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Covidová pauza srovnala po-
čty: V roce 2022 proběhly 22. Su-
šické slavnosti. Sušické kulturní 
centrum ve spolupráci s městem, 
městskou policií a Sulesem při-
pravilo léty osvědčený tradiční 
scénař: Ve čtvrtek (19. 5.) premiéra 
nové hry divadla Schody. V pátek 
odpoledne ofi ciální zahájení progra-
mu na velkém pódiu ukotveném na 
náměstí s desítkami prodejních stán-
ků a souběžný volnější program pro 
rodiny s dětmi na Fufernách. Sobot-
ní dopoledne pokračování vystoupe-
ním škol, spolků a skupin na náměs-
tí, tvůrčí dílny a výstava výtvarných 
prací v ZŠ Lerchova a odpoledne 
i program na Santosu a Pohádkový 
les PS Otava v Luhu. V neděli za-
končení pochodem za country tóny 
kapely Štreka na vrch Svatobor.

PÁTEK

Hned při zahájení v 15 hodin 
na náměstí informovali moderátoři 
hlavního programu Karel Sedlecký 
a Dan Nakládal o návštěvě delegací 
partnerského města Uetendorf (SUI) 
a členského města sdružení Douze-
lage – Rokiškiš (LT). Vystoupení za-
čala postupně od nejmenších: Nejpr-
ve barevné děti ze Štěbetalky – MŠ 
Tylova (foto 14), po té pásmo ZŠ 
T. G. Masaryka (foto 10) končící 
veselým pohádkovým rejem. Účeso-
vou tvorbu v rytmu tance prověřila 
děvčata SOŠ a SOU Sušice (foto 15) 
a tanci se věnovala též holčičí sku-
pinka Dream dance Anety Škuli-

Město slavnostmi vešlo do sezony

nové. Hudbu v klasickém rockovém 
složení – kytara, basa, bicí, klávesy, 
představila kapela MY4 se známým 
místním frontmanem Pavlem Horej-
šem. Slunce klonící se ke Svatobo-
ru doprovodila Karavana Swingers 
Band (foto 7). Hvězda své kolegy 
odměnila hřejivými paprsky a hle-
diště přidalo potlesk, po-
dup a úsměvy. Hlavní 
star večera Lenku 
Filipovou (foto 3) 
už slunce neza-
stihlo – naopak, 
na vystoupení 
spěchal blýska-
jící černý mrak 
s nákladem 
krup. Naštěstí 
to nestihl, ani 
když svůj ob-
sah vyklopil jin-
de. V Sušici si pak 
už jen chvíli pobrečel 
Lenka tak mohla kromě 
svých hitů zazpívat stylově 
s anglickým keltským harfi stou Trh 
ve Scarborough a na závěr, možná 
i trochu tomu mraku navzdory: Za 
všechno může čas… Kapky ustáva-
jícího deště prořízli elektřinou obr-
nění country hoši Frankie & The 
Deadbeats (foto 6) a defi nitivní za-
hřátí přichystala svým tepem místní 
formace EKG Heart rock (foto 4). 

A zatím odpoledne na Fufer-
nách dobrovolní hasiči opět zaujali 
svou moderní záchranářskou tech-
nikou a interaktivními ukázkami. 
Pro sportovně laděné děti připravil 
své nářadí s odborným dohledem TJ 
Sokol a pro klidnější povahy a jem-
nější prstíky rozprostřela korálky své 
tvořivé dílny sušická charita.

SOBOTA

V 10 hodin zahájily tancem krás-
ně okrojované, malé i velké žicho-
vické folklórní Otavěnky a děti 
z MŠ Smetanova (foto 11) se před-
stavily jako Rebelové ze školky, ty-
pické deštníčky nechyběly. Taneční 

klub Fialka (foto 8, 16) rozvinul 
vějíř vystoupení podle vě-

kových kategorií prolo-
žený ukázkami spo-

lečenských tanců 
větších párů . 
ZUŠka na pódi-
um vyslala dva 
sólisty – saxo-
fonistu a zpě-
váka. Pak svůj 
blok uvedla ZŠ 
Lerchova (foto 
9, 12) a ta na 

závěr své počet-
né taneční produk-

ce, kde také nechy-
běli oblíbení Rebelové, 

svými žáky velké pódium 
zcela zaplnila. U Taneční akade-
mie SMS (Sportoviště města Suši-
ce – foto 13) bylo vidět, jak věkem 
a nabitými zkušenostmi roste je-
jich taneční grácie. S tanečním čís-
lem vystoupila i ZŠ a MŠ Hrádek 
u Sušice. Roztomilost byla hlavní 
devízou minimodelek z JM mo-
dels Klatovy při jejich módní pře-
hlídce. Ukázky sletových skladeb 
zacvičili mladí sokolové. Přívětivé 
časné odpoledne patřilo milovní-
kům dechovky, které potěšila sušic-
ká Solovačka. Vystoupení dalšího 
hudebního tělesa – orchestru HD 
orchestra horažďovické ZUŠ orá-
movala tanečními čísly klatovská 
skupina Marty Dance. Orchestr di-

rigovala Zuzana Navrátilová a rych-
lý pozorovatel tak mohl na vlastní 
oči spatřit, jak jablko nepadlo da-
leko od stromu – ve stejný čas na 
Santosu dirigoval Josef Baierl Sva-
tobor při zpěvu skladeb z pásma 
Pocta Jaroslavu Ježkovi (foto 5). 
Dalším zpěvem do dokonalé před-
stavy krásného světa modrých hor 
a v hájích pěvců sborů přispěl sbor 
smíšený železnorudský. Zatím se na 
náměstí nástrojů chopili hoši mladé 
kapely Matador s modernější před-
stavou a progresivní street dance 
předvedly oddíly TS Power Kašper-
ské Hory. Zvolnění a více funky ve-
selosti rozprostřela mezi obecenstvo 
místní Bossanoha. Spojením smys-
luplných textů a silných melodií se 

do všeobecného povědomí pore-
voluční společnosti zapsala rocko-
vá kapela Mňága a Žďorp (foto 1) 
a v Sušici zahrála opravdu parádní 
výběr ze své dlouholeté tvorby. Dal-
ším magnetem slavností byl o ge-
neraci mladší Pokáč (foto 2). Na 
úsměvné texty a chytlavé me-
lodie doprovázené tábornickou 
kytarou oslovoval podle výšky 
tónů odezvy zejména mladé pu-
blikum. To poslední číslo večera 
thrash metalový Asmodeus 
z Klatov zalovil v hřmotnějším 
soudku a vytáhl těžší kalibr. 
Uspokojil tak nemalé množství 
vytrvalců a skalních příznivců 
tohoto rockového stylu.

O rozhovor jsem požádal ředi-
tele Sušického kulturního centra 
a moderátora Karla Sedleckého.

Pokračování na straně 12

Trombonové tóny a prarytmy místní Bossanohy čeřily sobotní podvečer klobásovou vůni náměstí.

Vzdělávání předškolá-
ků bylo 26. května námětem 
pracovní schůzky na radnici. 
Starosta Petr Mottl se zde sešel 
s řediteli škol a mateřských škol 
a dohodli se na zřízení příprav-
né třídy v ZŠ Lerchova, jejímž 
cílem bude příprava předškolá-
ků na vstup do základní školy. 
„Chceme, aby si tento ročník 
postupně zvykal na školní pro-
středí,“ doplnil starosta. Pokud 
návrh schválí rada města, bude 
třída zřízena už letos 1. září. 

Slavnostního zakončení pro-
jektu Zůstat fi t bez hranic! Part-
nerská města Bad Kötzting a Suši-
ce se společně hýbají se 29. května 
v Bad Kötztingu zúčastnily Taneč-
ní klub Fialka, PS Otava a za měs-
to Věra Marešová a Petra Turková 
z odboru cestovního ruchu. 

Na radnici se 31. května se-
šel starosta Petr Mottl se zá-
stupci Klíčku a Diakonie. Na 
programu bylo jednání o spolu-
práci obou organizací při využití 
nové budovy postavené městem 
v areálu nemocnice. 

Na Zhůří u Javorné se 
5. června uskuteční Den svo-
body. Za účasti starosty Suši-
ce Petra Mottla, který na tuto 
slavnost zve všechny občany, 
bude odhalena nová podoba po-
mníku 90. pěší divize americké 
armády a zajištěn doprovodný 
program (viz str. 5).  -red-
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Zasedání zastupitelstva města 
se bude konat 

ve středu 15. 6. 2022 
od 16.00 hodin v sušickém kině.

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, 

které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.
Dámská bunda – 1 ks, přívěsek – 1 ks, náušnice – 2 ks, pouzdro na brý-
le – 1 ks, taška nákup – 1 ks, mobilní telefon – 7 ks, taška na boty – 1 ks, 
peněženka – 7 ks, jízdní kolo – 2 ks, brýle – 1 ks, řetízek – 1 ks, prstý-
nek – 1 ks, hodinky – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

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

Monika
V českém i církevním kalendá-

ři 21. 5 slaví svátek Monika. Toto 
jméno je velmi oblíbené. Od roku 
1945 se totiž v České republice na-
rodilo přes 63 857 dětí pojmenova-
ných jménem Monika a v minulém 
roce, tedy v roce 2021, to bylo více 
než 190 dětí.

Etymologie jména
Původ má v řeckém slově mo-

nos, což znamená „jediná“, „jedi-
nečná“, „sama“, „osamělá“. Jiné vý-
klady uvádí, že jméno je odvozeno 
z latiny ze slova monere, tj. (po)radit, 
přeneseně tedy „rádkyně“, případně, 
že jméno pochází z fénického jazyka 
a znamená „bohyně“. 

Významné nositelky jména
Mezi významné nositelky jména 

Monika patří například populární 
česká zpěvačka Monika Absolono-
vá, herečka Monika Švábová, Mo-
nika Marešová, manželka úspěšné-
ho moderátora Leoše Mareše, česká 
zpěvačka Monika Bagárová, italská 
herečka Monica Bellucci nebo také 
například polská biatlonistka Moni-
ka Hojniszová.

Jak se říká Monikám domácky 
u nás a v jiných zemí světa

Ženské křestní jméno Monika 
nemá mužský protějšek. Domácky 
se jméno užívá jako Monička, Mon-
ča, Móňa, Mona, Monka, Monina, 
Moninka, Monica, Mončina, Mon-
činka, Monka, Nika aj. Se jménem 
Monika se můžeme setkat také ve 
slovenštině, v ruštině, polštině nebo 
norštině. Anglická podoba jména je 
Monica, stejně tak i italská, holand-
ská, švédská nebo dánská. Němči-
na jméno zná jako Monika i Mo-
nica. Španělskou verzí je Mónica, 
francouzskou Monique. Maďarština 
jméno užívá jako Mónika.

V Sušici je mnoho zajímavých 
osobností takto pojmenovaných. My 
jsme si pro rozhovor vybrali paní 
Moniku Hromádkovou, která pra-
cuje jako plavčice a je lektorkou pla-
vání v sušickém bazénu.

Jak jste přišla ke svému (křest-

nímu) jménu? „Moje maminka měla 
v dětství kamarádku v Německu a ta 
se jmenovala Monika. Mamce se 
jméno líbilo. Proto jsem Monika..“

Jak staré děti v plavecké škole 
trénujete? „V dopolední plavecké 
škole máme děti od první do šesté 
třídy. Plavu ještě s miminky na baby 
plavání a v odpoledních kurzech 
s dětmi ve věku od čtyř do šesti let..“

Co děláte, když zrovna netré-
nujete? „V době, kdy nejsem na ba-
zénu a na sportovišti, je mým vel-
kým koníčkem běh. V mládí jsem 
se věnovala atletice a to mi i zůstalo. 
Běh mi přináší velkou duševní očis-
tu a dnes po to-lika letech mohu říct, 
že běhání je moje asi jediná závis-
lost. Také mám moc ráda práci na 
zahradě, kde trávím hodně času, vý-
lety do přírody, procházky se psem 
a společné chvíle s rodinou..“

Co vás na vaší práci nejvíce 
baví? „Jelikož od dětství miluji 
sport, tak vím, že jsem na sportovišti 
na správném místě. Mám práci pes-
trou a mám ráda každou její součást. 
Ať už se týká organizace plavecké 
školy, plaveckých kurzů, plánová-
ní směn instruktorům, plavčíkům 
a úklidovým pracovníkům, orga-
nizace příměstských táborů nebo 
závodů. Myslím, že každý člověk 
by měl sám pečovat o své zdraví, 
a jsem přesvědčená, že právě pla-
vání je ten nejlepší a nejzdravější 
způsob. Proto věřím, že moje práce 
je smysluplná..“

Jakým plavecký stylem plave-
te nejraději? „Mým nejoblíbeněj-
ším stylem je plavecký způsob prsa.

Jaké plány máte do do budouc-
na? „Člověk by neměl mít velké plá-
ny a očekávání do budoucna. Při 
každém jejich nesplnění přichází 
zbytečné zklamání. Jsem pro žít pří-
tomným okamžikem a radovat se 
z obyčejných všedních dnů. Každý 
by měl žít tak, aby byl šťastný. Je 
pravda, že k tomuto postoji jsem si 
došla až s věkem.“ Ivana Šimíková

Gymnázium Sušice, 2.A
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AKTIVIZACE MŮŽE MÍT MNOHO PODOB
Sociálně aktivizační služby jsou 

určeny seniorům a osobám se zdra-
votním postižením ze sušického 
regionu. Nabízené aktivity napo-
máhají k udržování sociálních kon-
taktů, udržují psychickou i fyzic-
kou kondici. Pomáhají překonávat 
nepříznivou sociální situaci způso-
benou vyšším věkem, zdravotním 
postižením, odchodem do důchodů, 
odchodem partnera, ztrátou přátel, 
pracovním zaneprázdněním rodiny, 
přestěhováním do domu s pečova-
telskou službou. Aktivity probíhají 
přímo v Domě s pečovatelskou služ-
bou a v terénu. 

V Domě s pečovatelskou služ-
bou v Sušici probíhají pravidelná 
setkání v rámci aktivizačních pro-
gramů. Sociální služby vytvářejí 
pestrou nabídku činností tak, aby 
si každý z klientů mohl vybrat, co 
mu nejvíce vyhovuje. Každý měsíc 

se vytváří předběžný program čin-
ností. Klienti jsou o chystaných ak-
cích a činnostech pravidelně infor-
mováni. Pozvánky a programy jsou 
umístěny na internetových strán-
kách a nástěnkách umístěných v Do-
mech s pečovatelskou službou. Mo-
hou si tak dopředu vybrat z toho, co 
je zajímá. Mezi pravidelné aktivi-
ty patří pondělní trénování paměti, 
středeční a čtvrteční rukodělné prá-
ce a vaření a také pravidelné cvičení. 
Mezi oblíbené činnosti rukodělných 
prací patří práce s vlnou, šití a vyší-
vání, práce s papírem, hraní desko-
vých her a vyrábění dárečků pro děti 
z MŠ Tylova, kteří pravidelně seni-
ory navštěvují. Pod rukama našich 
seniorů vznikají z různých materiálů 
krásné výrobky a dekorace, který-
mi zdobí vnitřní prostory DPS. Na 
podzim a na jaře je možnost přihlá-
sit se na Virtuální univerzitu třetího 

Policisté se psem v družině ZŠ Lerchova

Ne, nejedná se o žádný nekalý 
čin, ale o zajímavou besedu. Ta se 
uskutečnila v pondělí 16. května 
za naší školou a zúčastnila se jí dvě 
oddělení naší družiny. Besedu nám 
zajistil policista z místního odděle-
ní pan Marek Heberlein, otec jedné 
z našich žaček. Na pomoc si k sobě 
přizval své kolegy Václava Šmata 
a Huga Hrycišina. Jeho pozvání také 
přijal pracovník Celní správy Jižní 
Čechy pan Jiří Toman, který s sebou 
přivezl služebního psa plemene ma-
linois neboli belgický ovčák.

Nejprve jsme měli možnost vi-
dět na vlastní oči práci policejního 
psa v akci. Každý pes je cvičen na 
něco jiného, tento konkrétně umí vy-
hledávat drogy. A to nám také uká-
zal. Nejdříve odhalil sáček s drogou 
v autě, kam ji sami policisté předem 

ukryli. Potom ji našel u dospělého 
člověka v davu, kam byla opět na-
stražena policisty. A nakonec ji vy-
čichal, a opět neomylně, někde v te-
rénu. Byla to nádherná podívaná, 
nikdo ani nedutal.

Po odjezdu pana Tomana se 
svým čtyřnohým kolegou následo-
vala beseda s místními policisty. Při 
ní došlo k ukázkám výbavy každé-
ho policisty i jejich vozidla. Skoro 
všechny tyto propriety si děti moh-
ly bezpečně osahat a vyzkoušet. Na-
konec došlo i na otázky, každý se 
mohl na cokoliv zeptat. A pánové 
trpělivě odpovídali na všechno, co 
děti zajímalo. A my jim za to všem 
moc děkujeme.

Další pěkná akce je za námi a my 
již v hlavě rozvíjíme další nápady.

Vychovatelky ŠD

Veselá společnost se sešla 
u starosty města Petra Mott-
la na radnici. Na oslavu svých 
stých narozenin dorazil pan 
Alois Gotz. Přišel společně se 
svou dcerou. Zástupkyně Sprá-
vy sociálního zabezpečení Kla-
tovy k blahopřání připojila zvý-
šení důchodu pro stoleté občany 
a předala blahopřejný dopis od 
ministra Jurečky. Matrikářka 
Alice Primasová zajistila zápis 
do pamětní knihy, zastupitelka 
Andrea Staňková upekla origi-
nální slaný dort a starosta Petr 
Mottl předal dárkový koš a pa-
mětní medaili města. Blahopřá-
ní se zúčastnily i kolegyně, které 
ještě s panem Gotzem spolupra-
covaly, když byl zaměstnán na 
radnici jako kontrolor. A pak už 
se povídalo a obdivuhodný pa-
mětník vzpomínal…

To, co dnes čteme v kroni-
kách jako historii, sušický ro-
dák pan Gotz přiblížil osobními 
vzpomínkami: „Dodnes slyším 
klapání poštovní kobylky, která 
vezla povoz s poštou na nádraží. 
Jako malý kluk jsem bydlel s ro-
diči u nádražní ulice, která byla 
tehdy vydlážděná velkými kost-
kami.“ Chodil do obecní školy, 
kde byli ještě chlapci a děvčata 
rozděleni do samostatných tříd. 
Ze studií na sušickém gymná-
ziu připomněl prof. F. Procház-
ku a jeho věhlasné vyučovací 
metody (např. jazyk…) a dodal: 
„Koho profesor Procházka pus-
til k maturitě, ten už měl vyhrá-
no.“ Za protektorátu byl totálně 
nasazen v říši. Po vojně nastoupil 
do Sola, pracoval tam desítky let 
v sekretariátu ředitele a poznal 
tam i svou budoucí manželku. Na 
závěr pracovní kariéry nastoupil 
do úřadu na radnici.

Rod Gotzů pochází z Holand-
ska a kdysi přišel na bavorskou 
stranu pod Ostrý. Odtud se poz-
ději přesunul na Železnou Rudu. 

Pan Alois Gotz oslavil sté narozeniny a zavzpomínal na staré časy

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.

věku. Od konce září poběží 2 kurzy 
Virtuální univerzity – Lidské zdra-
ví a Etika jako východisko z krize 
společnosti. Když nastávají sluneč-
né dny, chodíme na procházky, gri-
lujeme, jezdíme na výlety a hrajeme 
pétanque. Další možností pravidel-
ného setkávání seniorů ze Sušice 
a okolí je klub seniorů. Nabízí 3x 
týdně posezení u kávy, popovídání 
si, setkání a poznání nových přátel 
a hraní společenských a karetních 
her. Vždy první středu v měsíci se 
v prostorách DPS koná bohoslužba.

Sociální služby města Sušice 
poskytují mimo aktivizační služby 
rovněž terénní Odlehčovací službu, 
která má za cíl ulehčit péči pečující 
osobě. Další formou pomoci senio-
rům v domácím prostředí je Tísňová 
péče. Tísňová péče dodává seniorům 
a osobám se zdravotním postižením 
pocit bezpečí a jistoty v případě kri-
zové situace jako je nevolnost, sla-
bost, pád, aj. Pomoc je poskytována 
24 hodin denně.

Nejčastěji využívanou formou 
pomoci je terénní pečovatelská služ-
ba, která je poskytována v přiroze-
ném domácím prostředí klienta. Nej-
využívanějšími úkony jsou dovozy 
obědů, nákupy a pochůzky, běžný 
úklid domácnosti, doprovod a dovoz 
uživatele, pomoc s osobní hygienou, 
pomoc s podáním jídla, pedikúra 
a fyzioterapie. Často je využíváno 
i středisko osobní hygieny, kde jsou 
k dispozici 2 bezbariérové koupel-
ny. Pomoc probíhá nejen v domác-
nosti, ale i mimo ni. Klient může za 
doprovodu pečovatelky navštívit lé-

kaře, obstarat si nákupy nebo si vy-
jít do okolí na procházku. Oblíbené 
jsou vycházky do města, podél řeky, 
na přání klienta je možné jej odvézt 
např. na Andělíček. V DPS se na-
chází také sociální poradna a půj-
čovna kompenzačních pomůcek. 
Lidé, kteří by měli zájem o využití 
služeb, mohou přijít do kanceláře 
v DPS Pod Svatoborem 56 nebo te-
lefonicky kontaktovat vedoucí pe-
čovatelské služby Mgr. Pavlu Pille-
rovou – 602 524 705.

Dne 16. května 2022 oslavil pan 
Alois Gotz, obyvatel Domu s pe-
čovatelskou službou své 100. na-
rozeniny. Společná oslava se za-
městnanci pečovatelské služby 
proběhla 11. května na rozhledně 
Svatobor. Pan Gotz se těší zdraví 
a životnímu optimismu. Přejeme 
mu vše nejlepší, pevné zdraví a stá-
lou životní vitalitu do dalších let.

Aktivizační pracovnice DPS
Markéta Řezanková a Petra Ježková

Pan Gotz, stejně tak jeho ma-
minka pocházeli ze smíšeného 
manželství. To bylo tehdy běž-
né a přirozené. Řešit se to začalo 
teprve v době eskalace fašismu. 
Alois Gotz se sice narodil v Su-
šici, ale bydlištěm stále patřil do 
Železné Rudy. Otec zemřel a ma-
minka si uvědomovala, že spa-
dají-li do Rudy, musel by její syn 
narukovat do německé armády. 
Proto se šla poradit ke starostovi 
Sušice Janu Seitzovi. Ten na roz-
díl od jiných to bral velmi vážně 
a řekl jí: „Paní Gotzová hned se-
píšeme žádost a budete se svými 
dětmi žádat o domovskou pří-
slušnost v Sušici.“ A pan Gotz 
pokračoval: „Skutečně, během 14 
dnů to bylo vyřízeno a já proto 
nemusel narukovat. Tak mi mož-
ná starosta Seitz zachránil život. 
Spolužák z gymnázia narukoval 
a zřejmě zahynul u Stalingradu.“

Všechny přítomné setkání 
s panem Aloisem Gotzem velmi 
potěšilo a k přání pevného zdra-
ví a životního elánu se připojuje 
také redakce Sušických novin. 

text a foto Eduard Lískovec
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 9. května 2022
• Rada města souhlasila se změnou termínu konání akce 

„Czech Cup města Sušice kvalifi kace na MČR v Timbersports“ 
pořádané Průcha-motorové nářadí s. r. o. na ostrově Santos ze 7. 5. 
2022 na 11. 9. 2022 za dodržení podmínek stanovených Závaznými 
pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova Santos.
• Rada města souhlasila s konáním akce „Výročí 30 let měst-

ských lesů“ pořádané společností Sušické lesy a služby s. r. o. dne 
17. 6. 2022 na ostrově Santos za dodržení podmínek stanovených 
Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného prostoru os-
trova Santos.
• Rada města rozhodla o výši jednotného vstupného na roz-

hlednu Svatobor ve výši 30 Kč za osobu.
• Rada města schválila aktualizovanou smlouvu o umístění 

a provozování kontejnerů s kolektivním systémem ELEKTROWIN 
a.s., Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 14000, IČ:27257843, která 
nahrazuje původní smlouvu ze dne 28. 4. 2011 a pověřila staros-
tu města jejím podpisem.
• Rada města schválila smlouvu o dílo na zajištění projektové 

dokumentace pro územní řízení a pro realizaci stavby „Teplovod-
ní rozvody v lokalitě Červená v Sušici – trasa A/2“ se společností 
I.N.P. spol. s r.o. se sídlem v Plzni, U Borského parku 1213/3, PSČ 
30100, IČ: 40525937 v celkové výši 154.700 Kč bez DPH a pově-
řila starostu města jejím podpisem. 
• Rada města schválila směrnici pro nakládání s hrobovým 

zařízením, které vlastník po skončení nájemního vztahu k hro-
bovému místu nevyklidil a kde nevykonává vlastník vlastnické 
právo v souladu s ustanovením § 1050 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
• Rada města schválila souhlasné stanovisko k aktualizaci 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Soubor 
staveb, rodinné domy – Pod Stráží“, kde autorem je Ing. arch. Jan 
Trávníček, Mydlářka 214/7, 160 00 Praha 6, investor RYNOSTAV 
s.r.o., Pod Kalichem 385, Sušice III za podmínky záruky 5 let na 
komunikaci včetně závory a jejího technického řešení.
• Rada města vzala na vědomí návrh funkční a provozní ná-

plně domu č.p. 48/I v Sušici a pověřila Odbor majetku a rozvo-
je města jednáním s architekty spol. Ehl & Koumar architekti. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města udělit čestné 

občanství města Sušice Karlu Hourovi in memoriam.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti 

Sušická nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Su-
šice, IČO: 081 76 302 schválila fi nanční plán Sušické nemocnice 
s.r.o., na rok 2022, který zohledňuje zvýšení mzdových prostřed-
ků a nárůst cen energií v roce 2022.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti 

Sušická nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Suši-
ce, IČO: 081 76 302 doporučila zastupitelstvu města schválit roz-
počtové opatření, kterým se povýší rozpočet Sušické nemocnice 
s. r. o. o částku 5 mil. Kč (úhrada zvýšených mzdových nákladů).

Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

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

o úřednících samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funkci referenta 
odboru výstavby a územního plánování – referent územního pláno-
vání. Zájemce musí splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
Požadavky: kvalifi kační požadavky pro územně plánovací činnost (§ 
24 stavebního zákona), znalost stavebního zákona a prováděcích vyhlá-
šek, jednání s lidmi, aktivita, řidičský průkaz. Plat. podmínky pro 10 
platovou třídu podle nař. vlády č. 341/2017 Sb. 

 Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájem-

ce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 

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

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

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 20. 6. 2022 na adresu: Město Sušice, 

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

Informace o zahájení rekonstrukce ulice Studentská 

v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Villaniho a Smetanova

Vážení občané,
rádi bychom vás informovali o zahájení stavby „Sušice – stavební 

úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská 
– SO01, SO11, DSO21.1.“. Stavbou bude kompletně rekonstruován úsek 
ulice Studentská, mezi křižovatkami s ulicemi Villaniho a Smetanova. 

Jedná se o první část dlouho plánovaných oprav ulic v lokalitě 
„Červená“.

Práce zahrnují zejména výměnu vodovodního a kanalizačního řadu, 
vč. přepojení nemovitostí v daném úseku na tyto řady, úplnou obnovu po-
vrchů chodníků a komunikace a také výměnu veřejného osvětlení. Nako-
nec budou do ulice zpět vysazeny tradiční hlohy.

Zahájení stavebních prací se předpokládá 13. 6. 2022. 
Doba výstavby je plánována v délce 22 týdnů od zahájení, po tuto 

dobu bude úsek ulice uzavřen pro běžný provoz automobilů. Průchod 
pro pěší bude zachován.

Zachován bude rovněž nezbytný přístup obyvatel k jejich nemovitos-
tem v opravovaném úseku. Vjezd osobních vozidel rezidentů a dopravní 
obsluhy bude na nezbytnou dobu omezován, popř. úplně vyloučen, a to 
podle postupu výstavby.

Předem děkujeme za pochopení    Město Sušice

Přátelé z Uetendorfu zasadili platan
Delegace ze švýcarského part-

nerského města Uetendorf přijela 
na Sušické slavnosti a na Huso-
vě náměstí na počest třicetileté-
ho přátelství mezi oběma městy 
představitelé Uetendorfu a Suši-
ce zasadili památný strom druhu 
platan javorolistý.

Tajemník Gemeinde Uetendorf 
Kurt Spöri a jeho dalších devět kole-
gů bylo přivítáno 20. května na radni-
ci starostou Petrem Mottlem a dalšími 
zástupci Sušice. Delegace si předaly 
dárky a následovala přátelská diskuze. 

Na Husově náměstí se k předsta-
vitelům měst připojil sbor Svatobor 
pod vedením Josefa Baierla a slav-
nostní akci výsadby památného stro-
mu orámovali tematickými písněmi 
v obou jazycích. K přítomným pro-
mluvil a přátelství obou měst vyzdvi-
hl starosta Petr Mottl. Na vznik part-
nerství zavzpomínali tehdejší starosta MVDr. Jiří Zelený a místostarosta 
Jan Seitz. Tajemník Kurt Spöri, který pamatuje celou dobu partnerských 
setkávání nejprve Sušičanům pogratuloval k takovému rozkvětu města: 
„Je neuvěřitelné, co vše bylo vybudováno!“ A zmínil se i o první návštěvě, 
která proběhla přesně před 30 lety. Jak je tehdy přivítal pan Zelený s panem 
Spěváčkem a se zastávkou v Hartmanicích dojeli pak do Sušice. „Jsou 
to krásné vzpomínky.“ Dodnes si např. pamatuje česká slova „nádraží“ 
a „pane Bože“. „Je to pro nás velká radost a čest zasadit tento partner-

Reakce na článek v SN – ZASTUPITELSTVO: 
skutečná práce, nebo volební estráda?

Jako náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví bych 
vám rád sdělil několik informací. 

11. 5. 2022 se na půdě Plzeňského kraje uskutečnilo jednání s vedením 
města Sušice, po kterém se v tiskové zprávě vyjádřil Rudolf Špoták, že 
Plzeňský kraj je připraven pomoci sušické nemocnici formou memoranda 
o fi nanční podpoře. Starosta Mottl se na zastupitelstvu města vyjádřil, že 
návrh memoranda je pro něj moc obecný. Na základě tohoto sdělení vy-
zval hejtman Rudolf Špoták starostu města Sušice k zaslání připomínek 
k navrženému memorandu o fi nanční podpoře. V žádném případě se v me-
morandu navrženém Plzeňským krajem nejedná o okamžité převzetí ne-
mocnice, jde pouze o již zmiňovanou pomoc v podobě fi nanční podpory. 
Na schůzce sice ze strany starosty města padl návrh na okamžité převzetí 
nemocnice Plzeňským krajem, ale v takovém případě je třeba zjistit v ja-
kém je nemocnice personálním, ekonomickém a majetkovém stavu. Ná-
sledně by se teprve mohlo začít jednat o možném převzetí pod Plzeňský 
kraj, ale rozhodně by to bylo jednání o převzetí do vlastnictví Plzeňského 
kraje a to včetně pozemků a budov.

Dále bych chtěl jako zastupitel města Sušice poukázat na to, že ODS 
Sušice se ve svém článku snaží záměrně vytvářet dojem, že lůžková péče 
v oboru chirurgie je pro naší nemocnici nevýhodná. Rok a půl se tvrdilo ve-
řejnosti, že se činí kroky k získání personálu, aby se mohla akutní lůžková 
chirurgie obnovit. Dokonce se i opakovaně prezentovalo, jak se pracuje na 
zprovoznění CT. Nyní už víme, že to byla jen manipulace s občany, čísly 
i se zaměstnanci nemocnice. Koncepce Sušické nemocnice s.r.o., která se 
odsouhlasila na posledním zastupitelstvu města Sušice je jasný vzkaz ve-
řejnosti, že s akutní péčí se v Sušické nemocnici nepočítá. 

Pokud nebude v naší nemocnici zajištěna zdravotní péče, která je uve-
dena v otázce referenda, není možné získat status nemocnice s urgentním 
příjmem. Vynaložit co největší aktivní podporu pro zajištění potřebného 
rozsahu zdravotní péče pro občany Sušice a okolí, podle vyhlášky o časové 
a místní dostupnosti, mělo být cílem zastupitelů města Sušice. Schválením 
již zmíněné koncepce se ukázalo, že „HLAS“ občanů, kteří se vyjádřili 
i v referendu se neposlouchá.

Rád bych upozornil na skutečnost, že pan jednatel, který je údajným 
autorem již zmíněné koncepce a předložil ji zastupitelům ke schválení, ješ-
tě ani na zastupitelstvu města Sušice nevěděl, veškeré podrobnosti o CT. 

Doporučuji všem občanům města Sušice a okolí zhlédnout záznam jed-
nání zastupitelstva města z 20. 4. 2022, aby si každý mohl udělat obrázek 
sám. Pavel Hais

Reakce na článek v SN – ZASTUPITELSTVO: 
skutečná práce, nebo volební estráda?

Doplňuji fakta k článku v minulých Sušických novinách, po-
depsaný ODS Sušice.

NEMOCNICE
Pro koncepci, vypracovanou novým jednatelem Ing.Luďkem Ci-

bulkou, jsem ruku nezvedla. Koncepce (v rozporu s výsledkem RE-
FERENDA) nepočítá s akutní lůžkovou chirurgií a kolem pořízení CT 
(podmínka udržení lékařů na interně) jsou otazníky. Celá koncepce 
obsahovala pouze jeden číselný údaj, to je pro mě málo.

 V článku mě pobavila věta: “Dlouhodobě a konzistentně tvrdíme, že 
provozování Plzeňským krajem může přinést nemocnici potřebnou stabi-
litu a jistotu zaměstnancům, což je pro fungování a rozvíjení nemocnice 
zásadní.” Vždyť před 7 lety ODS Sušice o provozování nemocnice krajem 
vůbec nestála! V dalších letech pod soukromníkem akutní péče ubývala 
(uzavřena gynekologie, dětské, chirurgie). V té době jsem zastávala funk-
ci radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje a opakovaně vyzývala vedení 
města k jednání s krajem. Marně. Město požadovalo po kraji jen peníze. 
Obrat nastal až ve chvíli, kdy Penta (v rozporu se smlouvou na 25 let) už 
dále nemocnici provozovat nechtěla. Tehdy jsme s hejtmanem Josefem 
Bernardem navrhovali, aby kraj převzal nemocnici přímo od Penty. Bohu-
žel, tento názor nesdílela krajská ODS, s kterou jsme byli v koalici, takže 
se přímý převod od soukromníka neuskutečnil. Aby se zabránilo zavření 
nemocnice, vznikla v r. 2019 městská společnost Sušická nemocnice s.r.o. 
a Václav Rada s Pavlem Haisem se ujali vedení. Zastupitelstvo v prosinci 
2019 doporučilo rozsah poskytované péče (stejný jako později potvrdilo 
REFERENDUM). Bohužel, v září 2020 rada města hlasy členů ODS a hnu-
tí ANO oba jednatele odvolala a jmenovala Jiřího Vlčka. Tím prakticky 
došlo k ukončení fungování znovu rozjetého provozu lůžkové chirurgie. 

Pro tento rok nabízí kraj pro Sušickou nemocnici příspěvek 10 
milionů. O převzetí nemocnice se bude v krajské radě a zastupitel-
stvu jednat v následujících týdnech a měsících. Pokud mám správné 
informace, kraj nestojí o pronájem. Chce vlastnit i budovy, aby do 
nich mohl investovat – totéž navrhoval starostovi Mottlovi hejtman 
kraje Václav Šlajs v roce 2015 (byla jsem u toho).

HALA
Firma, která má halu stavět (sídlo v Žilině) požádala město o “více pe-

něz a více času”, protože válka na Ukrajině způsobuje odliv pracovníků 
a zvýšení cen. Stavět se zatím nezačalo, i když smlouva byla podepsána již 
v listopadu 2021. Z původních 144 mil. korun se dle Smlouvy o dílo může 
cena vyšplhat až na max. 209 mil., pokud fi rma zvýšené náklady zdůvodní. 
Záruka dotace v tuto chvíli není. Firma městu navrhla ukončení smlouvy 
dohodou, ale na to rada města nepřistoupila. Bylo domluveno přerušení 
stavby do 30.6., pak se rozhodne, jak dál. 

Začít stavět v této nepříznivé době je podle mě značně riskantní. Mám 
za to, že město má nyní řešit důležitější věci, než je výstavba drahé spor-
tovní haly.  Milena Stárková, zastupitelka ČSSD

ský strom“ zdůraznil a dodal, že si letos přijeli slavnosti užít (v minulých 
letech připravovali ve stánku sýr a chodili s velkými zvonci.)

Od té chvíle jsou tak na travnatém rynku, kterému vévodí socha Mis-
tra Jana Husa čtyři památné stromy a to ještě dub na počest vstupu do 
EU (2004), kaštan na počest 20 let partnerství s Bad Kötztingem (2015) 
a lípa slovinského města Škofja Loka partnerství Douzelage (2018). 

text a foto Eduard Lískovec, více foto na www.kulturasusice.cz
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KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek   17.00–20.00
sobota   16.00–20.00
neděle   13.00–20.00

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

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

Výstava: do 26. června
Miloslav Čelakovský | BILANCE – viz str. 9

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

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

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

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

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

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

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba květen–červen:

pondělí–pátek   9.00–17.00
sobota     9.00–14.00
polední pauza   12.30–13.00

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen:

úterý–neděle  9.00–12.00 13.00–17.00
Spouštění betlému v: 9, 10, 11, 14, 15 a 16 hodin

8. 6., 15. 6. a 22. 6. diskuze o Šumavě – viz str. 10

do 30. října 
VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ SUŠICE 6. 5. 1945
malá výstava fotografi í a dobových předmětů

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE

V PRŮJEZDU U FOTO FIŠER, nám. Svobody 39/I
Stavby architekta a stavitele KARLA HOURY
Výstava u příležitosti 120. výročí jeho narození.

16. června od 19.30 hod. – Smetanův sál

17. června od 16.30 hod. – Kino Sušice
Příběhy našich sousedů – viz str. 6

17. června od 17.00 – Smetanův sál
Společný koncert plzeňské fi lharmonie
a žáků ZUŠ Plzeňského kraje

18. června od 18 hod. – Ostrov Santos
Country večer

25. června od 19 hod. – restaurace U Chovatelů

30. června od 22 hod. – Tradiční KlOUb!
DAREWIN LIVE SHOW – Welcome holiday party!
Darewinova nová live show a s novým materiálem! 
Support: Fakin Bůh a sušický DJ Josef Baierl!

7. července od 16 hod. – náměstí Sušice

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

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

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

3. června od 19.30 hod. – kino Sušice
Taková normální rodinka – I. repríza
Sušická divadelní společnost Schody

4. června od 14 hod. – koupaliště Sušice
Dětský den na koupáku – viz str. 1

8. června od 19 hod. – KD Sokolovna
Screamers – Obludárium – ZRUŠENO!
Nový termín 4. 10. 2022. Vstupenky zůstávají v platnosti.

9. června od 18 hod. – galerie Sirkus
Komentovaná prohlídka výstavy Bilance 
malíře Miloslava Čelakovského – viz str. 9

10. června od 18 hod. – amfi teátr Káčko
DRAMAŤÁK 2021–2022 – 8. ročník divadelní pře-
hlídky sušických dramatických kroužků – Vystoupí děti 
z Lerchovky, Komendy a Zušky – pořádá SVČ v Sušici

10. června od 19 hod. – kino Sušice

10. června od 19 hod. – kaple Anděla Strážce
XXV. Evropský festival duchovní hudby Šumava–
Bayerischer Wald – Koncert na Andělíčku v rámci 
Noci kostelů – Dětský pěvecký sbor Jitříčko H. Králové

11. června od 8 hod. – náměstí Sušice 

11. června od 17 hod. – Smetanův sál
Závěrečný koncert SDS

13. června od 17 hod. – sál Káčko
Závěrečný koncert ZUŠ

13. června od 17 a 19 hod. – kino Sušice

Pouze 25 míst k obsazení!

Sušice

Region

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Prohlídky Mouřence

10. června od 18 hod. – kostel sv. Mořice
Noc kostelů – otevření kostela s hudebním doprovodem

Horažďovice
úterý–neděle 9–17 hod.
MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE 
Pohled do obrazu / ak. mal. Radomil Klouza
výstava technologických kopií obrazů starých mistrů

Modrava
1. června – 7. července – Dřevák – výstava
Moje Šumava, aneb Šumava objektivy 53 fotografů

Strašín
3. června od 19 hod. – kostel Narození Panny Marie
XXV. Evropský festival duchovní hudby Šumava–
Bayerischer Wal – En Arché Praha

Dlouhá Ves
4. června od 20 hod. – kino Dlouhá Ves
Srdce na dlani

Hartmanice – Zhůří
5. června od 11 hod. – Zhůří

• 5. května 1945 padlo v prostoru Zhůří 10 vojáků 
90. pěší divize americké armády
• významný pomník česko-americké historie bude 
v bývalém Zhůří odhalen před veřejností v 15 hod.
• občerstvení, klobásy, pivo, „Prasátko svobody“
• americké kolové obrněnce M8, džípy a další vojen-
ská technika, na památku padlých Američanů budou 
vystřeleny čestné salvy
Info k organizaci na stránkách města Hartmanic

18. června od 16 hod. – kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě
Koncert Evy Urbanové – doprovod varhanistka 
I. Janečková – hudební cyklus Biblické písně A. Dvořáka

Mlázovy
duben–květen: úterý–sobota 14–18 hod.
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní 
černá kuchyně
160 Babiček na jednom místě! – výstava 160 různých 
vydání knihy Babička od Boženy Němcové, zapůjčené 
ze soukromé sbírky paní Ing. Z. Tomsové 
Obří společenské hry v zámeckém parku– kuželky, 
šachy, dámu a člověče, nezlob se 

26. června od 14 hod. – Mlázovy
Mlázovská pouť 2022 – divadlo, hudba, hry

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 fotografi í Tomáše Cihláře
Lamberkové v čase 
výstavy k 10. výročí Lamberské stezky

19. června od 17 hod. – areál koupaliště
Taková normální rodinka
Sušická divadelní společnost Schody

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
11.–12. června od 9.30 hod.
Dny šumavského trojhradí

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
4.–5. června od 10 hod.
Dobrodružná výprava do hradu pro děti
Interaktivní prohlídka – oslavte dodatečně Den dětí
11.–12. června od 10 hod.
Dny šumavského trojhradí
18. června od 11 hod. 
Kašperské šarvátky – oživené nádvoří představí zají-
mavý program – sdružení historického šermu Sordem 
a Žehart, taneční soubor Siderea

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
11.–12. června od 11 hod.
Dny šumavského trojhradí
12. června od 17 hod.
Tahanice o Terezku 
Kolár – spolek divadelních ochotníků ve Strašíně
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Vnímavé ticho, že by pada-
jící špendlík do plyše sušického 
kina bylo slyšet. Takovou atmo-
sféru vytvořil a udržel během 
svého vystoupení 17. května pís-
ničkář Karel Plíhal se svým kyta-
ristou Petrem Fialou. Zpěv a čisté 
tóny strun doplněné mluveným 
slovem jen občas přerušil náhlý 
smích téměř zaplněného sálu, jenž 
reagoval na nečekanou pointu sdě-
lovaných minipříběhů 

Karel Plíhal se během let tak 
vehementně zdokonaloval v ky-
tarovém hraní (ve stylu vlastní-
ho postřehu – hraje to své pec 
nám spadla stále více fortelně), 
že před pár lety mu začala ruka 
stávkovat. Po nucené pauze pro-
to přesedlal na mandolu (bratr 
mandolíny) a kytaru delegoval na 
spoluhráče Petra Fialu. Nového 
nástroje se ovšem zhostil se stej-

nou bravurou, takže o nějakém 
handicapu nemohla být ani řeč.

Na koncertě zazněly nestárnou-
cí Plíhalovo klenoty (Vstávej hol-
ka, Vosa, Ráda se miluje) i písně 
z jeho nového deset let starého alba 
Vzduchoprázdniny (Slon, Neze-

Kulturní aktuality

Jaro 2022 v ZUŠce – aneb „Tady to žije“!

Škrtl si outdoorový guru a ocelová horolezkyně
Předchozí Škrtněte si bylo 

o vodě, aktuální (24. května) 
připravil Radek Nakládal o ho-
rách. Hosty jeho pořadu byli špič-
ková česká aktivní horolezkyně 
Klára Kolouchová a představi-
tel sušické fi rmy High Point Zig-
mund Schwarzkopf, díky němuž 
se do sušického outdoorového úlu 
už léta slétají významní horolezci 
z celé republiky. 

Klára Kolouchová
První rodilá Ćeška, která zlezla 

Mount Everest a v roce 2019 při-
pojila výstupy na K2 a Kančen-
džengu – to jsou tři nejvyšší hory 
světa. V úvodu připomněla své 
první setkání s druhým hostem: 
„To bylo před výstupem na mojí 
1. osmitisícovku Čo Oju v jejich 
stánku na festivalu v Praze, když 
jsem sháněla něco pořádného na 
sebe. Síga byl milý a já pořídila se 
slevou svojí první péřovou bundu 

a kalhoty. Vypadala jsem jako pa-
náček Michelin, ale rodiče to ten-
krát uklidnilo…“

V dětství se Klára motala kolem 
matčiny zubní ordinace, není divu, 
že chtěla být doktorkou. Nakonec si 
ale místo medicíny vybrala byznys 
a osud jí zavál do Londýna. Tehdy 
to bylo kosmopolitní město, žilo 
se pospolitě a na jednom večírku 
potkala Novozélanďana, který se 
zrovna chystal do Jižní Ameriky 
na Aconcaguu. Ona tam už dříve 
chtěla, tak se domluvili a on jí do 
lezení zaučil. Tehdy ještě jako Klára 
Poláčková zjistila, že to má něco do 
sebe a od té doby leze. 

Do Himálaje odletěla s britskou 
devítimužnou expedicí. Pokusili se 
dobýt Čo Oju, ale dokázala to jen 
ona a jeden kolega. Shodou okolnos-
tí se jejím šerpou stal vnuk slavné-
ho Tenzinga, který s Hillarym jako 
první zdolal Everest. A protože na 

jednom laně vznikají dobrá přátel-
ství, stal se Kláře rádcem a mento-
rem v životních situacích. Na závěr 
jí pak na příští rok navrhl Everest. 
„A bylo,“ dodala horolezkyně.

A proč K2? „Je nejkrásnější, vý-
jimečná, štít sám o sobě, téměř jeh-
la a láká kouzlem náročnosti, málo 
lidem se to podařilo,“ odpověděla. 
Během pěti let se třikrát pokusila 
o výstup. Třetí pokus byl úspěšný. 
Z celého období byl natočen doku-
mentární fi lm K2 vlastní cestou, 
který šel v roce 2020 do kin. Film 
mapuje život doma, přípravy a re-
žisérce s kameramanem se podařilo 
zachytit i atmosféru přímo z akce, 
když s horolezkyní byli při úspěš-
né třetí výpravě přímo v základ-
ním táboře. 

„Pocity a zážitky z osmitisíco-
vých vrcholů se dají těžko sdělit. 
V první chvíli je to absolutní úleva, 
že už nemusím nikam dál a vejš. 

Pro těch pár posledních hodin 
k vrcholu je mi motorem rodina. 
Na Everest to byl táta. Trénoval mě 
v mládí pro tenis, snili jsme o Wim-
bledonu a tehdy jsem si uvědomila, 
že je tohle náš Wimbledon. Jsem 
moc ráda, že byl přitom – na vysí-
lačce v základním táboře,“ svěřila 
se v Sušici Klára. 

A plány? Loni se kvůli covido-
vým opatřením musela vrátit zpod 
bílé hory Dhaulagiri a nemá ráda 
nedokončené příběhy…

Zigmund Schwarzkopf
V úvodu se moderátor zmínil 

o slavných botách z fi rmy jeho 
děda Morice Schwarzkopfa. Tato 
obuv získala ještě v roce 1947 
světovou cenu za design a pro-
vedení na výstavě v Bernu, ovšem 
dnes po ní nezbylo nic než pár 
párů. „Objednávky se tehdy jen 
hrnuly, byly i z Ameriky. V roce 
1948 se ale k moci dostali komu-

nisti a ševcárnu zrušili. Když se 
pak z Ameriky ozvali – kde jsou 
boty?! Vzpomněli si, soudruzi, že 
by výrobu znovu rozjeli, ale ne-
bylo už kde,“ ozřejmil host a do-
dal: „Rodiče se museli během 
pár hodin sbalit a vystěhovat se 
z domu, veškerý majetek jim zaba-
vili. Přitom v Sušici do té doby za-
městnávali 400 pracovníků a šili 
300 000 párů bot ročně.“

Už v mládí se Síga nasměroval 
k horám: „Jezdili jsme trampovat, 
toužili po svobodě. Jedou jsme se 
na Turnerce potkali s partou, která 
jela do Roháčů. Vydali jsme se tam 
taky a už nás to nepustilo. Dokonce 
jsme pak uprchli do podhůří Pamí-
ru – vyrobili jsme si razítko, natiskli 
ho do pasu a odletěli do Tadžikistá-
nu. Bohužel nás bylo moc, tak nás 
vyhmátli, zavřeli na kraj pouště, 
pak sehnali letadlo a poslali nás 
zpátky. Mě se dvěma kamarády to 
ale neodradilo a vypravili jsme se 
tam znovu. A opravdu se nám po-
dařilo přejít ty přes 5 000 m vyso-
ké Fanské hory. I když si kolega 
na začátku při výstupu z letadla 
vyvrknul kotník, i když po nás ve 
vesnicích házeli kameny, i když při 
cestě autobusem hrozilo přepade-
ní banditů.“

A stejně jako vodáka Galušku, 
tak i horala Schwarzkopfa naučila 
nouze housti: „O vybavení jsme se 
tehdy museli starat sami. Manžel-
ka šila baťohy i spacáky. Pak jsme 
si řekli, že bychom to mohli vyrá-

Ostýchavý básník a písničkář Plíhal přesedlal na mandolu

Jaro, jak má být. Slunce za 
okny a v naší ZUŠce jedna akce 
střídá druhou. KONEČNĚ! Zača-
lo to 11. února dvěma žákovský-
mi koncerty a od té doby jsme se 
nezastavili – napočítala jsem do 
25. května celkem 26 veřejných 
akcí! A to nejen jednorázových 

jako např. Aprílové vánoční kon-
certy SDS. Ale také dvoudenní 
festival „Je kraj, kde voní trá-
va“, okresní, krajská a celostátní 
kola soutěže tanečníků, tradiční 
večer Tančíme a hrajeme pro 
radost, kde se představili žáci 
jak tanečního, tak dramatického 

bět i pro ostatní.“ Nejdříve to byly 
péřové bundy. Sígova cesta však 
nevedla přímo: Po revoluci postih-
la větrná kalamita Bavorský les. 
Pro obrovské polomy tam nebyly 
kapacity, tak mnoha lety ošlehaný 
dřevorubec Síga zakoupil motoro-
rovou pilu a trabanta a vyrazil na 
Klondike. Utržená odměna se mu 
stala základem podnikání. Roz-
jezd doplnil půjčkami, opravil zde-
vastovaný navrácený dům, koupil 
stroje, navrhl střihy a přijal šičky, 
které manželka zaučila.

Dnes mají ty nejlepší technolo-
gie a navzdory čínské levnosti šijí 
v týmu cca třiceti lidí stále doma 
v České republice. „Je ale těžké 
se prosazovat, velké světové fi r-
my mají náskok 40 let. Kvalitou 
i technologií jsme je dohonili, ale 
v marketingu to jde těžko,“ vy-
světlil podnikavý horal a doplnil: 
„I tak uvažujeme o rozšíření.“ Je-
jich oblečení v současnosti použí-
vá policie ČR, složky IZS, strážci 
NP i horská služba.

Využití výrobků špičkovými 
horolezci je tou nejlepší vizitkou 
fi rmy. To potvrdila i přísedící Ko-
louchová a dodala: „Je to o lidech, 
které osobně znám. Dávají do toho 
energii i srdce.“ 

Na závěr pořadu se opět loso-
valo z řad diváků o ceny v podo-
bě poukázek do prodejen ZKD 
a Sport Schwarzkopf.

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

oboru a samozřejmě vynikající 
Absolventský koncert. 

Nemůžu opominout ani dva 
výchovné koncerty pro mateřské 
školky a všestrannost a pruž-
nost našich žáků. „Dávali“ jsme 
(krom jiného) Včelí medvídky – 
tábornickou operku – a na druhé 
představení se bohužel nemohly 
dostavit představitelky tří zásad-
ních rolí. A co byste řekli – dvě 
minuty před začátkem nastoupili 
náhradníci a divák by téměř ne-
poznal, že to dali bez zkoušky. 
Velké poděkování!

Jsem v těžké pozici. Dá se pře-
pokládat, že ředitelka bude svoji 
školu chválit. Ale opravdu mu-
sím! A jsem za to ráda. Všechno, 
co jsme představili našim divá-
kům, bylo ÚŽASNÉ! Po strán-
ce umělecké, po stránce organi-
zační – prostě není, co vytknout. 
Ostatně o tom svědčí i reakce – 
dostali jsme po každém vystoupe-
ní spoustu pěkných ohlasů. Velmi 
si jich vážíme! Je samozřejmé, že 
vždycky je co vylepšit, ale základ 
máme víc než dobrý.

Tím ale ještě školní rok ne-
končí. Ráda bych vás pozvala na 
všechny červnové akce. Abyste 
se sami přesvědčili, že chvála na-
šich žáků a pedagogů je namístě. 

V podkroví radnice zahajuje-
me 1. 6. v 15.00 vernisáží výstavu 
výtvarného oboru s názvem Po-
cit štěstí. V pátek 10. 6. vystou-
pí žáci a pedagogové od 17.00 
v kostele sv. Felixe. Navíc se ten 
den divadelníci představí v am-

fi teátru za ZUŠkou na drama-
tickém festivalu. V sobotu 11. 6. 
proběhne ve Smetanově sále zá-
věrečný koncert Sušického dět-
ského sboru. V pondělí 13. 6. pak 
v Káčku závěrečný koncert ZUŠ.

A ještě nás čeká v pátek 17. 6. 
koncert projektu „Muzikantská 
naděje“. Již třetí ročník pořádá 
Plzeňská fi lharmonie pro žáky 
ZUŠ Plzeňského kraje a stu-
denty konzervatoře. Je to jedi-
nečná příležitost, kdy se nadaní 
žáci setkávají s profesionálními 
umělci. Dojíždějí na společné 
zkoušky a pak vystoupí na ně-
kolika koncertech. A my máme 
také své želízko v ohni. Je jím 
nadějná houslistka Eliška Matou-
šová, žačka 4. ročníku I. stupně 
ze třídy Hanky Prančlové. Navá-
zala na Lucii Houškovou, která 
úspěšně reprezentovala naši ZU-
Šku při obdobném projektu s Čes-
kou fi lharmonií. Uměleckými ga-
ranty Muzikantské naděje jsou 
šéfdirigent Plzeňské fi lharmonie 
Chuhei Iwasaki a koncertní mistr 
Plzeňské fi lharmonie Michal Sed-
láček. Takže budeme mít vzácnou 
šanci zjistit, jak se žákům a profí-
kům bude dařit. Věříme, že skvěle 
a budeme naší Elišce držet palce!

Někdy se říká, že je učitelské 
povolání nevděčné. Že mnohdy 
– na rozdíl třeba od řezbáře nebo 
kováře – výsledky své práce ne-
vidíte. U nás to tak úplně neplatí. 
Když jsem poslouchala a sledova-
la výkony např. našich absolventů 
hudebníků a tanečníků, tak vím, 

že to bylo pro jejich učitele 
velké zadostiučinění. Ty ho-
diny a hodiny mravenčí práce 
a vložené energie vidět a sly-
šet prostě jsou. 

Děkuji všem pedagogům, 
žákům, rodičům. A budu 
ráda, když se přijdete pře-
svědčit, že nechválím planě. 

Milena Naglmüllerová
ZUŠ Fr. Stupky Sušice

stárlas, O mracích a tak) a třeba 
též V kině, před kterou se vyznal 
z obdivu k Jiřímu Suchému. Samo-
zřejmě že nenechal bez povšimnutí 
jméno svého spoluhráče a na závěr 
zazněly Dvě spálený srdce, které 
shodou okolností napsal pro jiného 

Petra Fialu, jenž tu vystoupil o pár 
dní později na Sušických slavnos-
tech a tuto píseň se svou Mňágou 
a Žďorpem zahrál taky. 

Díky svému odjakživa úspor-
nému projevu zůstává Plíhalovo 
koncertní nasazení už 40 let stej-
né. Jeho líbezně tichá jízda stojí 
na třech pilířích – obratnosti ja-
zyka, jemných melodiích a pře-
kvapivé pointě. Písně prokládané 
krátkými říkadly nenechají poslu-
chačům usnout pozornosti, při-
čemž všechny texty předvádějí 
krásu, košatost a kouzla české-
ho jazyka. (např. Epitaf pro pilo-
ty malých letadel: Budiž ti země 
ultralehká. V tobogánu: Dáma 
se svou kyprostí / čeká kdo jí vy-
prostí.) Bylo tak více než trefné, 
když při závěrečném preludování 
poznamenal: V českém znění…

text a foto Eduard Lískovec
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Karel Kopelent r. 1931, Eva Kočová r. 1932, Antonín Řezanka r. 1932.

4. června 2022
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko

ZRUŠENO!
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 hoř-
ce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd 
pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazýva-
ná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit 
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.

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

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

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

Opustili nás...

Otevřený Andělíček 2022
Třetí sezona Otevřeného Andělíčku byla zahájena o uplynulém 

víkendu 21. 5.–22. 5. 2022. U příležitosti Sušických slavností 2022 
bylo mimořádně otevřeno i v sobotu od 14.00 do 16.00 hodin. V ne-
děli jsme otevřeli již tradičně ve 14.00 hodin. O tomto víkendu na-
vštívilo Andělíček více než 200 lidí. Všem návštěvníkům zpříjem-
nilo nedělní odpoledne hudební vystoupení Pavla Janouška a Jana 
Majera. Zahráli osvědčené písně staré kytarovky. 

Tento rok bychom chtěli oslovit místní hudebníky a umělce, aby se 
zapojili do aktivit spojených s Andělíčkem. Počátečním cílem našeho 
projektu bylo vybírání peněz na opravu Andělíčka, vzácné kulturní 
památky. Postupem času jsme zjistili, že se nám na Andělíčku líbí 
a nejsme rozhodně sami. Přicházejí mnozí lidé, kteří si chtějí v kapli 
odpočinout a u Andělů strážných načerpat sílu. Mnozí lidé ze Sušice 
přijdou a říkají, že na Andělíčku nebyli desítky let. Někdo v tichosti 
přijde, posadí se a rozjímá. Jiný obdivuje architekturu. Další přispěje 
na opravu kaple. Na místo přicházejí lidé ze všech koutů naší republi-
ky. A nejen to, přicházejí i z Německa, Ukrajiny, naposledy dokonce 
areál navštívily studentky z Utahu. Naším cílem je nabídnout všem 
lidem klidné místo, kde se mohou přiblížit Bohu. Kapli můžete na-
vštívit také při letošní Noci kostelů v pátek 10. června. Máme pro 
vás otevřeno každou neděli od 14.00 do 16.00 hodin, až do konce 
září 2022. Mše svatá je každý čtvrtek od 18.00 hodin. Těšíme se 
také na tradiční Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) s průvodem 
okolo Andělíčku, letos 16. června.

Ve spolupráci s farností Sušice nadále probíhá sbírka fi nančních 
prostředků na opravu areálu. Návštěvníkům Andělíčku můžeme na-
bídnout také drobné dárky a oplatky z Andělíčku. Dřevěné andělíčky 
nám od našich začátků zdarma dodává pan Karel Tittl, známý velhar-
tický řezbář. Chtěl bych poděkovat všem dárcům fi nančních prostředků. 
Dnešní doba opravám moc 
nepřeje, ale i přesto nadále 
probíhají jednání týkající se 
plánované opravy kaple An-
dělů Strážných. Děkuji všem, 
kdo pomáháte. 

Čeněk Šebesta 
a přátelé Andělíčku

facebook.com/
PrateleAndelicku

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 14. 6. | 19. 7. | 9. 8. | 13. 9. | 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022

Horažďovice: 28. 6. | 4. 10. 2022 Nalžovské Hory: 20. 9. 2022
Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).
KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život a nás. 
Jen dobro a lásku rozdával, proto v našich srdcích žije dál. 

Dne 3. června uplyne patnáct let, co nás opustil 
manžel, otec, tchán, dědeček, pan 

Jan Klůs 
z Podmokel. Stále vzpomíná manželka Jaroslava, 
dcery Jana s manželem, Dáša s manželem, vnučky 
Martina, Katka a Šárka s manželem, pravnuk Aleš.

Večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo...

Dne 27. května uplynuly 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.

Čas plyne dál, bolest v srdci zůstává. 

Dne 2. června jsme vzpomněli dvacáté první výročí 
úmrtí pana

Jiřího Brabce
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, syn Jiří 
a dcera Romana s rodinami a vnoučata Roman, 
David, Jiřík a Kubík.

Čas plyne a život jde dál... 

Dne 11. června uplyne dvacet let, kdy nás navždy 
opustil pan

Milan Polák.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Jitka, dcera 
Alena s rodinou a syn Ondřej.

MAS Pošumaví vás zve na bezplatný seminář 
pro rodiče a vychovatele malých dětí (0–6 let)

Neposlouchá? 
Řekni to tak, aby ti rozumělo! 

(principy efektivní komunikace s dítětem)
vždy od 17.00 do 19.00 s možností následných individuálních 
konzultací do 20.00
Po 6. 6. 2022 Kinokavárna Sušice
Út 7. 6. 2022 Mateřské centrum Horažďovice, Náměstí Míru 9
Po 13. 6. 2022 Chanovice – „Konírna“ – zámecký areál 
Út 14. 6. 2022 Kašperské Hory – Horský klub 
Zaměříme se na: 
• složky komunikace (neverbální, verbální)
• význam komunikace ve vývoji dítěte, v životě člověka; 
 komunikace jako cesta k lidem, k učení, k sobě samému
• vývoj komunikačních dovedností, možnosti podpory 
• předpoklady efektivní komunikace 
• komunikační nešvary
LEKTORKA: Mgr. Pavla Foster Skalová – vystudovala speciální 
pedagogiku – v roce 1994 byla u založení pracoviště Raná péče Diako-
nie, poskytuje poradenství v oblasti rozvoje komunikačních dovedností 
dětí raného věku a využívání alternativní a augmentativní komunikace. 
Kromě toho lektoruje, působí jako supervizorka v sociálních službách. 
PŘIHLÁŠENÍ: 
E-mailem: map@masposumavi.cz 
Telefonicky: 720 982 172, 720 982 170 
Akce jsou organizovány v rámci projektů
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Horažďovice“ a „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Sušice“, které jsou spolufi nanco-
vány Evropskou unií a státním rozpočtem ČR jako otevřená setkání pra-
covních skupin pro rovné příležitosti.

Příběhy našich sousedů 
V pátek 17. června 2022 od 16.30 hodin se v sušic-

kém kině Sirkus uskuteční slavnostní prezentace pro-
jektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje 
vzpomínky šestice známých i méně známých pamět-
níků ze Sušice a Horažďovic, jejichž životy významně 
ovlivnily dějinné události 20. století.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který v Sušici a v Horaž-

ďovicích probíhá podruhé, se zapojilo celkem šest žákovských týmů 
ze tří základních škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pa-
mětnická vyprávění žáci ze ZŠ Lerchova Sušice, ZŠ T. G. Masary-
ka Sušice a ZŠ Blatenská Horažďovice. Děti zpovídaly například 
MVDr. Jiřího Zeleného, Vladimíra Černého, nebo Miladu Váňovou. 
Slavnostní závěrečná prezentace bude veřejná a program doplní vy-
stoupení dětí ze ZUŠ Sušice. Projekt byl fi nančně podpořen městem 
Sušice a městem Horažďovice.

Na setkání s vámi se těší žáci základních škol ze Sušice a Horaž-
ďovic, zástupci města Sušice a města Horažďovice a Post Bellum.

Pá 3. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti 
Po 6. 6. 13.00–15.00  Povídání na téma Červen
Út 7. 6.  9.00–12.00  Malování v přírodě
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 9. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Filmový klub
Pá 10. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 13. 6. 13.00–15.00  Posezení u kávy a čaje
Út 14. 6.  9.00–12.00  Jóga (karimatku a pohodlné oblečení s sebou)
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 16. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Trénování paměti
Pá 17. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt:  Vedoucí pobočky: 774 451 769
  Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769
  Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

Fokus – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)

OKÉNKO POMOCI

Benefi ční ples sušických škol
25. března 2022 jsme se úspěšně protančili už 6. benefi čním plesem 

sušických škol.
Termín jsme přeložili z 21. ledna 2022 a to byla dobrá a prozřetelná 

volba. Ples se vydařil, a i v této složité době jsme dokázali hospodařit se 
ziskem. Výnos z plesu jsme poskytli sdružení Petrklíč.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli ples připravit, srdečně děkujeme 
všem sponzorům a těšíme se, že se zase sejdeme na už 7. benefi čním plesu. 

Abonentní koncert Kruhu přátel hudby
Guarneri Trio Prague

Ivan Klánský, klavír | Čeněk Pavlík, housle | Marek Jerie, violoncello 

16. června v 19.30 Smetanův sál gymnázia
Do Sušice zavítá legendární Guarneri Trio Prague, které v loňském roce 

2021 oslavilo 35 let od svého založení. Jubileum oslavilo ve svém původním 
obsazení – v plné svěžesti a dokonalé umělecké formě. Od svého založe-
ní v roce 1986 patří ke špičkovým klavírním triím klasického charakteru. 

Již první pozoruhodné úspěchy zajistily triu nejvyšší pozornost mezi-
národního hudebního tisku, který ho řadí k předním komorním hudebním 
souborům právě pro prvotřídní souhru, mimořádnou zvukovou kvalitu 
a vysokou technickou virtuozitu. 

Guarneri Trio Prague pravidelně vystupuje na mezinárodních hudebních 
festivalech a v důležitých hudebních centrech; je zváno na rozsáhlá koncert-
ní turné po Evropě, Kanadě, Austrálii, Severní a Jižní Americe a Japonsku.

Pro Supraphon a francouzské vydavatelství Praga Digitals nahrálo 
Guarneri Trio Prague mimo jiné všechna klavírní tria Beethovena, Men-
delssohna, Schuberta, Dvořáka, Šostakoviče, Brahmse, Suka, Mozarta 
a Smetany. Nahrávky Guarneri Tria Prague byly mnohokrát mezinárodně 
oceněny (Diapason d‘ Or, Le Monde de la Musique, Prix Choc).

V repertoárové nabídce Guarneri Trio Prague najdeme jak soudobé 
autory, jako Luboše Fišera a Aleše Březinu nebo švýcarského Thüringa 
Bräma tak i české skladatele z období vídeňské klasiky – Hugo Voříška 
a Antonína Rejchu. 

Pro BBC, Radio France, ORF, DRS 2, NDR, SWR, Český rozhlas 
aj. pořídilo Guarneri Trio Prague četné nahrávky a koncertní záznamy. 

Čeněk Pavlík hraje na housle „Zimbalist“ od Guarneri del Gesu ze sá-
gami opředené houslové sbírky Luigi Tarisia, Marek Jerie na violoncello 
z dílny Andrea Guarneriho z roku 1684. Jakub Waldmann

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na obřad

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE POD HABREM,

který vykoná v sobotu 11. června 2022 v 11 hodin

sušický farář P. Jaroslaw Zygmunt
Na místo se dostanete od nového židovského hřbitova, jděte po asfaltové 

silnici, neodbočujte doprava, na konci silnice jděte rovně a mírně doleva.

PV + FB 

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.

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 /
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KNIHOVNA
Komenda hrála pro Lerchovku

K netradičnímu setkání došlo ve čtvrtek 26. května v naší knihovně 
v oddělení pro děti a mládež. Najednou se v knihovně sešly dvě naprosto 
odlišné skupiny – čtenářská dílna deseti dětí páté třídy ZŠ Komenské-
ho pod vedením Dáši Hraničkové a školní družina prvňáčků ze ZŠ Ler-
chova Helenky Tesařové. Knihovnice měla na výběr – buď jednu sku-
pinu odmítne, nebo je naopak spojí a vymyslí činnost odpovídající nově 
vzniklému uskupení. Samozřejmě vyhrála možnost číslo dvě. A protože 
se děti ze čtenářské dílny Komendy přišly do knihovny vlastně rozlou-
čit, jelikož po prázdninách se roztrousí do tříd druhého stupně ZŠ nebo 
gymnázia a v této sestavě se v knihovně vidí naposledy, chtěli jsme, aby 
setkání bylo něčím výjimečné. A to se nám povedlo. 

Knihovnice napsala krátký scénář pohádky O zlaté rybce. Páťáci si bě-
hem pár minut rozdali role a formou improvizace s minimálním použitím 
rekvizit odehráli prvňáčkům bravurní interaktivní divadélko. Prvňáčci se 
také zapojili. Dotvářeli atmosféru, udělali ze sebe třeba stůl či židli, stali 
se mořem či větrem, jen aby pomohli zaplnit jeviště k dokonalosti fi nální 
scény. Všichni byli nadšení. Když se s námi děti z Komendy rozloučily, 
přebrali štafetu lerchovští prvňáčci a sami si ještě jednou pohádku sehrá-
li. Náramně jsme se přitom bavili. Letošním páťákům děkujeme za jejich 
přízeň a časté návštěvy v rámci čtenářské dílny v knihovně a prvňáčkům 
držíme palce při zdokonalování se ve čtení a psaní. 
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ražďovice. Soutěže jsou aktuálně 
zhruba ve své polovině.

Dospělí se po třech letech vrá-
tili do divize (nejvyšší soutěž spo-
jeného Západočeského a Karlo-

varského kraje). Dosavadní 
výsledky ale příliš radosti ne-
přinášejí. V závěru dubna při-
šla jednoznačná domácí pro-
hra 2:7 s týmem TCF Schicht 
Mariánské Lázně B. Násle-
dovaná další týden prohrou 
2:7 na dvorcích TK Lokomo-
tiva Plzeň A. Stejným skóre 
(2:7) pak v půli května skonči-
lo i domácí měření sil s druž-
stvem TK Škoda Plzeň B. 
Body zatím získávají přede-
vším domácí dívky. Před dru-
hým utkáním se navíc mimo 
dvorce smolně zranil klíčový 
domácí hráč Matěj Skrbek, 
který letos v soutěži již nebu-

de moci nastoupit; jeho místo tý-
mové jedničky více než důstojně 
převzala zahraniční akvizice Do-

minik Wagner. Družstvo dospě-
lých zatím nastupovalo ve složení: 
Matěj Skrbek, Dominik Wagner 
(SRN), Josef Kroupa ml., To-
máš Nachtigall (hrající kapitán), 
Martin Vospěl, Natálie Kroupová, 
Chiara Waigand (SRN). 

Družstvu dorostu se v krajské 
soutěži daří o poznání lépe. Se-
zonu zahájilo jednoznačnou vý-
hrou (8:1) na kurtech Sokolu Blo-
vice a následně stejným poměrem 
(8:1) doma zdolalo tým Tenis klu-
bu Nýrsko. Dorostenci zatím na-
stupovali ve složení: Matěj Sova, 
David Podlipský, Štěpán Kůs, Da-
vid Ouda, Petr Tomas, Sofi e Bun-
dová, Agáta Podracká.

Sušičtí starší žáci (Milan Poul, 
Adéla Achsová a Jana Trnková) 
pod hlavičkou TK Horažďovice 
v krajské soutěži dosud okusili jen 
jednu porážku (2:7 s TK Lokomo-
tiva Plzeň C) a připsali si dvojici 
vítězství (7:2 s TK Dýšina a 6:3 
s LTK Klatovy B).

Sport

ŠAMPIONI ze Sušice! Fotbalisté starší přípravy jsou přeborníky kraje

Asociace Sport pro všechny

uspořádala atletický čtyřboj

Průběžné výsledky tenisových družstev
Po dvou letech covidových 

omezení se konečně soutěže smí-
šených tenisových družstev na-
vrátily do své tradiční (nijak ne-
krácené) podoby. LTC Sušice pro 

letošek postavil družstvo dospě-
lých, dorostu a mladších žáků. 
Sušičtí starší žáci hrají letos ve 
spojeném družstvu Sušice a Ho-
ražďovic, pod hlavičkou TK Ho-

Česká Asociace Sport pro všech-
ny, regionální centrum Klatovy 
uspořádalo 16. května pro členy SPV 
i amatérskou sportovní veřejnost zá-
vody v atletickém čtyřboji na sušic-
kém stadionu. Pořadatelé zajistili 
vše potřebné a děti se mohly radovat 

z dosažených výkonů. Ve svých ka-
tegoriích zvítězili: Tobiáš Kolář, Da-
niel Kolář Denisa Sádlíková (všichni 
TJ Mochtín), Václav Wachtl, Hana 
Chvojková, Alena Wachlová a Adé-
la Kozáková (všichni TJ Dolany). 

-red-

Mladší žáci prozatím v nejniž-
ší krajské soutěži odehráli pou-
ze jedno utkání, ve kterém doma 
podlehli nejtěsnějším poměrem 
(4:5) hostům z SK SPORTCEN-
TRUM Roudná (Plzeň). Mladší 
žáci zatím nastoupili ve složení: 
Vojta Menčík, Petr Janda, Ondřej 

Trnka, Martin Dorr, Sofi e Koutná, 
Anna Tomasová. 

Soupisky týmů, detailní vý-
sledky jednotlivých zápasů a roz-
pis budoucích utkání jsou pře-
hledně publikovány na ofi ciálním 
webu Českého tenisového svazu 
(www.cztenis.cz).  LTC Sušice

Tým dospělých před prvním domácím utkáním (zleva: Martin 
Vospěl, Tomáš Nachtigall, Chiara Waigand, Josef Kroupa ml., 
Natálie Kroupová, Matěj Skrbek).

Někteří sušičtí dorostenci a žáci v průběhu květnové přípravy (horní řada, 
zleva: Martin Vospěl st. – trenér, David Podlipský, Jiří Blahout, Milan Paul, 
Sofi e Koutná, Adéla Achsová, Jana Trnková, Matěj Sova; dolní řada, zleva: 
Martin Vospěl ml., Ondřej Trnka, Štěpán Kůs, David Ouda).

Provozní doba koupaliště

Atletky po prvním 
kole na 4. místě

Na klatovském stadionu pro-
běhlo v sobotu 14. května úvod-
ní soutěžní kolo oblastního mis-
trovství družstev žen Plzeňského 
a Karlovarského kraje. Stalo se už 
snad tradicí, že k prvním mistrov-
ským závodům odjíždějí sušické 
ženy vždy ve velmi zredukova-
né sestavě. Tentokrát byl důvo-
dem četných omluv studentský 
majáles. Přes značně oslabenou 
sestavu vybojovaly sušické ženy 
pod vedením Martina Jirouška 
slušné 4. místo z devíti zúčast-
něných družstev. Pochvalu proto 
zaslouží všechny atletky, které se 
k závodům dostavily. Musíme si 
však přiznat, že bez výrazné bo-
dové pomoci hostujících děvčat 
z Viktorie Plzeň a AKR Železná 
Ruda by náš výsledek byl podstat-
ně horší. Z individuálních výko-
nů je třeba zmínit především ví-

tězství a osobní rekord (240 cm) 
Aničky Valentové ve skoku o tyči 
a její další body za 6. místo při 
premiéře na 400 m trati. Podob-
ně úspěšná byla Bára Kolářová (2. 
místo v tyči a 9. místo – také pre-
miérově – na 400 m). Třetí mís-
to vybojovala Lucie Pernicová 
v běhu na 3 000 m a štafeta na 
4 x 100 m. Čtvrtá na 100 m byla 
Anna Marie Senftová a ve výšce 
bodovala pátým místem Johanka 
Štíbrová. Zkušená Jana Hošková 
bodovala na 100 m s překážka-
mi (4. místo) i ve skoku dalekém 
(6. místo).

Věřme, že při 2. soutěžním 
kole, které pořádáme na sušické 
dráze v sobotu 28. května, bude 
účast domácích atletek maximál-
ní a že se pokusíme zaútočit na 
čelo tabulky.

Zdeněk Nešpor

Sušičtí nejmladší atleti se opět 
zúčastnili známého, tradičního 
přespolního běhu v Mochtíně, 
nyní již 50. ročníku, který se ko-
nal dne 6. 5. 2022.

TJ Sušici zde reprezentovalo 
mnoho mladých žákovských at-
letických nadějí ve věku 5–15 let 
a jeden náš nový dorostenecký 
závodník, Jakub Kolář. Závod si 
vyzkoušeli také i někteří příchozí 
rodiče, manželé Koubovi.

Pod vedením trenérů Jany 
Puchingerové, Zdeňka Nešpo-
ra, Jaroslava Uhra a Jana Práška 
do Mochtína přijela parta těchto 
chlapců a dívek: 

Tomáš Nachtigall, Janek Bu-
lan, Anežka Úlovcová, Liliana 
Zajacová, Adam Holeček, Šimon 
Puchinger, Vojtěch Kouba, Rado-
van Kohout, Kristýna Svojšová, 

Klaudie Toušová, Adam a Vašek 
Touš, Jáchym Kouba, Dominik 
Kopecký, Jan Zajac, Vendelín 
Kohout, Jonáš Úlovec, Stella Na-
chtigallová, Ema Brožová, Ště-
pán Fornous, Alex Jurčišin, Jo-

lana Vichrová, Anna Valentová, 
Barbora Kolářová, Nina Daniela 
Kohoutová.

Naši mladí závodníci změřili 
své síly v příslušných kategoriích 
(2007–2008, 2009–2010, 2011–2012, 

a 2013–2014, 2015–2016 a ročníku 
2017 a mladší) vždy samostatně pro 
dívky a pro chlapce.

Sušičtí atleti se v konkurenci 
ostatních neztratili, o čemž svědčí 
několik medailí, které vybojovali: 

Tomáš Nachtigall, Adam Hole-
ček, Šimon Puchinger, Adam Touš, 
Jáchym Kouba, Stella Nachtigallo-
vá, Štěpán Fornous, Alex Jurčišin, 
Anna Valentová, Barbora Kolářová 
i novic na startu, Jakub Kolář.

Ovšem i všechny ostatní závod-
níky musím pochválit za bojovné 
výkony a za dokonalý servis přítom-
ných fandících rodičů.

Na závěr nezbývá než si přát, aby 
i dalších ročníků tohoto populárního 
„přespoláku“ se naši atleti zúčastni-
li a obdobně úspěšně se i umístili.

Za atletické trenéry TJ Sušice
Jan Prášek

50. Mochtínský přespolní běh, 6. 5. = další medaile malých sušických atletů

Sportoviště města Sušice
Mimořádný úspěch 

se povedl malým sušickým fotbalis-
tům. Starší přípravka (ročníky 2011, 
2012) vyhrála poslední květnový ví-
kend fi nále krajského přeboru v Ta-
chově. Silně obsazený turnaj ovládla 
v konkurenci 26 týmů, ve fi nále sva-
lila Domažlice 4:0. Velká gratulace 
patří celému týmu – hráčům, trené-
rům i rodičům a všem fanouškům, 
co fotbalové naděje podporují.

V závěrečném krajském turnaji 
bylo 26 týmů nalosovaných do šesti 
skupin. Sušice se ve skupině C po-
tkala s Blovicemi, Tachovem, Holý-
šovem a Lhotou. ,,Na turnaj jsme za-
jížděli s respektem k soupeřům, ale 
zdravě sebevědomí. Za celou sezonu 
jsme na krajských turnajích prohrá-
li pouhá tři utkání a jen naše hlava 
nám cestu za úspěchem mohla zkom-
plikovat. Přál nám i los, který nám 
do skupiny nachystal hratelné sou-
peře,“ vrací se k turnaji trenér starší 
přípravky Patrik Hubáček.

Základní skupinu zvládli sušičtí 
hráči bez větších problémů. Blovi-
ce porazili 2:0, Tachov 3:0, Holýšov 
rozdrtili dokonce 8:1. Skupinu zavr-
šili výhrou 3:1 nad plzeňskou Lho-
tou. „Měl jsem trošku obavu z prv-
ního utkání, kdy jsme změřili síly 
s Blovicemi. Soupeře jsme v sezoně 
nepotkali, ale měli jsme o jejich hře 
informace od ostatních týmů, takže 
jsme si věřili. Skupinu jsme projeli 
nakonec naprosto dominantně. Her-
ně se nám nepovedlo pouze závěreč-
né utkání se Lhotou. Zápas jsme sice 
vyhráli, ale neběhali jsme, nebojova-

li a ani kvalita na míči neby-
la taková,“ hodnotí Hubáček.

Právě na Lhotu narazi-
la Sušice v následném osmi-
fi nále. Vstup do vyřazovací 
fáze dopadl skvěle – výhra 7:0 
a postup mezi nejlepších osm 
týmů! Čtvrtfi nále s Dobřany 
tým opět zvládl famózně a vy-
hrál 4:0. Zápasy šly v rychlém 
sledu a sušičtí hráči se ocitli 
v bojích o medaile. V semifi -
nále narazil tým na ještě kva-
litnější soupeře – plzeňskou 
Viktorii. Ani mládež ligového 
mistra rozjeté mužstvo neza-
stavila – Sušice zvítězila 5:2 
a postoupila do fi nále!

„Čekal jsem, že budeme pod tla-
kem a spíš čekat na chybu soupe-
ře, ale kluci mě mile překvapili. Se-
hráli jsme výborné utkání. Trochu 
jsme upustili od věcí, které kluky 
učíme, jako je například rozehráv-
ka po zemi od brankáře, což mě tro-
chu mrzí, ale jinak si tým zaslouží za 
toto utkání uznání,“ chválí Hubáček.

V boji o celkové prvenství završil 
turnaj duel s Domažlicemi. Sušice 
zvítězila 4:0 a po takřka bezchyb-
ném výkonu slavila velký triumf 
a stala se přeborníkem kraje! „Vy-
rovnané utkání rozhodl první gól. 
Po chybě v rozehrávce se soupeř 
sesypal a my od té doby na hřišti 
dominovali. Soupeři jsme povolili 
jedinou střelu na bránu a po dalším 
výborném výkonu jsme se stali vítězi 
krajského přeboru starších přípra-
vek!“ raduje se Hubáček.

Mužstvo složené z roční-
ků 2011, 2012 zaslouží obrovské 
uznání. „Za celý turnaj jsme vstře-
lili 36 branek a pouze čtyři inka-
sovali, což je výsledek skvělé prá-
ce celého týmu. Během sezony se 
dala dohromady skvělá parta klu-
ků, kteří jsou nejen výborní fotba-
listé, ale i charakterově moc hodní 
kluci. Společně jsme zvládli těž-
ké momenty a společně si užívali 
i úspěšné věci. Chtěl bych poděko-
vat všem hráčům, i těm, co se na 
fi nálový turnaj nedostali, za vý-
borné výkony během sezony. Velké 
poděkování patří rodičům za ob-
rovskou podporu, kterou pro nás 
vytvořili během turnaje. Bylo to 
něco neskutečného a všichni jsme 
si to užili,“ děkuje Hubáček.

Po mistrovské sezoně se mla-
dí sušičtí hráči těší na velkou 

odměnu – od 3. do 5. června se 
v rakouském Salzburgu zúčastní 
turnaje Mozart Trophy, kde týmy 
starší přípravky a mladších žáků 
změří síly se zajímavými zahra-
ničními soupeři. Zpravodajství 
z turnaje vám přineseme v násle-
dujících číslech Sušických novin.

Turnaje se zúčastnili:
Vojtěch Vaněk, Samuel Krosčen 

(na fotce dole), Václav Majer (kle-
čí). Horní řada od ležícího branká-
ře: Josef Mach (č.10), Matěj Ducháč, 
Lukáš Veselý, Jakub Vítek, Roman 
Karkachov, Daniel Šrejma, Martin 
Vítek, Jakub Petlička.

Dále se v sezoně krajských tur-
najů zúčastnili: Filip Čakrt, Micha-
el Hanzl, Daniel Nemrava.

Trenéři: Hlavní trenér: Patrik 
Hubáček, asistent: Martin Ducháč, 
vedoucí: Zdeněk Mezera  -jon-
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JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

20 – Žižkova

O tom, že Sušice byla na straně 
husitské, vedené Janem Žižkou, jsme 
už psali v čísle 8, díle 17. – o Huso-
vě náměstí. S jeho vznikem souvisí 
i vznik odtud vycházející Žižkovy 
ulice a její pojmenování. Navíc byl 
pak v roce 1924 při příležitosti 500. 
výročí úmrtí Jana Žižky přejmeno-
ván Šibeniční vrch na Žižkův a po-
staven na něm kalich. 

Jan Žižka (kolem roku 1360 
Trocnov – 11. října 1424 u hradu 
Přibyslavi) byl český husitský voje-
vůdce, pokládaný za otce husitské 
vojenské doktríny, a autora či první-
ho uživatele defenzivní bojové tech-
niky, tzv. vozové hradby.

Roku 1408 Žižka vyhlásil nepřá-
telství Rožmberkům a královskému 
městu České Budějovice, a půso-
bil v záškodnické rotě jistého Matě-
je vůdce. Následujícího roku byl ze 
spáchaných zločinů králem Václa-
vem IV. omilostněn, a poté vstoupil 
do služeb polského panovníka Vla-
dislava II. Jagella. Po návratu z Pol-
ska pobýval jako královský čeledín 
v Praze, kde se patrně seznámil s ká-
záním mistra Jana Husa.

V létě roku 1419 byl Žižka jed-
ním z čelných účastníků první praž-
ské defenestrace. Poblíž Plzně dosá-
hl svého prvního známého vítězství 
za pomoci vozové formace, po pěti 
měsících bojů s katolickou šlech-
tou byl nicméně nucen město pře-
nechat nepříteli, a probít se k nově 
vznikajícímu Hradišti na hoře Tá-
bor. Táborská městská obec jej záhy 
zvolila jedním ze čtyř hejtmanů. Od 
obléhání hradu Rabí roku 1421 zcela 
oslepl. Ani toto postižení mu však 
nezabránilo, aby v čele husitských 
svazů odrazil vojska druhé křížové 
výpravy. Roku 1423 odešel do vý-
chodních Čech, kde začal formovat 
nové bratrstvo (takzvaný Nový nebo 
Menší Tábor). Po urovnání konfl iktu 
s Pražany ujednaly oba husitské tá-
bory výpravu na Moravu, v jejímž 
průběhu Žižkova část vojska oblehla 
hrad v Přibyslavi. Zde husitský vo-
jevůdce podlehl „hlíznatému“ one-
mocnění (snad karbunkl).

Zdroj: J. Lhoták, M. Pták, R. 
Šimůnek – Historický atlas měst 
ČR – Sušice, cs.wikipedia.org

text a foto Eduard Lískovec

Třiatřicet občánků bylo městem 

uvítáno na radnici – 2. část
V obřadní síni sušické radnice se 19. dubna uskutečnilo jarní uví-

tání nových občánků městem. I tato slavnost byla ještě v mimořád-
ném režimu, neboť vlivem covidových opatření se pravidelná uvítání 
téměř dva roky nekonala. Sešly se zde děti narozené v tomto období, 
jejichž rodiče se přihlásili na výzvu matriky. Akce opět proběhla pod 
taktovkou matrikářky Alice Primasové, k rodičům promluvila člen-
ka Sboru pro občanské záležitosti Jaroslava Holečková a fotografi e 
zhotovilo Studio LORA.

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

Anežka Kodadová, Rita Lorencová, Jakub Šmídl, David Pro-
cházka, Mikuláš Doležal

Klára Jíchová, Michal Bláha, Jan Nagy, Malvína Kadeřábková

Filip Žák, Ema Hanusová, Eliška Vaďurová, Daniel Mleziva, 
Jan Mach

Tobiáš Niebauer, Kateřina Mužíková, Marcus Helbig, 
Miroslav Sluka, Štěpánka Pinkasová

Tř i kočičky. Asi roční 
Eliška a Evžen, si padli do 
oka v dočasné péči u Mi-
lušky. Jsou milí, mazliví, 
oba očkovaní a kastrova-
ní a hlavně jsou na sebe 
zvyklí, tak hledají domov 
nejraději společný. 

Hledáme nový domov

Tř íbarevná kočička Terezka 
je víc než rok stará číča, hodná 
mazlivá. Také očkovaná i kas-
trovaná. Info na tel. 608 484 414.

Děkujeme za pomoc..    
    Helena M.

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete 
na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz 
a jejich facebooku. 

Galerie Sirkus Sušice vás zve ve čt. 9. 6. od 18 hod. 
na komentovanou prohlídku malíře Miloslava 
Čelakovského jeho výstavy Bilance.
Součástí komentované prohlídky bude projekce dokumentu LOMY TI-
CHA (vzpomínání M. Čelakovského) v kinosále. 

Miloslav Čelakovský (*1937), plzeňský rodák, který si zamiloval Pošu-

maví a zakotvil v Sušici, dlouholetý pedagog a především malíř, jehož 
životní cestu určoval vztah k umění. Sušická výstava je retrospektiv-
ním ohlédnutím, průřezem práce, od děl starších až po ty součas-

né. Je nahlédnutím malířovy životní cesty a připomínkou blízkých 

přátel, výtvarných souputníků, kteří ho na ní doprovázeli.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ tvoří 

obyvatelé našeho města i okolí, kteří mají svoji práci, svoje rodi-

ny a přátele, mají svoje každodenní problémy, starosti, přání i tuž-

by. Chtějí, aby jejich Sušice byla tím nejlepším městem pro život, 

nejen pro jeho mladé i starší obyvatele, ale i pro jeho návštěvní-

ky. Všichni by zde měli nalézt alespoň dobrou a plnohodnotnou 

zdravotní i sociální péči, a také možnost moderně a kvalitně se 

vzdělávat. Nesmějí zde chybět příležitosti pro podnikání ani pro 

renesanci řemesel. Měli bychom se podílet na tvorbě kvalitně 

placené práce. Zasadíme se o důstojné a funkční bydlení pro 21. 

století se všemi atributy včetně zajištění šetrného a ekonomicky 

dostupného standardu. A nezapomeneme ani na volno časové 

aktivity, kulturu a sport, a to ještě v pestřejším provedení. Jinak 

řečeno: „musí to být stále lepší a lepší Sušicko“, když potenciál na 

to máme bez ohledu na existující průměrnost, politikaření, klien-

telismus, tleskání si a plácání si na ramena…

Před čtyřmi roky jste nám svým podpisem na petičním archu 

„Petice podporující kandidaturu 

volební strany ve volbách 2018 

do zastupitelstva města Sušice“ 

umožnili se přihlásit do voleb, 

kde jsme získali dva mandáty 

v zastupitelstvu. Třetí mandát 

nám těsně unikl. Naši zastupite-

lé Jitka Kroupová a Karel Janda 

aktivně pracovali po celé voleb-

ní období. Navrhli řadu změn, podpořili smysluplné projekty, re-

spektovali názory ostatních a ctili pravidla slušnosti. Ne všechno se 

podařilo. Během tohoto volebního období jsme 5x vydali občas-

ník SOS (stáhnout je lze na www.nezavislizesusice.cz – dokumen-

ty ke stažení), kde jsme hodnotili vše zajímavé v naší komunální 

politice. Také jsme pravidelně na našem facebooku informovali 

o proběhlých zastupitelstvech a podílíme se na transparentnosti 

komunikace města s veřejností.

Uplynulé čtyři roky byly někdy velmi hektické, a to zvláště v ob-

lasti zajištění dostatečné zdravotní péče či v rámci našich snah vy-

užití areálu bývalého podniku SOLO k vyváženému rozvoji města. 

Tam totiž proběhly snahy vedoucí garnitury pomoci vystavět de-

veloperům nepotřebné obchodní centrum a mega montážní halu, 

jejíž přesné využití nikdo neznal. V neposlední řadě jde stále o vý-

stavbu sportovní haly (náklady mohou v současnosti přesáhnout 

200 milionů korun), která je plánována ve velmi nevhodné loka-

litě. Celé Sušicko pak čeká na jasnější strategii a koncepci svého 

rozvoje, které byly dosud jaksi „nepotřebné“ či „nechtěné“. Také 

celá řada rozhodnutí čeká na nápravu a změnu, odborný přístup 

neustále navrhujeme a zastáváme.

Myslíme si, že práce, kterou jsme započali, musí pokračovat. 

Víme, že nežijeme v pohádce, kde se sny naplní třeba kouzlem. 

A tak se o jejich splnění musíme sami zasadit a dále něco pro ně 

dělat. To vše spojuje kandidáty našeho sdružení „Nezávislí ze 

Sušice“. Dává jim to odhodlání, energii a ochotu ještě více pro 

své Sušicko udělat, a to i za cenu přijmutí osobní odpovědnos-

ti. K tomu, abychom to mohli opět dokázat, potřebujeme nyní 

Vaše podpisy, které nám umožní registrovat naši kandidátku 

pro komunální volby 2022. Chceme totiž zůstat „Nezávislí“, být 

samostatným sdružením, které není vedeno žádnou modrou, 

černou, nebo oranžovou centrálou, jako je tomu ve standard-

ních politických stranách. Každý z nás může být lídrem. Každý 

z nás může městu věnovat své odborné zkušenosti. A každý 

z nás je individualita schopná otevřeně komunikovat a vést di-

alog o lepším Sušicku. 

Dejte nám svůj podpis a umožněte nám kandidovat. K ni-

čemu se tím nezavazujete. My se Vás opět pokusíme ve svém 

volebním programu i v činnos-

tech přesvědčit, že naše sdru-

žení „Nezávisí ze Sušice“ je 

vhodnou volbou pro lepší sou-

časnost i budoucnost Sušicka.

Petiční archy lze nalézt (i ode-

vzdávat) na kontaktních mís-

tech, která budou vybavena 

sběrnou „schránkou“ a označe-

na naším logem, a to: Pivovar U Švelchů, Tabák Švelch na náměstí, 

Pekařství Rendl (obě prodejny v Sušici) a COOP (obě prodejny v Su-

šici). Informace a petiční archy lze také stáhnout na www.nezavis-

lize susice.cz a FB „nezavislizesusice“. S petičními archy přijdeme 

i do veřejného prostoru tak, jako před čtyřmi lety…

Za sdružení: Jitka Kroupová, Karel Janda, Roman Bruzl, 

Václav Toman a Martin Lorenc

Ze zákona: V komunálních volbách jsou voleni zástupci do zastu-

pitelstev obcí či měst. Princip zastupitelské demokracie je zde uplatněn 

na nejnižší územně samosprávní úrovni. Podle § 20 odst. 1 zákona 

o volbách do zastupitelstev obcí se voleb mohou zúčastnit registrova-

né politické strany a politická hnutí, nezávislí kandidáti a sdružení ne-

závislých kandidátů. Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním 

uskupením, nikde neregistrovaným. Tvoří-li volební stranu sdružení 

nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí připojit ke kandidátní listině petici podepsanou 

voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet 

podpisů voličů je stanoven ve vztahu k počtu obyvatel obce. V Sušici 

se jedná o více jak 900 osob, které jsou zde oprávněny volit.

DEJTE NÁM OPĚT ŠANCI KANDIDOVAT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2022

Střípky z kroniky města – 8. díl – 1957

1957 – Nedělní pěkné 
počasí (16. června) při-
vedlo na stadion Svazar-
mu u Tedražic čtyři a půl 
tisíce diváků, kteří při-
šli zhlédnout plochodráž-
ní utkání družstev krajů 
Plzeň a Praha. Přesto, že 
se pořadatelé snažili při-
pravit hodnotný sportovní 
podnik a s velkým vypě-
tím sil pracovali na pří-
pravách, odcházeli diváci 
nespokojeni. Nebyli spo-
kojeni ani pořadatelé, pro-

tože kvalita závodu neod-
povídala tomu, že se utkali 
plochodrážníci III. výkon-
nostních tříd. Družstvo Pl-
zeň přijelo naprosto nepři-
praveno. Tuto skutečnost 
si musí především uvědo-
mit krajský automotoklub 
v Plzni, který prováděl se-
stavu družstva. Neschop-
nost družstva Plzeň bylo 
vidět i z bodových výsled-
ků. Pražské družstvo zís-
kalo 74 bodů a jeho soupeř 
– Plzeň jen 34 body. 

Toto období zaznamenal Rud. Kůs.       ED
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám Škoda Fabia 1397, r.v. 2002, 
Červená, TK 09/22, první majitel, 
najeto 48.500 km, bez vnitřního 
vybavení, registrované tažné zaří-
zení. Zn. Stav plně funkční. Cena 
60.000 Kč. Tel. 602 289 702
Prodám babetu Korado – nutno vi-
dět. Tel. 702 516 840
Prodám míchačku na jedno koleč-
ko. Tel. 702 516 840
Prodám zánovní benz. sekačku s po-
jezdem, záběr 46 cm, obsah 135 cm3, 
boční výhoz, objem koše 60 l, nasta-
vit. výška sečení 25–75 mm. Cena 
5.000 Kč. Tel. 724 086 980
Prodám dětskou sedačku na kolo, 
dětskou vaničku OK Baby-It, cena 
dohodou. Tel. 604 169 400
Prodám polykarbonát a plastové 
nebo plechové střešní krytiny. Dále 
nabízím přístřešky nad vchody a za-
hradní skleníky. Tel. 775 601 680
Prodám dvojhrob na 3. hřbitově. 
Cena dohodou. Tel. 604 550 094
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím Teru Vari Honda s nářadím 
i nepojízdné a hoblovku s protahem 
KDR a řetězovou dlabačku a tesař-
ský hoblík na trámy na 380V. Tel. 
603 429 372
Koupím lešenářské trubky, jed-
notlivé kusy nebo celé lešení. Tel: 
721 866 006 
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996 
Koupím starší známky, mince, ban-
kovky, odznaky, pohledy, obrazy, 
hodiny, hodinky, porcelán, sklo, vo-
jenské předměty – šavli, helmu, uni-
formu 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 lišto-
vou MF70 a hoblovku s protahem 

LETNÍ TÁBOR
PIRÁTI Z KARIBIKU
7. 8. 2022 – 20. 8. 2022
Popovice u Benešova
CENA: pro člena – 3 900 Kč

   pro nečlena – 4 900 Kč

Pionýr, z. s. 

Pionýrská skupina Otava Sušice

KDR Rojek a řetězovou dlabač-
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 
Výměna garáže v osobním vlast-
nictví. Vyměním garáž v osob-
ním vlastnictví v garážové lokalitě 
u Technoplynu za garáž v lokalitě na 
sídlišti u ulice Sirkařská. Garáž má 
zavedenou elektřinu. Termín reali-
zace může být i koncem roku. Garáž 
samostatně neprodávám. Kontakt: 
721 803 679
Koupím byt v Sušici a okolí. Platba 
ihned. Tel. 605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické říze-
ní, úvěr, hypotéku, účetnictví, apod. 
– kvalitně a rychle. I.. Drábková, Su-
šice, tel. 608 117 789
Hledám pronájem bytu dlouhodo-
bě, ihned. Nebo větší RD v dosahu 
Sušice od 7/2022. Slušnost, spoleh-
livost. Tel. 731 186 929
Koupím garáž samostatně uzamy-
katelnou v Sušici. Tel. 604 246 982

RŮZNÉ
Hledám někoho na sekání trávy. 
700m2/svah. Jemná pěkná tráva. 
Zahrádka. Křovinořezem Stihl. 
Nebo vlastním křovinořezem. Cca.
45 min. sekání. 2x–3x měsíčně. Plus 
jiné drobné zahradní práce. Může 
vykonávat i žena. 130 Kč/h. Nebo 
podle dohody. Zahrádka v Sušici. 
Děkuji. Tel. 603 930 507 
Hledám brigádně jakoukoliv prá-
ci – soboty, neděle, i za špatného 
počasí. Výkopové práce, na stavbě, 
v lese apod. Možno volat po 15. ho-
dině. Tel. 604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické úpra-
vy textu, korektury bakalářských 
a magisterských prací, přípravu na 
maturitní a přijímací zkoušky z čes-
kého jazyka, doučování. Více infor-
mací na www.hezkycesky.top, tel. 
606 49 49 96 
Nabízíme: stříhání ovocných stro-
mů, stříhání živých plotů, sečení 
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

 Sledujte nás také 

 na sociálních sítích
 

 a webu
www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

TŘI DISKUZE O ŠUMAVĚ
Jaká byla za Karla Klostermanna a jaká je dnes?
V červnu se odehrají v Muzeu Šumavy v Sušici tři mimořádné diskuze, 
které se zabývají – každá z jiného úhlu – tématy, která určují podobu Šuma-
vy – stejně tak dnes, jako v době Karla Klostermanna. Karla Klosterman-
na zde zmiňuje proto, protože pochopení kontextu jeho díla bylo hybnou 
silou pro přípravu tohoto seriálu diskuzí. Všechny tři pořádá obec Srní, 
pro kterou je to příležitost pozvat k „jednomu stolu“ odborníky z Čech, 
ale i zahraničí, a sesbírat tak co nejkvalitnější obsah pro právě chystaný 
Dům Karla Klostermanna na Srní, který by měl otevřít své dveře prvním 
návštěvníkům v roce 2023, tedy sto let od jeho úmrtí.

První z diskuzí, 8.6., se věnuje tématu šumavských lesů – jejich při-
rozeným životním životaběhům, i cyklicky se opakujícím katastrofám – 
jaké zažil Karel Klostermann i my. Jako první vystoupí současný ředitel 
Národního parku Šumava, Pavel Hubený, který bude mluvit o tom, jak 
zažil a popsal lesy Karel Klostermann, a jak se proměňovala rozloha a po-
doba lesů v historii. Následovat ho bude Jiří Kec (první ředitel NP Šuma-
va), který bude mluvit o tom, jak člověk svou činností ovlivňuje podobu 
lesa. Prezentace následně uzavře pan Leibl, ředitel Národního parku Ba-
vorský les s příspěvkem o roli národních parků. Diskuze uvede František 
Krejčí (bývalý ředitel NP Šumava a ředitel geoparku Královská Šumava.)

Druhá z diskuzí, 15.6., se věnuje historii soužití Čechů a Němců na 
Šumavě. Tu uvede historik Zdeněk Svoboda přehledem česko-německých 
dějin na Šumavě. Na něj naváže německý historik, Hans Molitor, s výkladem 
o přeshraničních obchodních stezkách. Dále promluví jediná žena celé dis-
kuzní řady, překladatelka Hana Maroszová, o Hansi Kollibabem, současní-
ku Karla Klostermanna a rodáku z Kašperských Hor, který sbíral německé 
lidové pohádky a pověsti. Nechme se překvapit, jestli jsou jiné než ty, co zná-
me. Jako poslední bude mluvit pan Horpeniak z Muzea Šumavy o rozdílech 
v hmotné kultuře a zvycích českých a německých obyvatel Šumavy. Dis-
kuzi bude moderovat Tereza Krejčí, kurátorka Domu Karla Klostermanna.

Poslední diskuze v řadě, 22.6., se dotýká nejožehavějšího tématu: 
nacionalismu. O zasazení problematiky do celoevropského rámce od 
19. století do současnosti se postará historik Sudetoněmeckého muzea 
v Mnichově (a vnuk prvního průkopníka lyžařství na Šumavě), Raimund 
Palezcek. Po něm bude následovat ředitel šumavského muzea ve Vídni 
(a také vnuk šumavského básníka), pan Peter, který bude mluvit konkrét-
ně o osudu své rodiny odsunuté do Rakouska. O národnostním napě-
tí v Kašperských Horách poreferuje student Vysoké školy pedagogické 
v Praze, Vojtěch Židův, a na závěr bude mluvit Václav Sklenář, předseda 
spolku Karla Klostermanna, o tom, jak se nacionalismus podepsal na ži-
votě a díle Karla Klostermanna.

Všechny diskuze se odehrají ve středu, od 18 hodin v Muzeu Šu-
mavy v Sušici. Všechny diskuze budou tlumočeny a jsou otevřené ši-
roké veřejnosti bez vstupného.    MgA. Tereza Krejčí

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 Šu-
mava, 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 zájez-
du je 400 Kč. (pro cestující ze Sušice nebo z Vimperka). Rezervace míst 
probíhá od úterý 19. dubna 2022 od 8.00 hodin (dále každý pracov-
ní 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 – Zastáv-

ka 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 - 7., 14., 21., 28. 6. | 6., 13., 20., 27. 9. | 4.. 11., 18., 25. 10.
čtvrtek - 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

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



Dobrý den, přátelé. V minulých 
dílech naší husitské elegie jsme 
pohřbili nástupce Zikmunda Lu-
cemburského krále Albrechta II. 
Habsburského, jeho choť Barboru 
Celjskou i jejich jediné dítě, krá-
lovnu Alžbětu Lucemburskou. 
Albrecht zemřel 27. října 1439, 
u Ostřihomi v Uhersku, Alžbě-
ta 19. prosince 1442 v uherském 
Győru a Barbora, 
která svou dce-
ru přežila téměř 
o deset let, 11. 
července 1451 na 
Mělníce.

Po  A l ž b ě -
tě zůstal jediný 
syn, Ladislav Po-
hrobek, kterému 
byly v roce mat-
činy smrti pouhé 
dva roky. Měl sice legitimní ná-
rok na český a uherský trůn, včet-
ně rakouského panství, ale složitá 
mezinárodní situace velela v obou 
královstvích hledat jinou cestu. 
V Čechách bylo potřeba dospělého 
krále s ohledem na napjatou vnit-
ropolitickou situaci a nedokonče-
ný proces ratifi kace Jihlavských 
kompaktát. A Uherské králov-
ství sužovalo osmanské nebezpe-
čí – o tom, jak dopadla volba krá-
le v Uhrách, jsme psali minule. 
V Čechách se ještě za života Alž-
běty ujal problematiky nástupce 
českého trůnu státnicky smýšlejí-
cí Hynce Ptáček z Pirkštejna, je-
hož vůle po kompromisu otevírala 
v Čechách prostor pro zcela novou 
politiku – moderní, svěží a nezatí-
ženou minulostí. Těžká doba přes-
ně takové muže potřebovala.

Jeho úsilím přijal v lednu 1440 
zemský sněm v Praze tzv. mírný 
list, který byl politickým kompro-
misem katolické a kališnické stra-
ny. Oba tábory si stanovily přesná 
pravidla společného soužití v krá-
lovství po dobu bezkráloví. Nikdo 
tehdy ovšem nemohl tušit, že se 
protáhne na dlouhých třináct let.

Jedním z důsledků přijetí 
mírného listu byl vznik landfrý-
dů, krajských politických svazů 
pánů, rytířů a královských měst, 
jež sdružovaly vyznavače obou 
konfesí. Sjezdy landfrýdů v čele 
s krajskými hejtmany fakticky na-
hrazovaly ústřední zemskou vládu 
vedenou panovníkem. Landfrýdy 
(jejich model se k nám dostal z ně-
meckého prostředí) se již za hu-

sitských válek osvědčily v západ-
ních Čechách a hlavně na Moravě 
– tehdy je tam zavedl markrabě 
Albrecht. Pod Ptáčkovým vede-
ním se staly mimořádně efektiv-
ním a úspěšným instrumentem ří-
zení země.

Už v březnu 1440 vznikl ve 
východních Čechách nejmocněj-
ší z landfrýdů, který sdružoval 

hradecký, chru-
dimský, čáslav-
ský a kouřimský 
kraj. Společný po-
stup s ním zacho-
vával i kraj mla-
doboleslavský. 
V čele východo-
českého spojené-
ho landfrýdu sta-
nul jako vrchní 
hejtman Hynce 

Ptáček. Jedním z hejtmanů mla-
doboleslavského pak Ptáčkův žák, 
mladý Jiřík z Poděbrad.

Dvacátého června 1440 se 
v Praze uskutečnila královská vol-
ba, jíž se, stále ještě nově, účast-
nili (poprvé před dvěma lety při 
korunovaci Albrechta II.) zástupci 
všech tří stavů. Sbor 46 volitelů, 
mezi nimi i pozdější král Jiří z Po-
děbrad, dal své hlasy Albrechtu III. 
Bavorskému. Albrecht III., zvaný 
Zbožný, byl synovcem druhé man-
želky Václava IV. královny Žofi e, 
a byl to dobrý kandidát. Vyrůstal 
totiž na pražském královském dvo-
ře, byl znalý českých poměrů a na-
víc uměl i poměrně slušně česky. 
S ohledem na neutěšený stav země, 
kdy byl královský majetek většinou 
rozchvácen a to, co zůstalo, bylo ve 
špatném stavu, zároveň i díky ne-
gativnímu postoji Habsburského 
rodu, Albrecht nabízenou korunu 
nepřijal. Pro české stavy to byl šok. 
S takovou variantou nikdo nepočí-
tal. Nezbylo, než hledat dál. Vhod-
ným kandidátem se nejprve jevil 
polský princ Kazimír Jagellonský 
(jeho ženou byla Alžběta Habsbur-
ská, druhá dcera Alžběty Lucem-
burské), jenže ten se po zvolení své-
ho bratra Vladislava III. uherským 
králem stal velkoknížetem litev-
ským, a tak vypadl ze hry…

Příště nástup husitského krále. 
Mějte se rádi, přátelé.

Zpracováno s využitím citací 
z článku Marka Zelenky Věk po-
děbradský, husitstvi.cz.

27. května 2022
Martin Mejstřík

Sušické noviny 11/2022
3. června 2022 strana 11 Příspěvky dopisovatelů / Rubriky / Aktuality

Očima Martina Mejstříka

Hledání krále

Úspěch žáků SOŠ a SOU Sušice v mezinárodní soutěži

Dne 14. 5. a 15. 5. 2022 ve spor-
tovním areálu Modré školy v Suši-
ci proběhly dvě hasičské soutěže. 
V sobotu se zde sešlo 13 soutěžních 
družstev mladých hasičů, aby po-
měřili své síly, dovednosti a rychlost 
v sušickém „Dvojboji“. Letošní již 
6. ročník této soutěže, která se koná 
ve dvou požárních útocích – Útok 
CTIF a klasický Požární útok s vo-
dou. Tuto velmi atraktivní soutěž 
pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů 
Sušice. Celá soutěž je velmi dobře 
připravena, počasí nám vychází také 
na jedničku, a proto vše probíhá tak 
jak má. Vítězem v mladší katego-
rii se stalo družstvo z Bystřice nad 
Úhlavou, v kategorii starší druž-

stvo zvítězili mladí hasiči z Deše-
nic. Družstvo sušických mladých 
hasičů se v nabité konkurenci vůbec 
neztratilo a obsadilo krásné 4. místo. 

V neděli se hasiči sešli na Mod-
ré škole podruhé. Tentokrát přijeli 
starší chlapci a dívky, aby pomě-
řili síly v okresním kole Dorostu 
a přeboru Jednotlivců na běh 60 
m s překážkami. Dorostenci a do-
rostenky podle kategorií plnili dis-
ciplíny – běh na 100 m s překážka-
mi, 100 m dvojboj a test z požární 
ochrany. Vítězové na prvních mís-
tech: dorostenci mladší – Němčík 
Karel Bystřice nad Úhlavou, do-
rostenci střední – Maroušek Voj-
těch – Sušice, dorostenci starší Šota 

Termín 11. – 13. 5. 2022 byl ve 
Střední odborné škole a Středním 
odborném učilišti Sušice ve zna-
mení unikátní události, konkrétně 
konání 4. ročníku mezinárodní 
soutěže odborných dovedností 
žáků O KŘIŠŤÁLOVOU KOU-
LI SYSTHERM a 12. ročníku 
mezinárodní soutěže odborných 
dovedností žáků O PUTOVNÍ 
POHÁR SYSTHERM. Soutěž 
proběhla v opravárenské hale SOŠ 
a SOU Sušice, po dvouleté odmlce 
způsobené koronavirovou pandemií 
a následnými restrikcemi. Zastou-
peny byly školy z celé České repub-
liky a dvě školy ze Slovenska.

Maximální úspěch zaznamena-
la naše škola v soutěži O PUTOV-
NÍ POHÁR SYSTHERM, který 
se nám podařilo obhájit. Perfektní 
výkon předvedla soutěžní dvojice 
Václav Tykal a Tomáš Kaiser, kte-
ří tuto soutěž vyhráli! 12 družstev 
složených vždy z jednoho žáka obo-
ru instalatér a jednoho žáka oboru 
elektrikář z jedné školy absolvova-
lo teoretickou část a praktickou část 
soutěže. Teoretická část se skládala 
z testu odborných znalostí z instala-
térské části a elektro části, znalostí 
BOZP a životního prostředí. Prak-
tická část zahrnovala podle bloko-
vého schématu zhotovení a zapoje-
ní panelu, který obsahoval zapojení 
sanitární techniky, vodoinstalace, 
topení a elektroinstalace. 

V soutěži O KŘIŠŤÁLOVOU 

KOULI SYSTHERM obsadil krás-
né 6. místo žák Lukáš Krýsl. V této 
soutěži dvojici tvořil jeden žák obo-
ru instalatér a jeden žák oboru elek-
trikář z různých škol, kdy kombina-
ce účastníků byla daná losováním. 

Velké poděkování patří také On-
dřeji Ševčíkovi a Eduardu Hrůzo-
vi, kteří naši školu dobře reprezen-
tovali a prokázali svoje praktické 
dovednosti. 

Naši školu během dvouden-
ní akce navštívilo několik oblast-
ních základních škol. Žáci si mohli 
vyzkoušet trenažery autoškoly či 
svařování, prohlédnout si prostory 
školy, vozový park autoškoly a do-
zvědět se bližší informace o jednot-
livých oborech SOŠ a SOU Sušice. 

Vaškovi i Tomášovi děkujeme 
za vynikající reprezentaci školy! 
Všem ostatním žákům děkujeme 
za účast i prokázané znalosti a do-
vednosti v těchto soutěžích. Bu-
deme se těšit na setkání v dalších 
ročnících.

Rozhovor s Václavem Tykalem 
a Tomášem Kaiserem 

Tomáši a Vašku, jste žáci třetí-
ho, závěrečného ročníku SOU. 
Jak byste zhodnotili vaše půso-
bení na škole? Čím vším vás stu-
dium obohatilo? 

Tomáš a Vašek: „Bohužel jsme 
během tří let studia závěr prvního 
ročníku a velkou část druhého roč-
níku strávili distanční výukou. Mu-
síme však říci, že během závěreč-
ného třetího ročníku jsme všechno 

dobře dohnali a necítíme žád-
ný výrazný hendikep.“

Stali jste se vítězi soutěže 
O putovní pohár Systherm. 
Mohli byste popsat, jak sou-
těž probíhala? Museli jste 
řešit nějaké nepředvídatel-
né komplikace? 

Tomáš a Vašek: „Úkoly 
byly založeny na spolupráci. 
Žádné komplikace se neobje-
vily, práci jsme si dobře roz-
vrhli a spolupracovalo se nám 
výborně. Celý čtvrteční den 
jsme pracovali v opraváren-
ské hale u panelu. Žádný pro-
blém s plněním úkolů z plán-
ku jsme neměli. V pátek jsme 
absolvovali test s 50 otázkami 
a poté jsme pokračovali v prá-
ci do 12 hod. Během celé této 

Karel – Bystřice nad Úhlavou, do-
rostenky mladší Kotlanová Karin – 
Bystřice nad Úhlavou, dorostenky 
střední Kalná Štěpánka – Bystřice 
nad Úhlavou. Dorostenky ze Suši-
ce, Skolková Sabina a Sopková Ve-
ronika, vybojovaly 10. a 9. místo.

 Na tuto soutěž navazuje přebor 
jednotlivců v běhu na 60 m s pře-
kážkami. Vítězové podle daných 
kategorií: Kawuloková Anna – 
Bystřice nad Úhlavou, Kopřivo-
vá Nela – Dlažov, Dobřemysl Ště-
pán– Týnec u Horažďovic, Janeček 
Jindřich – Týnec u Horažďovic. 
Soutěžících dětí a dorostenců bylo 
ten den více než 70 a někteří z nich 
budou náš okres reprezentovat na 
krajské soutěži, která se bude konat 

18. 6. 2022 na atletickém stadionu 
města Plzně 

Chtěl bych touto cestou pozvat 
všechny děti, které by měly zájem 
soutěžit a učit se novým věcem, do 
našeho kolektivu mladých hasičů, 
kde se scházíme každou středu od 
16:00 hod. v hasičské zbrojnici v Su-
šici. Nejde jen o obyčejný kroužek 
vyplňující volný čas dětí, ale celoroč-
ní činnost, kde zábavnou formou se 
děti učí první pomoci, požární ochra-
ně a bonusem je technika a vybavení, 
které hned tak někde neuvidí. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
vedení školy, Čestmíru Křížovi za 
umožnění soutěží a nácviků na tyto 
soutěže a městu Sušice za trvalou 
podporu.   -ZM-

doby hodnotitelé posuzovali 
plnění zadaných úkolů, čis-
totu na pracovišti a dodržo-
vání BOZP.“ 

Jak jste se připravovali 
na soutěž? 

Tomáš a Vašek: „Ve ško-
le jsme měli jednodenní pří-
pravu před soutěží, jinak ale 
nijak zvlášť. Hodně nám po-
mohla praxe v soukromých 
fi rmách, kterou jsme absolvo-
vali během druhého a třetího 
ročníku.“ 

Odnesli jste si ze soutěže 
nějaké ceny? 

Tomáš a Vašek: „Obdrželi 
jsme průzkumnou kameru do 
odpadového potrubí, tričko, svino-
vací metr a propagační materiály.“ 

Určitě vám soutěž přinesla 
řadu nových zkušeností. Podělte 
se s námi o ně… 

Vašek: „Byla to moje první sou-
těž. Porovnal jsem se s ostatními 
v oboru, zjistil jsem, v čem jsem 
lepší než ostatní, případně co mám 
zdokonalit.“ 

Tomáš: „V minulosti jsem se zú-
častnil soutěže Technika má zlaté 
dno. Díky soutěži Systherm jsem 
s potěšením zjistil, že to, co dělám 
běžně v praxi, mně stačilo na vý-
hru v soutěži.“

V červnu zakončíte své pů-
sobení na SOU v Sušici. Co vás 
čeká dál? Jaké jsou vaše plány 
do budoucna? 

Tomáš: „Po prázdninách za-
čnu studovat dvouletý maturit-
ní nástavbový obor Podnikání 
na SOŠ a SOU Sušice. Rád bych 
získal maturitu a dělal revizní 
činnost.“

Vašek: „Půjdu pracovat. Po 
získání praxe v oboru bych rád 
živnostensky podnikal.“ 

Díky za rozhovor. 
Ing. Eva Beníšková, 
SOŠ a SOU Sušice

Červen na zahradě – 1
Zásady dobrého komposto-

vání: škoda každého kousku 
organické hmoty, která skončí 
v popelnici a ne na kompostu. 
Mísíme různé druhy komposto-
vaného materiálu. Nadrobno 
rozsekaný materiál se přemění 
na kompost rychleji. 

Dbáme na přiměřenou vlh-
kost kompostu, podle potřeby 
ho buď chráníme před deštěm, 
nebo naopak zaléváme. Dbá-
me na vyrovnaný poměr su-
chého, dřevnatého a čerstvého 
materiálu. 

Menší příměs zeminy urych-
lí pochody přeměny, větší 
množství zeminy však konzer-
vuje. Slehlý a nevyzrálý kom-
post včas překopeme. 

Červnový propad plodů a pro-
bírka, v červnu proto zkontrolujeme 
násadu plodů na ovocných stromech 
a podle potřeby ji upravujeme ruč-
ní probírkou. Po červnovém opadu, 
když mají plody v průměru asi 2 cm, 
odstraníme všechny špatně vyvinu-
té plody, deformované, nebo zasa-
žené chorobami a škůdci. Současně 
protrháme i shluky zdravých plodů 
a ponecháme jen jeden nebo dva 
nejlépe vyvinuté. Při správné pro-
bírce jsou plody od sebe na větévce 
vzdálené 10 až 15 cm, u velkoplo-
dých odrůd i více, ale protože jsou 
zatím malé, celkový dojem může 
vyvolávat obavy z malé úrody.

  V případě zájmu poradím 
i po telefonu (21 – 23 hod.) – 725 
314 829   Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
PORADNA

KYTIČKOVÝ DEN 2022

Ve středu 11. května 2022 jsme 
se my členové Pionýrské skupiny 
Otava Sušice opět zúčastnili Kytič-
kového dne – Mezinárodního dne 
v boji proti rakovině. Do sušických 
ulic jsme vyrazili ve žlutých trič-
kách prodávat kytičky měsíčku lé-
kařského, který je symbolem této 

tradiční sbírky. V letošním roce jsme 
byli velmi úspěšní a vybrali jsme ne-
uvěřitelnou částku 13.702 Kč. 

Děkujeme všem, kteří si žlutou 
kytičku zakoupili a podpořili tak 
potřebnou sbírku. Byli jsme rádi 
součástí!

Dituš, PS Otava Sušice

Hasičské klání na modré škole v Sušici
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Slavnosti se letos z důvodu co-
vidu konaly až po třech letech. Ne-
byl problém navázat na minulé 
ročníky? „Musím říci, že to pro-
blém nebyl a díky té pauze jsme se 
v podstatě hrozně těšili.“

Změnilo se nějak domlouvání 
s vystupujícími? „Myslím, že stan-
dardně vše probíhalo 
podle plánu. Naše dra-
maturgyně Jana Jirá-
tová osloví školy, sou-
bory a místní spolky 
a oznámíme, že budou 
slavnosti, poptáme je-
jich vystoupení, kde se 
dozvíme čas, technic-
ké podmínky atd. Po-
tom sestavíme drama-
turgii, aby to trochu 
dávalo smysl a aby mohli vystupu-
jící hlavně z časových důvodů. Jinak 
to samozřejmě funguje s hlavními 
hosty slavností, zde se program do-
mlouvá někdy 
i rok dopředu.“

Jsi radě-
ji moderáto-
rem, nebo spí-
še ředitelem, 
který slav-
nosti orga-
nizuje? „Být 
moderátorem 
mi vůbec ne-
vadí, naopak jsem si to po covidové 
pauze docela užil. Jako ředitel mám 
zase všechny informace, které je 
dobré mít, abych mohl být dobrým 
moderátorem. Tedy myslím, že se to 
nevylučuje ba naopak.“

Strávil jsi na hlavní scéně oba 
dny. Vyzdvihl bys nějaký moment, 
či vystoupení? „Pro mě bylo asi nej-
víc nabité vystoupení koncert Mňá-
gy a Žďorp. Opravdu jsem si to užil.“

Kdy bylo publikum nejjása-
vější? „Zajímavá otázka, no ne-
vím, snažili jsme se dělat program 
tak, aby si mohl každý něco najít. 
Každé publikum je trochu jiné …, 
ale jeden moment mi utkvěl v pa-
měti. Lenka Filipová dozpívala 
poslední písničku, já jsem vylezl 

na pódium a říkám 
do mikrofonu, že 
máme možná mi-
nutu než sem přijde 
bouřka a v ten mo-
ment blesk a celé se 
to spustilo. A v ten-
to moment fanou-
šek i za deště tleskal 
a pískal radostí. To 
potěšilo.“

Máš nějaké reak-
ce od prodejců ze stánků, (popř. 
z paralelních scén)? „Od prodej-
ců ze stánků reakce zatím nemám, 
stánky má na starosti městská po-

licie, uvidím 
po informa-
tivní schůzce 
s nimi. Jinak 
ostatní scény 
proběhly v po-
řádku (San-
tos, Fuferna 
i Svatobor).“

Jak bys 
akci zhodno-

til? „Slavnosti hodnotím pozitiv-
ně. Děkuji všem účinkujícím, or-
ganizačnímu týmu, technickému 
zázemí, partnerům, sponzorům. 
Děkuji všem, kteří se přišli podí-
vat a užili si nějaké vystoupení.“

Děkuji za odpovědi.
Eduard Lískovec

foto 1,2,3,6 Tomáš Mašek, 
ostatní foto ED

více foto na www.kulturasusice.cz
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Schody nás zavedly do normální rodinky
Po dvouleté covid pauze ne-

meškalo ani divadlo Schody 
a opět hned v předvečer Sušic-
kých slavností představilo v so-
kolovně novou hru. Tentokrát 
19. května Takovou normální 
rodinku, hru na motivy pro-
slulého televizního seriálu Fan 
Vavřincové z roku 1971. V úvo-
du režisérka Zuzana Navrátilová 
uvedla, že Schody představení 
věnují Vašku Krousovi, který se 
divadlu staral o světla.

Pak už se rozpohyboval rej rodi-
ny Hanáků žijících ve čtyřgenerač-
ním složení pod jednou střechou. 
Tento základní fakt je sice silně do-

bový, ale lidské vlastnosti, anomá-
lie, či úchylky zůstávají stejné. Dě-
kujeme za tu dobu, protože již prosté 
soužití takové velké rodinky generuje 
dost vtipných situací a což pak teprve, 
když se klan má rozrůst ještě o další 
členy… Závěrem pak Schody společ-
ně zapěly vše shrnující píseň.

Povedenou rodinku vytvořily: 
babička – Zuzana Navrátilová, ma-
minka a tatínek – Marie Kratochví-
lová a Luboš Sechter, starší dcera 
a zeť – Irena Homolková a Martin 
Petrus, mladší dcera a její ženich – 
Alice Primasová a David Rebstock, 
tetička a její nápadník – Jiřina Po-
láková a Adam Primas a skotačící 

Sušické slavnosti – dokončení ze str. 1

synové starší dcery – Toník a Ku-
bík Polákovi (Jan Šafránek). 

O slovo režisérky jsem požádal 
Zuzanu Navrátilovou: Po pade-

sátiletých Světácích jste zašátrali 

do stejných vod a vytáhli pade-

sátiletou Takovou normální ro-

dinku. Opět komediální klasika, 

ale zcela jiný formát. Jak se vám 

podařilo takto kompaktně zhus-

tit osmidílný tv seriál?

„No, byl to oříšek, ale rozlousk-
li jsme ho. Ale největší zásluhu má 
naše divadelní scenáristka, Martina 
Kratochvílová, která si dala tu prá-
ci a sepsala divadelní scénář. Vzala 
všechny díly a společně jsme se do-
mluvili, které jsou nejlepší…. To už 
je taková tradice, že hrajeme větši-
nou fi lmové komedie. Nějak mě to 
baví upravovat a tvořit na divadlo. 
Věřili jsme, že rodinku lidé znají 
a že se v ní najdou.“

Oproti vašim předešlým před-

lohám jde o formát nenáročný na 

scénu, o to více je však náročnější 

na dialogy a koordinaci postav. 

Přitom nedávno jste ještě hráli 

Světáky. Kdy jste zkoušeli?

„Tak Světáky jsme reprízovali a zá-
roveň zkoušeli rodinku. Vlastně jsme jí 
zkoušeli ještě před covidem. Pak jsme 
všechno zapomněli, zkoušet jsme ne-
mohli. A ta pauza trochu ovlivnila naší 
paměť… .Ale, vrátila se. 

Ano, tentokrát jsme se snažili udě-
lat jednoduchou scénu. Stěhování ku-
lis diváci nevidí, ale je to docela fuška 
jezdit na zájezdy a vykládat, naklá-
dat…. tak jsme si řekli, na co složitá 
scéna, upoutáme humorem a dobrým 
divadlem! Tak snad se to povedlo.“

Ve svém věku jsi překvapila 

v roli babky. Rozdělení rolí bylo 

od počátku jasné?

„No, většinou ano. Role z rodin-

ky byly skoro ušité na míru… jen 
babku jsem si vybrala sama. A to 
i možná z toho důvodu, že už jsem 
paní Rosůlkovou hrála ve vraždách. 
A taky – pořád sedí v křesle a moc se 
nenadře… já jí mám ráda.“

Často jsi na jevišti, jak si zvlá-

dala režii?

„Dobrá otázka, hrající režisér to 
má trochu složitější. Buď chybím her-
cům na jevišti, nebo dole pod pódiem. 
Na začátku jsem byla pořád dole a dí-
vala se na herce a pak už jsem se sna-
žila být s nimi na jevišti. Ale zvládla 
jsem to hlavně proto, že mám šikovné 
herce, kteří to skvěle zvládli.“

Co vám dělalo největší problé-

my, a kdy jste se nejvíce nasmáli?

„Největší problém byl v tom, že 
v každém obrazu hrajeme všichni. 
Měli jsme pár sekund na to, abychom 
si uvědomili, jaký je 
další obraz, co od-
nést, co přinést. Ně-
kdy i krátká chvilka 
na převlečení. No, 
vtipných okamžiků 
bylo hodně. Větši-
nou, když se omylem 
splete text. A pak, 
když herci vytvoří 
nějakou scénku… 
cituji Petra z textu 
rodinky: ,Hele, kde 
je Pavla?‘ A v textu 
je, že si šla lehnout 
s Julinkou. Když se 

na zkoušce zeptal Petr, kde je Pavla, 
odpověď zněla: ,Dneska nepřijde, je 
nemocná.‘ No, a náš osobní humor 
je takový, že si říkáme jménem na-
šich postav. 

Chtěla bych moc poděkovat 
všem divákům, kteří na nás chodí 
a kteří přišli na naši premiéru. Když 
se baví diváci, tak my také. Pro nás 
je to největší odměna. Budeme moc 

rádi, když za námi přijedete do Ži-
hobec nebo na hrad Rabí.“

Další představení: 

3. 6. od 19.30 hod.– kino Sušice

19. 6. od 17 hod – koupal. Žihobce

16. 7. od 20 hod. – hrad Rabí

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Zajímavosti
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