně navštívil svého učitele Jakoubka ze Stříbra na Betlémské faře
a své rozdílné názory na ospra-

vedlnění války zahrnul do svého
spisu „O boji duchovním“ (1421).
Chelčického učení zahrnují
myšlenky, které později přijala Jednota bratrská, anabaptisté, kvakeři
a baptisté. Byl prvním pacifistickým spisovatelem renesance, který
předběhl Erasma Rotterdamského
a Menna Simonse téměř o sto let.
Ve svých teologických a sociálních názorech byl Petr Chelčický
radikální, kritizoval například feudalismus nebo klerikalizaci církve,
byl proti náboženskému zdůvodňování války, vystupoval proti trestu
smrti atd. Jeho kritika byla zdůvodňovaná především texty evangelií.
Petrovi náboženští dědicové založili ke konci jeho života
v Kunvaldu Jednotu bratrskou.
Spisy Petra Chelčického významně ovlivnily spisovatele a filosofa
Lva Tolstého a nepřímo Gándhího, Martina Luthera Kinga, Nelsona Mandelu i T. G. Masaryka.
Pro radikalitu svých názorů, které stranily prostému lidu, bývá Petr
Chelčický občas označován za prvního českého anarchistického myslitele.
Ve spisu „O trojím lidu“ však v podstatě, jako první, odsuzuje „třídní boj“.
Zdroj: J. Lhoták, M. Pták, R.
Šimůnek – Historický atlas měst
ČR – Sušice, cs.wikipedia.org
Eduard Lískovec

Střípky z kroniky města – 7. díl – 1953–1956
Toto období zaznamenal Rud. Kůs.
1953 – Dne 9. dubna byla
převzata chata na Svatoboru
s celým objektem (i s rozhlednou) včetně vnitřního zařízení do správy vojenské. Bývalý nájemce C. Pelan musí
dáti veškerý inventář do takového pořádku, v jakém jej
převzal. Poněvadž rozhledna
bude sloužit k účelům vojenským jako pozorovací stanice,
nebude veřejnosti přístupna.
1954 – Na ječništi Na
okrouhlé směrem k Hrádku
pracoval při sklizni kombajn
samochodný Stalinec 4. První i druhý den přišlo se na jeho
práci podívat mnoho lidí. Kritisovalo se, hledaly se chyby,
ale nakonec i ti sýčkové museli
uznat skvělou práci kombajnu
i jeho osádky. Pokosení celého
lánu 3,20 ha trvalo s přestávkami celkem asi 9 hodin. Na
polích, kde se donedávna dřelo mnoho lidí v žáru letního
slunce, jezdí dnes skvělé stroje vyrobené rukama dělníků
a techniků, aby zbavovaly zemědělce těžké fyzické dřiny.
1955 – Na našem okrese
probíhal závod vítězství II. ročníku cyklistického závodu západním pohraničím v jízdě na
silnici a byl uspořádan ve dvou

ED
dnech 8. a 9. května 1955 s cílem a startem v Sušici. Závod
byl proveden ve třech etapách.
... Závodu se zúčastnilo na 180
jezdců. Před příjezdem a odjezdem závodníků koncertovala na náměstí hudba PS útvaru.
Cíl a start po oba dny sledoval
velký počet diváků, kteří přišli pozdravit naše závodníky.
1956 – Okresní výbor
ČSM spolu se studenty sušických středních škol obnovili starou tradici studentských
slavností Majáles. Středověcí trubači jedoucí v kočáru
jež dopoledne ohlásili všem
váženým občanům, že v něděli 27. května slaví sušická
mládež svůj svátek. Ti byli
také v předvoji celého průvodu mladých chlapců a děvčat
v maskách nejrůznějších typů.
Průvod doprovázející množství jásající mládeže směřoval
do parku, kde se již scházeli
lidé v hojném počtu. V programu bylo: Maňáskové divadlo, střelnice, kolo štěstí.
Na pódiu se střídaly soubory
ve zpěvu a recitaci. Očekávali jsme více od této slavnosti.
Chyběl jí ten známý studentský život a bujaré veselí. Snad
příští Majáles bude lepší.

AEROBIC
MASTER CLASS
Datum konání: pátek 27. 5. 2022
Místo konání: ZŠ Sušice, Lerchova ul. – velká tělocvična
Časový harmonogram pro:
kategorie 1.–3. třída, 4.–5. třída
8.45–8.55 – prezence
8.55 – zahájení soutěže
9.00–9.15
– základní kolo kategorie 1.–
2.tř. (1. skupina)
9.25–9.40
– základní kolo kategorie 2.–
3.tř. (2. skupina)
9.45–10.00
– finále kategorie 1.– 3.tř.
10.05
– vyhlášení výsledků 1. kategorie
10.15–10.30
– základní kolo kategorie 4.– 5.tř.
10.40–10.55
– finále kategorie 4.– 5.tř.
11.00
– vyhlášení výsledků 2. kategorie
kategorie 6.–7. třída, 8.–9. třída
10.45–11.00 – prezence
11.10–11.35
– základní kolo kategorie 6.–7. tř.
11.45–12.10
– základní kolo kategorie 8.–9. tř.
12.20–12.45
– finále kategorie 6.–7. tř.
12.55–13.20
– finále kategorie 8.–9. tř.
13.30 – vyhlášení výsledků
13.35 – konec soutěže
Informace:
Alice Golová, www.zssusice.cz,
e–mail: agolova@zssusice.cz
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Inzerce

Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám časopisy Moto Journal, PC
120 Kč, nyní 25 Kč/ks. A dále časopisy Chatař-chalupář, PC 50 Kč,
nyní 15 Kč/ks. Obojí celé ročníky.
Tel. 723 625 926
Prodám dvojhrob na 3. hřbitově.
Cena dohodou. Tel. 604 550 094
Prodám polykarbonát a plastové
nebo plechové střešní krytiny. Dále
nabízím přístřešky nad vchody a zahradní skleníky. Tel. 775 601 680
Prodám staré zápalkové nálepky, LP desky různé, krabici časopisů o pletení, háčkování, vyšívání – návody, vzorníky apod. Tel.
607 866 783
Prodám různé staré obrazy – krajiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel.
792 229 217

ku a tesařský hoblík na 380 V. Tel.
703 680 317
Koupím staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu. Tel.
606 49 49 96

BYTY – NEMOVITOSTI
Koupím byt v Sušici a okolí. Platba
ihned. Tel. 605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví, apod.
– kvalitně a rychle. I.. Drábková, Sušice, tel. 608 117 789
Hledám pronájem bytu dlouhodobě, ihned. Nebo větší RD v dosahu
Sušice od 7/2022. Slušnost, spolehlivost. Tel. 731 186 929
Koupím garáž samostatně uzamykatelnou v Sušici. Tel. 604 246 982

KOUPĚ

RŮZNÉ

Koupím Teru Vari Honda s nářadím
i nepojízdné a hoblovku s protahem
KDR a řetězovou dlabačku a tesařský hoblík na trámy na 380 V. Tel.
603 429 372
Koupím zbytky stavebního materiálu: ztracené bednění, cihly, venkovní dlažba, cement, písek, kamenivo, překlady, atd. Tel: 721 866 006
Koupím lešenářské trubky, jednotlivé kusy nebo celé lešení. Tel.:
721 866 006
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, staré zápalkové nálepky a krabičky, reklamní plechové
a smaltové cedule, papírové dopisní zálepky, staré pohlednice Sušice
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starší známky, mince,
bankovky, odznaky, pohledy, obrazy, hodiny, hodinky, porcelán,
sklo, vojenské předměty – šavli,
helmu, uniformu a podobně. Můžete nabídnout i jiné staré předměty, celou sbírku nebo pozůstalost.
Tel.: 722 777 672
Koupím starou motorku i jen díly,
nebo vrak (Jawa, Čezeta). Platba
ihned! Mob. 608 52 32 52
Koupím sekačku bubnovou či lištovou MF70 a hoblovku s protahem
KDR Rojek a řetězovou dlabač-

Malý rodinný penzion 9 km od Sušice hledá 2 ženy na úklid, řidičský průkaz a zkušenost vítány. Tel.
722 728 042
Nabízím zemní práce s traktorbagrem – základy staveb, přípojky
inž. sítí, cesty, terénní úpravy, jímky,
čističky odp. vod, bazény, apod. Sušice a okolí. Tel. 777 022 977
Stavební a rekonstrukční firma
„Otec a syn“ vám nabízejí své služby rekonstrukcí a oprav od podlahy po střechu. Volejte na tel.
732 808 608 od 8–19 hod.
Nabízím jazykové a stylistické úpravy textu, korektury bakalářských
a magisterských prací, přípravu na
maturitní a přijímací zkoušky z českého jazyka, doučování. Více informací na www.hezkycesky.top, tel.
606 49 49 96
Nabízíme: stříhání ovocných stromů, stříhání živých plotů, sečení
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Spravím staré knihy, svážu diplomové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
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Očima Martina Mejstříka

Královna Alžběta
Dobrý den, přátelé. V minulém
díle jsme se věnovali královně Barboře, manželce Zikmunda Lucemburského, dnešní díl bude o jejich
dceři, Alžbětě.
Narodila se v roce 1409 jako první
dítě Zikmunda Lucemburského a Barbory Celjské a tehdy nikdo nemohl tušit, že bude i dítětem jediným. Po otci
byla dědičkou českého a uherského trůnu. Mezi její předky vzdáleně patřili
i český král Přemysl
Otakar I. a jeho druhá manželka Konstancie Uherská,
vnučka uherského
krále Bély III. Dědem byl Karel IV.,
syn poslední Přemyslovny Elišky. Babičkou pak poloviční Piastovna (po matce) Alžběta
Pomořanská – Alžběta měla tudíž jisté
nároky i na polský trůn.
Roku 1411, ve dvou letech, byla zasnoubena Albrechtu Habsburskému.
Tomu bylo šestnáct. Roku 1422 se za
něj ve Vídni, ve svých 13 letech, vdala. Jakožto jediné dítě Zikmunda Lucemburského, stala se spolu s manželem jeho jedinou dědičkou. Zikmund
viděl v Albrechtovi svého syna. Oficiálně ho prohlásil za svého nástupce už
v roce 1423 a během husitských válek
mu – jak již víme – odevzdal správu
Moravy. Po císařově smrti se Albrecht
stal postupně králem uherským, římským i českým.
Boj o trůny a udržení mohutného trojstátí ho ale stály mnoho sil.
Velkou oporou mu byla Alžběta, po
své matce Barboře rázná, tvrdohlavá a schopná žena. Albrecht k ní měl
velký respekt. Výrazně se to, mimo
jiné, projevilo na vládě v Uhrách,
kde uznávanou panovnicí byla Alžběta. Albrecht byl pro Maďary cizinec, který na rozdíl od své manželky
neuměl ani maďarsky.
Psali jsme, že Habsburkův boj
o korunu českou nebyl jednoduchý.
Stála za ním sice katolická šlechta, proti se však postavila šlechta
husitská podporovaná Alžbětinou
matkou. Barbora Celjská nakonec
tento boj prohrála. Odešla do ústraní
a s dcerou přerušila kontakt.
Během patnácti let manželství

NEMOCNICE PO DVACETI LETECH
Vzpomínám...... Před 20 lety,
přesně 23. května 2002, byl v našem městě slavnostně otevřen zrekonstruovaný monoblok nemocnice.
Projekt a schválení zastupitelstvem
– to proběhlo ještě v předchozím volebním období, kdy byl starostou
Ing. arch. Karel Janda. Stavba probíhala od r. 1999, v době starostování
JUDr. Jiřiny Rippelové.
My starší si jistě pamatujeme, že
do té doby byla jednotlivá oddělení
(chirurgie, interna, gynekologie, dětské…) roztroušena v různých budovách po Sušici. A právě výstavbou
monobloku se docílilo toho, že se
vše soustředilo na jedno místo, což
mělo i význam úsporný. A ještě je
taky dobré připomenout, že sestěhování probíhalo „za pochodu“, jinými
slovy, provoz nemocnice nebyl přerušen. Velký obdiv a poděkování
tehdejším zaměstnancům! Stavba
přibližně za 130 milionů představovala pro město velkou finanční zátěž. Doba byla jiná než dnes, město
mělo výrazně menší rozpočet a nebylo možno čerpat finance z evropských fondů. Peníze se tedy sháněly,
kde se dalo, a snadné to nebylo! Ze
státního rozpočtu díky úsilí některých poslanců ČSSD přišlo do Sušice na stavbu špitálu asi 50 milionů.
Na nové vnitřní vybavení už peníze nezbyly, to se pořizovalo postupně,
i pomocí sbírek. A v pozdější době,
v r. 2009, pomohly peníze z evropských fondů nemocnici dovybavit.

porodila Alžběta čtyři děti. Dcery Anna a Alžběta se dožily dospělosti. Syn Jiří zemřel krátce po
narození v roce 1435. Posledním
potomkem, byl syn Ladislav, zvaný Pohrobek. Narodil se totiž až
koncem února 1440, tedy po smrti
svého otce (ten skonal konce října
1439 při vojenském tažení, bylo
mu čtyřicet dva
let). Po náhlé smrti manžela se Alžběta přirozeně pokusila dosáhnout
uznání svých dědických nároků,
ale zejména nároků svého syna.
V boji o uherský
trůn jí pomáhal
i vynikající český
vojevůdce Jan Jiskra z Brandýsa.
Podařilo se jí sice zmocnit svatoštěpánské koruny a 15. května 1440
nechala Ladislava ve Stoličném Bělehradě korunovat (byly mu necelé
tři měsíce), uherská šlechta však
korunovaci odmítla a zvolila si za
svého panovníka polského krále
Vladislava III. Důvodem mělo být
stoupající turecké nebezpečí, které vyžadovalo, aby v čele království stál král, schopný řídit obranu
země (Vladislavovi bylo 16 let…).
V roce 1441 se Alžběta vrátila
do Čech. Ladislav se měl stát českým králem a Alžběta předpokládala, že do doby jeho dospělosti
bude vládnout sama jako regentka.
Na její stranu se postavila vlivná
skupina umírněné utrakvistické
šlechty vedená Hynkem Ptáčkem
z Pirkštejna, podporoval ji i Jiří
z Poděbrad. Usmířila se dokonce
i se svou matkou Barborou, která
jí pak v boji o český trůn pro vnuka pomáhala. Ale, nedočkala se…
Alžběta Lucemburská zemřela 19. prosince 1442 v uherském
Győru, zřejmě přirozenou smrtí.
Některé prameny ovšem uvádějí,
že byla otrávena. Jejímu synovi
Ladislavu Pohrobkovi nebyly ani
tři roky, nejstarší dceři Anně deset let. Pohřbena byla ve Stoličném Bělehradě (Székesfehérvár).
(Zpracováno podle wiki.)
30. dubna se na Hůrce sešli při
15. května 2022 příležitosti svátku sv.Vincence
Martin Mejstřík Ferrerského poutníci na česko-německé mši. Po dlouhé době
omezení se v pěkné atmosféře
slunného dne setkali lidé z české
i německé strany v hojném počtu.
V abelovské kapli Svatého Kříže byla sloužena mše za
všechny zemřelé obyvatele Hůrky. V proslovu na ně zavzpomínal Gerhard Bellmann s českým
překladem jeho partnerky Radky.
Zmínil se o svém otci a dalších,

Mám za to, že stavba se povedla, je
tak akorát velká a vnitřní uspořádání
vyhovuje potřebám našeho regionu.
Za ty roky zavítaly do budovy tisíce
pacientů, moderní zařízení se líbilo.
Nemocnice se během let potýkala s různými problémy, hlavně personálními a finančními. Za zlomový a opravdu nešťastný považuji rok
2015, kdy se město rozhodlo pro pronájem. Nemocnice byla v dobrém stavu a zájem o ni projevily společnosti
NEMOS, PENTA, AGEL a taky Plzeňský kraj. Tehdy jsem byl zastupitelem a velmi dobře si vzpomínám na
svůj diskuzní příspěvek: „Soukromník sem nepřišel kvůli lásce k bližnímu, ale kvůli tomu, aby vydělal.
Já jsem pro nabídku Plzeňského kraje“....... No, moc úspěchu jsem svou
řečí nesklidil, většina kolegů zastupitelů se domnívala, že soukromníci
to umějí líp, že Sušici pomohou a špitál s městem na pronájmu vydělají.
Brzy se ukázalo, že soukromník jen
sliboval to, co nemohl splnit a s nemocnicí to šlo „z kopce“. Netrvalo
dlouho a došlo k uzavření gynekologického oddělení, následovalo dětské,
poté chirurgie atd. O stavu nemocnice
v té době vypovídá třeba titulek článku „Ze čtyř oddělení zbyla poloviční
interna“ (MF Dnes 4. 7. 2019). Nakonec nájemce (společnost PENTA) už
o nemocnici nestál a město ji převzalo
zpět „pod svá křídla“.
Byla založena společnost Sušická nemocnice s.r.o. s dvěma jed-

Setkání na Hůrce

Hledáme nový domov
Bílý Ben, je kříženec střední velikosti, asi 5 let stár, 20 kg. Je to takový samorost, vhodný na zahradu,
kterou si ohlídá. Nenáročný na procházky, ostatní psí kluky si vybírá,
drůbeži neublíží.
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nateli, Václavem Radou a Pavlem
Haisem. Pánové měli štěstí, shodou
okolností se jim podařilo získat pro
práci v Sušici tým lékařů pod vedením MUDr. Ondřeje Krajníka. I pojišťovna uvěřila, že lůžková chirurgie v Sušici bude mít smysl, proto
s nemocnicí uzavřela smlouvy.
Každý začátek je těžký, bylo tomu
i tentokrát. Se zájmem i nadějí jsem
sledoval, jak se přece jen daří nemocnici znovu „stavět na nohy.“ Ukazovalo se, že za MUDr. Krajníkem přijíždějí pacienti i zdaleka a byl jsem
hrdý, že máme v Sušici takového vynikajícího odborníka. Ale pak přišlo
kritické datum 14. 9. 2020, kdy byli
oba jednatelé radou města odvoláni.
Podle mě se stala obrovská chyba, rozjezdu se měl nechat čas alespoň 1 rok
faktického provozu a pak vše s chladnou hlavou vyhodnotit. Řada lékařů

se nesmířila s jinými podmínkami
nového vedení a postupně ze Sušice
odešli pracovat jinam. Lůžková chirurgie byla hned 4. 10. 2020 uzavřena
a ten stav trvá dodnes. Dál už se rozepisovat nebudu, události posledních
měsíců máme všichni v živé paměti.
V době mé dlouhodobé vážné
nemoci před několika lety jsem přemýšlel o životě. O tom, co je důležité. Na prvním místě to je jistě zdraví,
ne peníze. Vím, že v naší malé nemocnici se asi nikdy nebudou provádět složité zákroky, od toho jsou velké nemocnice. Ale – ta naše by měla
fungovat tak, aby dokázala lidem ze
Sušicka i návštěvníkům Šumavy poskytnout kvalitní základní ošetření
v ambulancích i na lůžku. A to je
i mé přání k jejím DVACETINÁM.
Miroslav Vrhel
bývalý zastupitel za ČSSD

Žihobecký zámek navštívila prapravnučka
knížete Gustava Joachima a kněžny Kateřiny

Velkou událost zažilo muzeum
v Žihobcích o víkendu 30. dubna
a 1. května, kdy jej navštívila hraběnka Adelheid Hoyos, šarmantní
a velmi vzdělaná dáma. Paní Hoyos je přímým potomkem knížete
Gustava Joachima von Lamberg
a jeho ženy Caroline, rozené Hrádkové. Je prapravnučkou jejich syna
Josefa, který se oženil s dědičkou
významné rakouské zbrojovky Annou Werndlovou a založil s ní rodinu v hornorakouském Steyru.
Paní Hoyos dodnes obývá nedaleký zámek Dorf an der Enns, který
právě Josef koupil a později věnoval své dceři Caroline. Adelheid
Hoyos je nám tak druhým známým
potomkem oblíbeného knížete
a kněžny, se kterým jsme se setkali.
Maxmilian von Lamberg, potomek
jejich syn Huga žije v Kitzbühelu
a Žihobce navštívil v roce 2016.
Paní Adelheid Hoyos navštívila za
doprovodu profesorky Herty Neiss
a Michaela Johna, významných lineckých historiků a znalců historie
šlechtického rodu Lamberků kostel

Narození Panny Marie ve Strašíně,
kde se konala slavná svatba jejích
předků. Zastavili jsme se u památníku Emila Antona von Lamberg
u Soběšic, kde nešťastnou náhodou
přišel o život při lovu a nesměla
chybět ani návštěva rodinné hrobky
v Nezamyslicích. V neděli prvního
května pak paní Hoyos navštívila Žihobce a prohlédla si interiéry
zdejšího muzea. Významná návštěva tak zahájila oslavy desetiletého
výročí muzea, které se za dobu své
existence zařadilo mezi významné
turistické cíle a místo s tradiční kulturní nabídkou.
Návštěva paní Hoyos nám
opět pomohla v dalším bádání,
jehož výsledky jsou nyní k vidění v rámci jubilejní výstavy
LAMBERKOVÉ V ČASE…
Výstava mapuje desetiletou činnost spolku Lamberská stezka
a představuje nové informace
a poznatky. Výstava bude v muzeu Lamberská stezka v Žihobcích k vidění až do 15. 10. 2022.
-vk-

způsobuje velmi velké škody, hlavně na letních a sladkoplodých odrůdách jabloní.
Na začátku kvetení jahodníku
a poté za 7 dní provádíme zejména
za deštivého počasí zpravidla dva
postřiky proti šedé hnilobě jahod.
K této ochraně použijeme vhodné
V otevřeném okně zpěv ptáfungicidní přípravky s velmi krát- ků a krůpěje ranní rosy. Vzduch
kou ochrannou lhůtou.
je provoněný posekanou trávou
a prozářený prvními paprsky
V případě zájmu poradím vycházejícího slunce. Vidíš, jak
i po telefonu (21 – 23 hod.) – 725 se třpytí kapka rosy na kalichu
314 829
Petr Kumšta černýše? Kapička rosy voní rá-

nem. Kapička rosy se třpytí na
dlani jako perla. Je v ní prvopočátek všeho. Je to život. Věčný,
neopakovatelný a krásný.
V kapičce rosy vychází slunce nového dne.
Ivan Nikl

kteří se na Hůrce narodili, i těch,
co pomáhali při znovuvzkříšení
těchto míst po roce 1998. Potěšující bylo, že na toto setkání přijeli i ze vzdálených míst z české
i německé strany. Díky vstřícnosti
CHOŠ byli starší občané přiváženi z N. Hůrky na místo. Za oltářem byl farář Jenda Kulhánek, P.
Slávek Holý a jáhen Václav Pikeš.
Další setkání na Hůrce bude 10.
září pod širým nebem na obnovených základech kostela.
text a foto Vl. Černý

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
PORADNA
Černobílá Bailey je na svých 9 let
akční dáma. Má též kolem 20 kg,
ale není vhodná ke kočkám a drůPři dokvétání jabloní a slivobeží, loví je. Jinak k lidem je velice ní provádíme postřik proti pilatce jablečné a švestkové doporučemilá, vhodná i k dětem.
ným přípravkem na tyto škůdce.
Oba jsou očkovaní, čipovaní, V některých lokalitách si pěstitelé
stěžují na to, že jim slivoně neplofena je kastrovaná. Nachází
dí i když bohatě kvetou. Hlavním
se v okolí Sušice, info na tel.
důvodem je to, že pilatka švestko604 555 924
vá v době květu naklade vajíčka do
květů z nichž se vyvine larva, která
Děkujeme za pomoc..
Helena M.
způsobuje červivost malých plůdků, které následně opadávají. TenInformace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete na strán- to škůdce dělá velké škody, uvádí
se 80 až 100%. Též pilatka jablečná
kách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku.
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Miliony chroustíků táhly 14.
května proti proudu Otavy a ostrov
Santos se zaplnil stovkami návštěvníků… Po dvouleté pauze se sem
vrátil Majáles sušického gymnázia
– letos to byl už 26. ročník. Majáles
jsou „májové, květnové“ oslavy příchodu máje. Je to oslava krás studentského života. A studenti si tento svátek jaksepatří, užili. Celou slavnost
otevřeli moderátoři sexty a druhého ročníku, seznámili diváky s programem a objasnili jim, jak můžeme číslo 26. ročníku vnímat (číslo
26 je přirozené jediné číslo, které se
nachází mezi druhou odmocninou
(25= 5 na druhou) a třetí mocninou
(27= 3 na třetí) a je mj. i atomovým
číslem železa… Starosta Sušice pak
s přáním předal studentům i klíč od
města (foto 1) a studenti mohli prohlásit majáles za zahájený.
Jaké téma si letos studenti zvolili a jaké kandidáty vyslali do klání, z kterého vyšel král majálesu?
zeptal jsem se Bohunky Skrbkové.
„Tento rok byl v duchu ,Slavných filmových hvězd a snímků
české i zahraniční kinematografieʽ
Paleta kandidátů byla opravdu pes-

trá. Prima (foto 6) do boje vyslala, Limonádového Joe, pistolníka
z dalekého Západu, který opravdu
do „rušného baru“ stylově vešel,
jedinou střelou zneškodnil mouchu a objednal si kolalokovu limonádu. Sekunda vsadila na The
Greatest Showman – na vizionáře P. T. Barnuma – který sestavil

fascinující show zaplněnou úžasnými žongléry, tanečníky, akrobaty, vousatými zpěvačkami, nej.
muži… (foto 2) Tercie se prosadila českou klasikou, jejím kandidátem byl Švejk (foto 3). Kvarta
připomněla divákům své ježibabí představení, které bylo zaštítěno filmem jihokorejského režiséra

Ki-duk Kima – roční období zde
symbolizují koloběh života – prim
hraje jaro a značí nový, lepší začátek. Kvinta vyšla z nazkoušené pohádky Lotrando a Zubejda, kterou
studenti uvedli na scénu v rámci
pásma Pohádek pro nejmenší. Aktualizovala scénu s loupežníky do
našeho reálného času – představila naše největší současné loupežníky a přidala alegorii Spravedlnosti (foto 7). Druhý ročník do boje
o titul vyslal Járu Cimrmana, diváci viděli
ukázku z divadelní hry
Afrika (foto 4). Finále
patřilo sextě, ta připomněla divákům jeden
z nejslavnějších muzikálů minulého století –
Pomádu.“ (foto 8).
Jaké byly podmínky soutěže, jak představení vnímali diváci
a který kandidát nakonec obstál? „O králi naší gymnaziální konstituční monarchie rozhodovala odborná porota a diváci.
V odborné porotě zasedli – Josef
Baierl, Karel Sedlecký, Tadeáš Skrbek, Zdeněk Švelch, Jakub Svatek
a David Nakládal. Jednotliví kandidáti po představení odpovídali na dvě
otázky – proč by měl být králem majálesu právě kandidát té které třídy
a druhou otázku pokládali porotci. Po
představení kandidátů bylo zahájeno
divácké hlasování a z pořadí poroty
a diváků pak v přepočtu vzešel nový
král. Letos se vlády ujala po právu
sexta. Druhé místo obsadila prima
a třetí byla sekunda.“
A jaký další program jste návštěvníkům majálesu nabídli?
„Diváci i účinkující měli i letos unikátní možnost nechat se netradičně
oddat se svým vyvoleným protějškem. Inspirovali jsme se rituálními
obřady Číny, Itálie, Skotska a Ruska.
A pak dostala samozřejmě prostor
hudba. Studenti připravili Flash mob
a hrály nám skvělé kapely.“
O střih hudby, sestavu kapel
a celou organizaci hudební produkce se perfektně postaral Dan
Nakládal, proto jsem ho požádal
o zhodnocení: „Na letošním Majálesu vystoupily celkem čtyři hudeb-

ní skupiny. Vše odstartovala sušická
kapela No Way, která si tak odbyla
svou majálesovou premiéru. Pánové
o to moc stáli a jsem rád, že se jim
přání splnilo, zvlášť z toho důvodu,
že je tato akce podle mě především
dobrou příležitostí dát místním kapelám šanci si zahrát na velkém pódiu se skvělým zvukem. Domažličtí Zastodeset už u nás hráli tuším
potřetí, i oni si jistě za tu dobu našli
v Sušici své fanoušky.
Hlavní pozornost však diváci pochopitelně věnovali Sirkám (foto 5).
Kluci se rozhodli ukončit fungování kapely a na sušickém majálesu
odehráli svůj úplně poslední koncert – na akci, na které to všechno
kdysi začalo. V roce 2009 zde, ještě
jako Sirkyskon a v jiném složení,
odehráli svůj úplně první koncert,
v roce 2010 pak hráli už v klasické
sestavě. Letos to tedy bylo dvanácté
vystoupení, bohužel poslední. Zcela
zaplněný prostor pod pódiem dával
tušit, kolik příznivců si kapela nejen
v Sušici získala. Všichni se přišli se
Sirkami rozloučit a loučení to bylo
více než důstojné. Největší hity kapely, novinky i zajímavé hudební
vzpomínky, skvělá show, po zvukové i vizuální stránce, a nakonec
velký ohňostroj – překvapení pro
kapelu od pořadatelů akce. Klukům
samozřejmě přeji hodně štěstí na jejich další cestě.
Akci zakončila Strýčkova Zahrádka, služebně stejně stará jako
Sirky. I Zahrádka hrála poprvé na
Majálesu v roce 2009, i když jen dvě
písničky. Letošní energický playlist
nebyl úplně přesným vzorkem toho,
co kapela aktuálně produkuje na chystané album Antičlověk, které vyjde na
podzim. ,Staré fláky‘ ale jistě potěšily příznivce ,Úgéček‘ ze starých časů
a podpořily tu lehce nostalgickou atmosféru, kterou závěr Majálesu měl.
Rád bych poděkoval všem třídám a kapelám za skvělá vystoupení
a sextě, druhému ročníku a Zdeňce
Keilové za spoluorganizaci. Bohunce Skrbkové chci poděkovat úplně
za všechno, spolupráce s ní je bezchybná a myslím, že bez ní by Majáles vůbec nebyl. No a nesmím zapomenout na Jirku Vítovce, Evžena
Beneše, Zdendu Kalného a Čendu

Sklárna vítající veřejnost
Když se řekne sklárna, neznalec si možná představí nepřívětivé
tovární doupě. Sklárna Liběnka
v Hrádku u Sušice je ale pravý
opak. Jen dvěma kroky z turistické cesty vstoupíte přímo do domu
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a hned se ocitnete v magickém prostoru sklárny. Po stranách spatříte rozličné skleněné výrobky, suroviny a u decentní žhnoucí železné
pece vás s úsměvem přivítá sklář
Tomáš Svoboda. Ten ukáže nejen

další místnosti, kde se nachází prodejní sklářská galerie, ale přímo i jak
takový skleněný předmět vzniká.
To vše bude možné již od 20.
května, kdy se sklárna oficiálně otevře veřejnosti. Kulturně vzdělávací
a umělecko řemeslný projekt, který
rozšiřuje nabídku interaktivních zajímavostí Sušicka vznikl spoluprací
dvou pánů Svobodů – mistra skláře
Tomáše a zubního lékaře Michala.
Požádal jsem je proto o rozhovor.
Příjmení máte stejná, ale příbuzní nejste. Jak tedy tento záměr
vznikl? T: Jsme přátelé. Oba máme
mnoho nápadů na realizaci skleněných předmětů. Já v oboru pracuji
35 let a Michal se to chtěl také naučit.
Slovo dalo slovo, dali jsme hlavy dohromady, a Michal zakoupil příhodný dům co nejblíže Sušici a vzniklo
toto studio.
Jaká je tvá sklářská cesta?
T: Už místo vojny jsem nastoupil
u nás v Karolínce na Valašsku do
velké sklárny, kde jsem odnášel žhavé výrobky do chladící pece. Pak jsem
se tam vyučil a od té doby pracuji se
sklem. Z Karolinky jsem zanedlouho
odešel do Prahy, pak do Nového Boru
a později se dal dohromady s americkými designéry, pro které jsem sklo
dělal v Číně. Tam jsme se domluvili
s americkou osvětlovací firmou na
sedmileté spolupráci. Během toho
času jsme se s rodinou přestěhovali

do Sušice a já pak dělal sklo ve starobylé
velké sklárně Theresienthal ve Zwieselu.
Tomášova volba
je jasná, proč ale
do toho šel Michal
Svoboda? M: Už na druhém stupni základní školy jsem do dotazníku
o plánovaném zaměstnání napsal, že
chci být sklářem. Stal jsem se sice
zubařem, ale původní představa ve
mně zůstala. Když pak došlo k setkání s Tomášem, spojili jsme naše
schopnosti a vize a moje touha se
nyní stává skutečností.
Jak by sklářské studio mělo
fungovat? M: Mnoho lidí dnes ani
netuší, jak se sklo vyrábí. Chtěl
bych, aby pozorovali skláře při
práci, aby se vrátila sklářskému
řemeslu hodnota a uznání. Zájemci poznají, jak skleněné výrobky vznikají. Součástí sklárny
je i prodejní galerie, kde si budou
moci nějaký výtvor zakoupit.

Kříže za zvuk, světla, techniku a pyrotechniku a samozřejmě na Ostrov Santos
za prostor a péči o návštěvníky akce. Tak
snad zase příští rok
v květnu.“
Děkuji za vhled. ED
více foto na
www.kulturasusice.cz

Rádi bychom umožnili návštěvu
všem lidem, proto bude vstupné
dobrovolné.
A co všechno se v Liběnce
bude vyrábět? M: Tomáš umí vyfouknout skoro všechno, co si dovedete představit
– klidně i výrobky na přání. Už tu
máme hotové naprosto originální
vázy, mísy, sklenice, suvenýry, šperky, osvětlovací tělesa, připravujeme
vlastní designové
řady. Spolupracujeme s umělcem
Ludvíkem Kovářem, který zde vystavuje své obrazy
a umělecká díla ze
skla a s designérkou Julií Šiškovou.
T: Budu také dělat různé druhy
skla, které na Šumavu patří. Třeba
historické šumavské do zelena s bublinkami, nebo secesní sklo známé z rejštejnské sklárny, či těžké hutní sklo.

Proč se sklárna jmenuje Liběnka? M: Z úcty k tradici. Téměř každé sklárně se dávalo jméno po nějaké
ženě. Liběnka je manželkou skláře.
Jaké programy plánujete?
M: Určitě sklářské kurzy krátké
i dlouhodobé.
Různé tematické workshopy s možností,
aby si amatér či
profesionál sám
mohl zrealizovat svůj vlastní návrh. Dále
také ukázkové
i výukové hodiny pro školy,
školky, či spolky. K dispozici
budou dárkové
poukazy. Bude-li návštěvníkům u pece moc horko, můžou si posedět v otevřené zahradě. Až zahrada
vyroste, věřím, že dostane přezdívku
„sklářská oáza“. Všichni jsou vítáni.
Děkuji a přeji zdar!
Ed Lískovec, foto Ondřej Novák

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512.
Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice,
tel. 376 555 070, 724 981 554, liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 20 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92,
MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 26. května 2022 ve 12.00 hod.

