
Sportovní hala je i jednou z investičních akcí, na 
jejíž podpoře se shodly všechny tři koaliční stra-
ny v roce 2018, když uzavíraly původní dohodu. 
Pokud se stavbou haly, jejíž záměr odsouhlasilo 
už minulé zastupitelstvo, budeme vyčkávat až do 
výsledku referenda, jehož výsledek ani termín 
konání nelze dopředu predikovat, město přijde 
o dosud vynaložené fi nanční prostředky na pro-
jekt a přípravné práce. Především ztratí už přidě-
lenou dotaci na 30 milionů korun, která se váže 
na konkrétní termín dokončení stavby. Odsou-
váním zahájení stavby se cena haly dál prodraží, 
vzhledem k tomu, že stávající hala u gymnázia 
je z technických důvodů nevyhovující a hrozí, že 
na podzim nebude možné ji otevřít, je nutné se 
stavbou začít co nejdřív. Aktuálně probíhá vy-
hodnocování výběrového řízení.

Druhým sporným bodem je fungování sušic-
ké nemocnice. Aktuálně probíhá jednání s Plzeň-
ským krajem, ODS Sušice je přesvědčena o tom, 
že cesta začlenění nemocnice pod kraj je správ-
ným a udržitelným modelem pro budoucí dlouho-
dobé fungování s maximální možnou péčí. Nao-
pak Piráti Sušice veřejně prostřednictvím radního 
města Sušice a zároveň radního Plzeňského kraje 
Pavla Haise deklarovali, že vidí cestu ve fungo-
vání nemocnice pod městem s pomocí dotací od 
Plzeňského kraje.

Ve středu 9. června došlo k poslední schůzce, 
kde Piráti na text nabízené dohody odmítli při-
stoupit, ODS Sušice zase není ochotná akceptovat 
postoj Pirátů ke zmíněným bodům o nemocnici, 
sportovní hale a potažmo i referendu, kde ODS 
považuje otázky za zavádějící a pro město těžko 
akceptovatelné.

Na základě těchto skutečností se strany roz-
hodly koaliční spolupráci ukončit. Radní za Pi-
ráty Pavel Hais a Václav Černý přesto projevili 
vůli zůstat ve funkci radních města, ačkoliv ně-
které kroky vedení města nepodporují. Svými 
postoji se spíš připojují k Nezávislým ze Suši-
ce ČSSD a KSČM, jejichž zastupitelé vystupují 
v roli opozice. 

ODS Sušice se na dalším pokračování spolu-
práce dohodla s hnutím ANO Sušice – konkrétní 
znění dohody viz níže.   ODS Sušice

V minulých týdnech došlo na základě poža-
davku Ing. Jana Staňka, zastupitele za ODS, k vy-
volání schůzky koaličních partnerů ODS Sušice, 
hnutí ANO Sušice a Pirátů Sušice. Jan Staněk 
o schůzku požádal 9. dubna 2021 starostu měs-
ta Sušice Petra Mottla v duchu koaliční smlouvy 
uzavřené mezi místním sdružením ODS, ANO 
a Piráty pro volební období 2018 – 2022. (jedná 
se o článek V. koaliční dohody týkajícího se smír-
čího jednání a ukončení dohody).

K prvnímu setkání zástupců koaličních stran 
došlo ve středu 28. 4. Cílem bylo po polovině 
volebního období (ODS plánovala setkání už na 
podzim, ale dřívější datum osobního setkání nebyl 
možný vzhledem k platným protiepidemickým 
opatřením) probrat plnění cílů koaliční smlouvy 
a spolupráci do zbytku volebního období.

Na první schůzku (středa 28. 4.) přišli zástup-
ci ODS s pěti body, které považují pro společné 
fungování ve vedení města Sušice za klíčové – 
Sušická nemocnice, sportovní hala, referendum, 
chování na sociálních sítích a komunikace. Na 
nástřelu těchto bodů se všechny zúčastněné stra-
ny shodly, do dalšího termínu schůzky se ladila 
konkrétní podoba společného prohlášení.

Do druhé schůzky (úterý 11. května) byly zmí-
něné body konkrétně naformulovány a směřová-
ny ke společnému znění prohlášení. Mezi zástupci 
stran nepanovala shoda na názoru v otázce refe-
renda, proto se strany rozhodly tuto problema-
tiku komunikovat s veřejností po „vlastní ose“. 
Na znění zbylých čtyř bodů ale panovala shoda, 
zbývalo dotáhnout detaily textové podoby spo-
lečného prohlášení.

Bohužel zástupci Pirátů Sušice následně na-
vrhli do společného prohlášení takové změny, 
které jsou pro ODS neakceptovatelné. Jde o otáz-
ku nemocnice a sportovní haly (konkrétní for-
mulace Pirátů „Podporujeme výstavbu víceúče-
lové sportovní haly v Sušici, za předpokladů, že 
se aktuálně organizované referendum nevysloví 
pro odložení.“) 

ODS má stavbu sportovní haly, jejíž fi nanco-
vání nelze spojovat s fi nancováním nemocnice, 
ve svém programu, s nímž v roce 2018 přesvěd-
čivě vyhrála volby a získala mandát od občanů. 
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Sušická koalice ODS, ANO a Piráti skončila
Ve vedení města Sušice došlo 9. června k ukončení koaliční spolupráce stran ODS, ANO a Piráti. ODS se na dalším pokračování spolupráce dohodla s hnutím ANO. Radní za 

Piráty Pavel Hais a Václav Černý zůstávají v radě města. O stanovisko v daném max. rozsahu jsme požádali zúčastněné strany a v následujících blocích přinášíme jejich vyjádření. 

Zúčastněné dvě strany, jejichž 
zástupci po komunálních volbách 
v roce 2018 uzavřeli spolupráci pro 
období 2018 – 2022 v Sušici, se do-
hodly na následujícím společném 
prohlášení pro zbytek volebního ob-
dobí. Dohoda byla nabízena i Pirá-
tům, kteří dosud tvořili koalici ve 
vedení města a mají dva zástupce 
v radě města. Ti se ale k dohodě od-
mítli přidat.

1. SUŠICKÁ NEMOCNICE 
vedení města se zasazuje o za-

chování maximální možné péče 
v nemocnici. Bude pokračovat ve 
vyjednávání se zástupci Plzeňského 
kraje o spolupráci a o možném pře-
vzetí nemocnice. Krajská koalice si 
stanovila vyřešení Sušické nemocni-
ce jako svou programovou prioritu, 
nemocnice dostala od Plzeňského 
kraje také fi nanční podporu. Město 
bude nemocnici nadále podporovat. 
Je nutné mít v nemocnici kvalitní 
diagnostiku a zajištění prvotní péče.

2. SPORTOVNÍ HALA
podporujeme zahájení výstavby 

sportovní víceúčelové haly v Sušici, 
což je i jeden z bodů uzavřené po-
volební spolupráce mezi ODS, ANO 

a Piráty (kteří se k tomuto stanovis-
ku odmítli připojit) týkající se inves-
tičních akcí ve městě. Město na halu 
má připravené fi nance, je schválená 
dotace, probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. S výstavbou je 
třeba začít i s ohledem na špatný stav 
sportovní haly u Gymnázia Sušice.

3. REFERENDUM
1) Chcete, aby město Sušice ak-

tivně podporovalo zdravotní péči 
v rozsahu: lůžková interna, lůžková 
chirurgie, JIP, následná péče, ambu-
lance, komplement (RTG, SONO, 
laboratoř), včetně pořízení CT pří-
stroje v Sušické nemocnici ?

– vedení města aktivně podporu-
je zdravotní péči v Sušici, s podpo-
rou Sušické nemocnice je počítáno 
i v městském rozpočtu. Bez zajištění 
fi nancí, personálu, souhlasu pojišťo-
ven a všech klíčových subjektů ale 
nelze garantovat péči ve zmíněném 
rozsahu. Aktivní podpora provozu 
nemocnice je nutná, ale záleží na 
rozsahu zdravotní péče v závislosti 
na dohodě s PK. 

2) Souhlasíte, aby se město Su-
šice zavázalo k tomu, že neprodá 
nemovitosti, které slouží Sušické 

Společné stanovisko ODS a ANO Sušice

Vyjádření Pirátů Sušice k ukončení koaliční spolupráceUkončení koaliční spolupráce ODS, ANO a Piráti Sušice
ODS Sušice 17. 6. 2021 zveřejnila na 

svém facebooku text o ukončení koaliční 
spolupráce ODS, ANO a Piráti Sušice. 
Také my se chceme k této skutečnosti 
vyjádřit. ODS prezentuje jako dva hlavní 
důvody rozkolu odlišný pohled na stavbu 
sportovní haly a další směřování Sušic-
ké nemocnice. My, Piráti Sušice, zůstá-
váme ve svém přístupu k oběma bodům 
konzistentní, nicméně bereme v potaz 
i okolnosti, které od začátku koaliční 
spolupráce nastaly. Připadá nám to lo-
gické i rozumné.

V případě Sušické nemocnice přece 
nejde o to, kdo bude jejím provozovate-
lem, ale spíše o to, jaká zdravotní péče 
bude v nemocnici poskytovaná občanům 
města i celého regionu. Od začátku jsme 
zastánci toho, aby v regionu s velkou spá-
dovou oblastí a značnými dojezdovými 
vzdálenostmi, byla ambulantní i akutní 
lůžková péče s urgentním příjmem a CT. 
Bez tohoto rozsahu dlouhodobě není mož-
né akutní péči provozovat. To znamená, 
že jsme jak pro variantu převzetí nemoc-
nice, Plzeňským krajem tak i pro provo-
zování městem s fi nančním příspěvkem 
kraje tak, aby nemocnice byla dlouhodo-
bě fi nančně udržitelná, ale s tím, že bude 
zachován výše uvedený rozsah péče. Sou-
časná vyjednávání města s krajem nám ani 
občanům bohužel garanci logicky takový 
rozsah péče nezaručují.

Stavbě sportovní haly říkáme ano, 
nicméně bereme v potaz návrh na vyhlá-
šení referenda, který podpořilo cca 2 200 
občanů z volebního obvodu Sušice, a k je-
hož vyhlášení s velkou pravděpodobností 
v nejbližší době dojde. Na rozdíl od někte-
rých místních politiků, kteří se o něm vy-
jádřili jako o zbytečnosti, bereme místní 
referendum jako legitimní součást demo-
kracie. Respektovat referendum je důležité 
zejména u věcí, u kterých se během voleb-
ního období změnily okolnosti nebo jejich 
téma nebylo v době voleb tak závažné.

Proto se domníváme, že je lepší s pří-
padným podpisem smlouvy na stavbu spor-
tovní haly vyčkat na výsledek referenda, 
než se bezhlavě pustit do stavby, kterou vý-
sledek referenda může zastavit. Dopad na 
městský rozpočet a případné dohadování 
se zhotovitelem by tak bylo mnohem boles-
tivější než odložení stavby. Co se týče pro-
jektových a přípravných prací, jsou hotové 
a budou využity i při případném pozdějším 
zahájení výstavby. Pokud jde o dotaci na 
stavbu nízkoenergetické budovy, tak tyto 
dotace se průběžně vypisují.

Na závěr musíme zmínit i náš ne pří-
liš dobrý pocit ze současného politické-
ho ovzduší v Sušici. Přestože pořád jsme 
a vždy jsme byli pro spolupráci napříč po-
litickým spektrem, zdá se nám, že se u na-
šich bývalých koaličních partnerů začíná 
rozmáhat jakási arogance moci spolu s ne-
ochotou diskutovat a hledat kompromis-
ní řešení. Začalo to zvolením člena ODS 
jako vedoucího fi nančního výboru, přesto-
že bylo domluveno, že tuto funkci dosta-
ne opozice. Následovala příprava analýzy 
fungování nemocnice, o níž nebyli naši 
členové v radě města informováni, takže 
byla fakticky připravována za našimi zády. 
Potom přišlo odvolání jednatelů nemocni-
ce, aniž by tomu předcházela jakákoliv dis-
kuze nebo jakákoliv návštěva našich teh-
dejších koaličních partnerů v nemocnici. 
V neposlední řadě je zde i trochu nejasné 
schválení přípojky sítí v areálu bývalého 
SOLA, což je volná vstupenka pro deve-
lopera Accolade postavit na místě provoz, 
který může na dlouhou dobu negativně 
ovlivnit život občanů města bez jasné ga-
rance ze strany developera.

I nadále vás budeme informovat o pro-
bíhajících událostech a našich aktivitách. 
Naše snaha však zůstává stále stejná, vy-
naložíme veškeré úsilí k tomu, abychom 
byli nadějí pro změnu, pro rozvoj moder-
ního města a regionu, a pro lepší život náš 
všech, kteří v něm žijeme.  Piráti Sušice

nemocnici k poskytování zdravot-
ní péče, po dobu minimálně 2 let?

– vedení města nemá a nikdy ne-
mělo v plánu prodej objektu nemoc-
nice. Takto položená otázka je pouze 
účelovou snahou organizátorů re-
ferenda vyvolat obavy obyvatel ze 
zrušení, nebo prodeje nemocnice. 
Vedení města nemá v plánu prodej 
objektu nemocnice, ale může se stát, 
že to bude požadavkem k převze-
tí provozu PK. V tomto případě je 
nezpochybnitelná garance zajištění 
zdravotní péče včetně jejího rozsa-
hu. V případě jejího porušení dojde 
na zpětný prodej obci.

3) Souhlasíte, aby se v této nepří-
znivé epidemiologické a ekonomic-
ké situaci odložila výstavba sportov-
ní haly minimálně o 2 roky?

– posunutí výstavby sportovní 
haly o dva roky by stavbu prodraži-
lo (rostoucí náklady na materiál, sta-
vební práce), navíc by město přišlo 
o již přidělenou dotaci od Minister-
stva životního prostředí ČR.

4. CHOVÁNÍ NA SOCIÁL-
NÍCH SÍTÍCH

odsuzujeme jakékoliv hanlivé vý-
roky směrem k vedení města a vzá-
jemné veřejné napadání. Komuni-
kace na sociálních sítích by měla být 

vedena slušnou formou, nikoliv for-
mou výhrůžek, urážek a šíření ne-
návisti a lží. Jsme proti jakýmkoli 
vulgaritám a osobním útokům na 
kohokoliv jak na sociálních sítích, 
tak v ostatním veřejném prostoru.

5. KOMUNIKACE 
případné neshody probereme 

nejprve na vzájemných jednáních 
v koalici, směrem k občanům měs-
ta chceme vystupovat jednotně. Bu-
deme hájit kroky vedení města a re-
spektovat rozhodnutí rady, podle 
potřeby budou probíhat schůzky 
před jednáním zastupitelstva, pří-
padně rady města. 

Za ODS Sušice: Tomáš Zele-
ný, místopředseda sdružení ODS 
Sušice; Jan Staněk, člen vyjedná-
vacího týmu ODS Sušice; Jonáš 
Bartoš, člen vyjednávacího týmu 

ODS Sušice
Za ANO Sušice: František Je-

línek, místostarosta města Sušice; 
Pavel Javorský, radní města Sušice; 
Miroslav Švarc, člen vyjednávacího 

týmu ANO Sušice

„Vzhledem ke katastrofální 
situaci, která po tornádu nasta-
la v několika moravských ob-
cích, navrhnu hned na příštím 
jednání rady města poskytnutí 
fi nanční pomoci od města Su-
šice. Ještě by se pak upřesnilo, 
zda podpoříme nějaký konkrét-
ní projekt např. opravu školy, 
nebo zda peníze pošleme přímo 
na jejich účet,“ informoval sta-
rosta Petr Mottl a doplnil, že se 
tato rada města, která se sejde 
12. července, bude také zabývat 
připravovaným referendem. 

Po standardním pětiletém 
období dochází opět ke stří-
dání sušických farářů. Při této 
příležitosti dojde na radnici 
19. července k ofi ciálnímu roz-
loučení P. Marka Antoni Don-
nerstaga, Th.D. faráře farností 
Sušice, Kolinec, Mlázovy, Bu-
dětice, Rabí, Petrovice u Sušice 
a Svojšice a vikáře vikariátu Su-
šice-Nepomuk se starostou měs-
ta Petrem Mottlem. Zároveň by 
se měl také představit nastupu-
jící sušický farář. P. Marek se po 
24 letech vrací do rodného Pol-
ska. „Chtěl bych panu faráři 
poděkovat za jeho pozitivní pů-
sobení v Sušici nejen na poli cír-
kevním, ale i celospolečenském. 
Myslím si, že také on zanechá 
v Sušici svojí nesmazatelnou 
stopu,“ okomentoval plánované 
rozloučení starosta Petr Mottl. 

„Všem vám občanům Sušic-
ka přeji krásné léto. Abyste si ho 
po všech těch náročných proti-
epidemických opatřeních užili 
ve zdraví, klidu a pohodě. Dě-
tem ať se vydaří prázdniny, do-
spělým dovolená. Dejte na sebe 
pozor a v pořádku se vraťte,“ 
popřál prostřednictvím tisku na 
závěr aktualit starosta Petr Mottl.

  -red- 
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 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 165 let – výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského

Karel Havlíček Borov-
ský, vlastním jménem Ka-
rel Havlíček (31. října 1821, 
Borová – 29. července 1856, 
Praha), byl český básník, 
novinář, politik a zaklada-
tel české žurnalistiky, satiry 
a literární kritiky. Přídomek 
„Borovský“, kterým často 
podepisoval články, si přidal 
podle místa svého narození 
(Borová u Přibyslavi). 

V Praze studoval fi loso-
fii a následně navštěvoval 
arcibiskupský seminář, ze 
kterého byl však roku 1841 
vyloučen. Působil jako vy-
chovatel ve šlechtické rodi-
ně v Moskvě, kde studoval 
ruskou literaturu a napsal 78 
epigramů, v nichž kriticky 
hodnotil ruskou společnost. 
Roku 1846 převzal redakci 
Pražských novin, ve kterých 
vystupoval proti myšlenkám 
panslavismu. Havlíček Bo-
rovský založil Národní novi-
ny, první česky psané novi-
ny, a podílel se na organizaci 
Slovanského sjezdu. V roce 
1849 byl soudně vyšetřován. 
Po zrušení Národních novin 
v roce 1850 vydával v Kutné 
Hoře týdeník Slovan. V roce 
1851 publikoval soubor člán-
ků Duch národních novin 
a Epištoly kutnohorské. Pro-
dej Kutnohorských epištol byl 
policií zakázán a za svou no-
vinářskou činnost byl Havlí-
ček v letech 1851–55 inter-
nován v Brixenu, kde napsal 
satirické skladby Tyrolské 
elegie, Král Lávra a Křest 
svatého Vladimíra. Poté, co 
Havlíček podepsal protokol, 
jímž se zavázal nepokračo-
vat ve veřejných aktivitách, 
byl po téměř čtyřech letech 
vyhnanství propuštěn zpět do 
Čech. 29. července 1856 ze-
mřel v bytě svého švagra na 
tuberkulózu. Na pohřbu mu 
Božena Němcová údajně dala 
na rakev trnovou korunu jako 
symbol mučednictví.

Jaký byl hlavní přínos 
Karla Havlíčka Borovského 
a proč je dobře si jeho výročí 
připomenout?

Havlíček jako 
novinář a vlaste-
nec se jako jeden 
z mála nebál veřej-
ně vystoupit proti režimu a ve 
svých publikacích ho kritizo-
vat. Dobré je připomenout si 
tuto osobnost obzvláště dnes, 
kdy zprávy jsou velmi čas-
to tendenční a zaměřené na 
to, aby se četly, zatímco je-
jich kvalita upadá. Havlíček 
si jako novinář stál za svým 
a názor změnil snad jen po ná-
vštěvě Ruska, a to po vlastní 
zkušenosti. Jako první v na-
šich zemích začal vydávat no-
viny s příspěvky o politice ce-
lého světa, neboť věřil, že je 
důležité Čechům ukázat, že 
není jen ta „naše“ politika. 
Jako jediný se odvážil kriti-
zovat i vlastenecká díla, kte-
rá nesplňovala jeho vysoký 
nárok na literaturu. Nesou-
hlasil také s možností násilné 
revoluce. Věřil, že národ, kte-
rý nebude vzdělaný, nemůže 
svobody dosáhnout. 

„Byl by již čas, aby nám 
to naše vlastenčení ráčilo ko-
nečně z úst vjeti do rukou a do 
těla, abychom totiž více z lás-
ky pro svůj národ jednali, než 
o té lásce mluvili: neboť pro 
samé povzbuzování k vlaste-
nectví zapomínáme na vzdě-
lávání národu.“ A toto jsou, 
věřím, dobré důvody pro při-
pomínku Havlíčkova výročí.

Havlíček se stavěl proti pla-
ným řečem a neoriginalitě lite-
rárních textů, zastával názor, 
že není třeba psát, aby čes-
ké literatuře knihy přibývaly, 
ale psát, aby se plnily mezery 
v naší tvorbě. Proto napsal ve 
své době kontroverzní kritiku 
Tylova románu Poslední Čech.

Po smrti Karla Havlíčka 
Borovského byl jeho odkaz 
zkreslován. Důkazem je senti-
mentální písnička Spi, Havlíč-
ku, kde je vykreslován jako 
mučedník a kterou by prav-
děpodobně on sám použil na 
podpal v krbu.

Adam Pivetz, sexta
Zdroje: www.ceskatelevize.cz, 

www.phil.muni.cz

Koncept ReFresh bistra nabízí 
studentům širokou nabídku čerst-
vých a kvalitních potravin jako jsou 
zapékané toasty, pečivo od místních 
pekáren, domácí bagety, jogurty, 
balené potraviny a mnoho dalšího. 
Nejen žáci, ale i učitelé a rodiče si tak 
na školní půdě také mohou vybírat 
z velkého množství studených, či 
teplých nápojů. Vybere si zde každý 
díky široké nabídce. Všechny provo-
zovny se na víceletých gymnáziích 
řídí pamlskovou vyhláškou, která od 
roku 2016 usměrňuje prodej nezdra-
vých produktů ve školách. 

Refresh Bistra jsou aktuálně ve 
více jak 9 okresech po celé ČR a od 
září letošního roku se budou rozrůs-
tat o 17 nových poboček, ze stáva-
jících 18. Vytvářejí totiž příjemné 
prostředí 21.století, které díky své 
moderní podobě poptává čím dál tím 
více nových středních škol a gymná-
zií. Pyšní se navíc rychlou obsluhou, 
aby si každý student stihl nakoupit 
během přestávky. Stravování nabí-

zejí za přijatelné ceny. V plánu má 
i samoobslužné pokladny a tablety, 
které provoz ještě urychlí. Prostory 
jsou vybavené novým vybavením, 
mají digitální menuboardy, dodržují 
veškeré hygienické předpisy a může 
se zde platit kartou. 

Letošní krizi bistra ustála a do 
pěti let mají v plánu aktuální množ-
ství provozoven zdvojnásobit.

„Otevřeli jsme v září 2020 s vel-
kým úspěchem a pak se zavřelo kvůli 
covidu. To nás velmi zasáhlo, vyho-
dili jsme zásoby za více než 2 milio-
ny korun a málem zkrachovali. Po-
dařilo se nám však sehnat bankovní 
úvěr, vše splatit a můžeme tak znovu 
pokračovat,“ popisuje strasti uply-
nulých měsíců obchodní ředitelka 
Mgr. Lucie Benešová.

Každý člověk ve vývinu potřebu-
je ke svému správnému vývoji dosta-
tek živin a snadný přístup ke kva-
litním potravinám, proto by každá 
škola měla zvážit svůj aktuální školní 
bufet.  Veronika Bohmanová

Síť školních bufetů 21.století ReFresh Bistro budou 

od září navštěvovat studenti sušického gymnázia

Je červen, sluníčko nakuku-
je do oken a prázdniny klepou 
na dveře. V lavicích už se těžko 
sedí, myšlenky jsou někde u vody, 
a proto jsme měli velkou radost, 
když jsme si při prvouce vzali ba-
tůžky a vyrazili do přírody. Vždyť 
tam se toho hodně naučíme. Paní 
učitelka ještě přibalila rýč a dva 
stromky, co k ní na zahradu v se-
mínku přiletěly a chtěly se tam 

zabydlet. Po cestě jsme určovali 
rostliny, ptáčky a stromy. Schla-
dili jsme se v naší milované Otavě 
a na Pátečku našli stromkům nový 
domov. Pořádně jsme je zalili a po-
přáli jim, ať hezky rostou. Byl to 
hezký den. Plný zážitků a radosti. 
A teď už se těšíme na prázdniny. 
Školo, ahoj v září!

Žáci 1.E ze ZŠ T.G.Masaryka 
v Komenského ul.

Se školou v přírodě

Už nějaký čas bratři kapucí-
ni chodí do Sušické nemocni-
ce s nabídkou duchovní služby. 
„Doba covidová“ nás více spojila 
nejen s pacienty, kteří se ocitli bez 
možnosti návštěv, ale také s léka-
ři a zdravotními sestrami. Prožili 
jsme velmi intenzivní období, kdy 
jsme byli spolu „na jedné lodi“.

A někde tady začal klíčit ná-
pad poděkovat za službu všem 
zdravotníkům, za jejich nasazení, 
jež mnohdy není vidět. Vlastně 
šlo o jednoduchou úvahu: když 
my chodíme do nemocnice, tak by 
mohla nemocnice přijít do kláš-
tera. Na středu 16. června jsme 
naplánovali děkovnou mši sva-
tou. Ke kapucínské komunitě se 
připojil i místní farář a děkan P. 
Marek Donnerstag, poděková-
ní za nemocnici přebírala vrchní 
sestra Mgr. Věra Petrů. Po boho-
službě proběhla prohlídka kostela 
a kláštera. Poté byli zdravotníci 
pozváni na malé pohoštění, které 
pro ně připravili členové Sekulár-
ního františkánského řádu.

Akci jsme dělali s vědomím, 
že je v Sušici samozřejmě víc 
zdravotníků: na obvodech, je 
tu záchranná služba a jsou zde 
sestry v domově důchodců, lékaři 
z polikliniky a další. Třeba se set-
kání se zástupci Sušické nemoc-
nice stane spouštěčem i k dalšímu 
podobnému děkování.

Něco z radostnosti samotného 
setkání můžeme „zahlédnout“ na 
fotografi i dortu nebo vyčíst ze zá-
věru kázání, které komentovalo 
úryvek ze 17. kapitoly Lukášova 
evangelia.

„Náš text píše evangelista 

Lukáš, což byl lékař. O to víc je 
fascinován tím, že se mu před 
očima odehraje zázrak uzdra-
vení, dokáže si poměrně snadno 
představit, co diagnóza malomo-
cenství obnáší. Ale co chci říct? 
Přesto, že asi úplně každý den 
neděláte zázraky, že byste hned 
na vrátnici posílali uzdravené lidi 
domů, tak mi přijde služba léka-
řů a sester a vůbec zdravotníků 
krásně ježíšovská. Dotýkat se ran 
a bolestí člověka, bojovat o jeho 
život, nebo jen prostě s láskou 
přinést jídlo a posadit dotyčného 
na gramofon, objednat sanitku, 
unést chování netrpělivého paci-
enta, zvykat si na stopadesátého 
ministra zdravotnictví… Podle 
mého, tady se dotýkáme už ně-
čeho božského.

To, že jsme tady společně na 
mši sv., soukromě považuji také 
za malý zázrak. Co ta mše sv. 
vlastně je? Je to modlitba, která 
je spojena s hostinou. Jde o mod-
litbu par excellence. Pro mne je to 
vlastně něco mimořádného, něco, 
co je mi velmi drahé – a do čeho 
bychom vás jako nám drahé také 
chtěli zahrnout. Abychom se moc 
nedojímali, tak bych to chtěl i ma-
linko shodit. Jedna sestra říkala: 
Na modlení moc nejsem, ale při-
jdu, protože mě láká mešní víno. 
Nezapomněl jsem, přihlaste se 
po prohlídce kostela a vezmě-
te s sebou na ochutnávku i další 
zájemce.“

Milí zdravotníci ze Sušické 
nemocnice a vůbec všichni, kdo 
se dotýkáte lidské bolesti: díky 
za vaši službu.

br. Petr Petřivalský OFMCap.

Setkání zdravotníků u kapucínů

Spolupráce škol SOŠ a SOU 
Sušice a VHS im Lankreis Cham 
e.V. trvá již přes 10 let. Společně 
jsme realizovali 4 projekty, po-
slední z nich trval 3 roky. Nyní 
spolupracujeme na 5. projektu, 
který by měl trvat 2,5 roku. Plá-
novali jsme jej zahájit 1. 9. 2020, 
ale následkem opatření v souvis-
losti s virovou epidemií jsme jej 
mohli zahájit teprve 1. 4. 2021. 
Projekt s názvem Udržitelnost 
a ochrana životního prostředí ve 
škole, v práci a ve společnost se 
realizuje v rámci programu přes-
hraniční spolupráce Česká re-
publika – Svobodný stát Bavor-
sko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Příklady z obsahu projektu:
PRAXE – Třítýdenní poby-

ty na pracovišti v Bavorsku pro 
žáky oborů: cestovní ruch, so-
ciální činnost, kuchař-číšník, 
automechanik, autoelektrikář, 
opravář zemědělských strojů, 
truhlář, instalatér, kadeřník, 
elektrotechnika elektrikář a dal-
ší. Z projektu je hrazeno ubyto-
vání, strava, pracovní oblečení, 
pojištění.

STUDIJNÍ POBYTY – jsou 

dvoudenní společné pobyty 40 
účastníků z naší školy a 40 ze 
školy v Chamu střídavě 2x v Ba-
vorsku a 2x u nás. Z prostředků 
projektu je např. hrazeno: ubyto-
vání, doprava, strava v zahraničí, 
program a vstupné.

PR ACOV N Í SET K Á N Í 
ŽÁKŮ – Dvoudenní akce stří-
davě v Sušici a Chamu pro sku-
pinu českých a bavorských žáků 
a učitelů, kteří spolupracují na 
řešení profesního úkolu. Z pro-
středků projektu je např. hraze-
no: doprava, ubytování a strava 
v zahraničí, vstupné, materiál, 
tlumočník.

KURZY německé konver-
zace a bezpečného chování na 
internetu. 

PRACOVNÍ SKUPINY se za-
měřením na životní prostředí, 
společnou minulost a odpadové 
hospodářství.

Dále se plánují například 
WORKSHOPY S ODBORNÍ-
KEM, ODBORNÉ EXKURZE, 
PRACOVNÍ SETKÁNÍ UČITE-
LŮ atd.

Ukázka se statistiky – počet 
míst pro účastníky: Praxe, pra-

SOŠ a SOU Sušice nadále spolupracuje s VHS im Lankreis Cham e.V.

Na začátku školního roku naše 
školka, za fi nanční podpory měs-
ta Sušice, slavnostně otevřela nové 
multifunkční hřiště, jehož součástí 
je i mlhoviště.

Jedná se o vodní prvek na princi-
pu rozprašování vody, který je umís-
těn na speciálním povrchu. Ten za-
ručí, že se voda vsákne a nebude se 
na něm držet, minimalizuje se 
tedy riziko uklouznutí. Všechny 
naše děti mají rády vodu a vod-
ní hrátky s kamarády je baví, 
osvěžovače v podobě květin 
nám slouží především k otužo-
vání a osvěžení dětí.

V horkých dnech se snaží-
me s dětmi trávit za zahradě co 
nejvíce času a realizujeme tam 
i vzdělávací činnosti. Cvičíme, 
kreslíme a malujeme, poslou-

cháme pohádky ve stínu pod vzrost-
lými stromy, v rámci environmen-
tální výchovy pozorujeme hmyz, 
motýly a přírodu, kluci hrají fotbal, 
holčičky si na dekách prohlížejí kni-
hy a hrají s panenkami.

Zkrátka u nás ve školce je dě-
tem i v horkých letních dnech fajn.

učitelky MŠ

Na Smetance je nám krásně

covní setkání: 240. Studijní po-
byty: 320. Workshopy, exkurze, 
přípravné kurzy: 540.

V červnu letošního roku 
jsme realizovali řadu aktivit, 
nezapomenutelný byl např í-
klad workshop s panem Emi-

lem Kintzlem, ze kterého při-
kládáme foto.

Nezbývá nic jiného než si přát, 
abychom v příštím školním roce 
mohli bez překážek realizovat 
všechny přeshraniční akce.

Ing. Marie Hlaváčová
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Zasedání rady města

Zasedání zastupitelstva města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne dne 21. června 2021
• Rada města jmenovala za zřizovatele do školské rady na funkční 

období od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2024 tyto členy: ZŠ Lerchova – Mgr. Ivan 
Kratochvíl, Bc. Petra Turková, Jaroslava Holečková, ZŠ TGM – Bc. Mi-
roslava Oudesová, Daniela Šedinová, Ing. Jaromír Kolář.
• Rada města schválila poskytnutí dotace na činnost Okresní radě 

Asociace školních sportovních klubů ČR Klatovy, IČ: 02340011 ve výši 
5 000 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí do-
tace. Částka bude hrazena z org. 191.
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

II. kategorie na služby podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu, s názvem „Sportovní hala Suši-
ce – technický dozor stavebníka (TDS)“ a zároveň schválila fi rmy, které 
budou vyzvány k předložení cenové nabídky: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. 
o., Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice, 250 65, IČ: 49787454, Cor-
rect BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem – centrum, 
400 01, IČ: 25028588, GPL-INVEST, s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České 
Budějovice 3, 370 04, IČ: 26070766, DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 
946/10, Praha 5 – Stodůlky, 155 00, IČ: 27955834, INGEM, a.s., Barrando-
va 366/26, Východní Předměstí, Plzeň 2 - Slovany, 326 00, IČ: 63504006.
• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie 

na služby dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu s názvem „Bazén Sušice – rozšíření wellness 
provozu – projektová dokumentace“, dle přílohy fi rmě APRIS 3MP, 
s.r.o., K Roztokům 190, Praha 6 – Suchdol, 165 00, IČ: 27183912, za cenu 
395 000 Kč bez DPH, tj. 477 950 Kč vč. 21% DPH a pověřila starostu 
města podpisem smlouvy podle přílohy. 
• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie 

na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Výměna kotle v kotelně 
Sirkařská (K1)“ podle přílohy a fi rmy, které budou vyzvány k podání 
nabídky: 1/ ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Ostrava 
– Vítkovice, 703 00, IČ: 27804721, 2/ TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 
Vyškov - Město, 682 01, IČ: 25549464, 3/ TEDOM a.s., Výčapy 195, 
Třebíč, 674 01, IČ: 28466021, 4/ VAE a.s., Kalusova 968/12, Ostrava – 
Mariánské Hory a Hulváky, 709 00, IČ: 64610144, 5/ ENESA a.s., U Vo-
borníků 852/10, Praha 9 - Vysočany, 190 00, IČ: 27382052.

Kompletní usnesení z rady a zastupitelstva na www.mestosusice.cz

Informace z nemocnice
Aktuální situace v Sušické nemocnici, s.r.o. ke dni 25. 6. 2021
1. Péče poskytovaná pacientům COVID+
a) Lůžková péče – již není poskytována 
b) Testování – nemocnice pokračuje v testování podle objednaných kli-

entů. I nadále pokračuje pokles počtu prováděných testů. Testy jsou pro-
váděny průběžně a nemocnice má dostatečnou kapacitu.

c) Očkování – očkovací centrum průběžně plní požadavky klien-
tů. Momentálně jsou velmi krátké čekací doby na očkování a plynule 
běží i vlastní proces očkování v očkovacím centru. K dnešnímu dni 
byla vakcína podána cca 20 000 klientům. V současné době se mohou 
registrovat všichni občané nad 16 let věku. Očkování dětí od 12 let 
mohou, podle nařízení vlády, provádět pouze nemocnice s lůžkovým 
dětským oddělením. Momentálně jednáme o možnosti očkování těch-
to dětí a o výsledku jednání budeme informovat na webových strán-
kách nemocnice. V současné době tyto mladé děti očkovat nemůžeme.

2. Situace v nemocnici – poskytování zdravotní péče v nemocnici je sta-
bilizované. Pracují zde dvě lůžková oddělení následné péče, oddělení akutní 
interní péče a jednotka intenzívní péče. I nadále jsou v nemocnici v provozu 
všechny ambulantní provozy, na které jste byli zvyklí, včetně chirurgické 
ambulance, interní a dětské ambulance všechny v nepřetržitém provozu.

Nemocnice je na současný provoz personálně zajištěna a ekonomic-
ky stabilní.

3. Další rozvoj poskytované péče v nemocnici – v nemocnici jsme pro-
vedli celkovou inventuru počtu lůžek, technických možností jejich vyu-
žití a inventuru platných smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. 

Při této inventuře byla zjištěna volná kapacita lůžek v počtu cca 40 
a možnost využití operačních sálů. O této volné kapacitě vedení nemoc-
nice samozřejmě ví již delší dobu a možnosti jejího využití budou součás-
tí jednání mezi vedením nemocnice, městem Sušice a Plzeňským krajem, 
které je v současné době vedeno o budoucím provozování nemocnice.

Zásadním omezením ve využití těchto volných lůžek a operační kapa-
city je personální situace v nemocnici, proto vedení nemocnice zahájilo 
náborové akce vedoucí k zajištění personálu. 

Pouze upozornění a prosba – momentálně narůstá počet CO-
VID+ obyvatel. V našem spádovém území není zatím nárůst zá-
sadní, přesto bych vás chtěl požádat o maximální opatrnost a obe-
zřetnost a pokud možno o dodržování hygienických opatření. Asi 
nikdo z nás nestojí o další vlnu pandemie.

Děkuji          Bc. Jiří Vlček, MBA
jednatel společnosti Sušická nemocnice, s.r.o.

Zástupci vedení kraje se sešli 

se zaměstnanci Sušické nemocnice
Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová se v dopro-

vodu náměstka pro oblast ekonomiky, investic a majetku Pavla 
Karpíška 17. června setkala s vedením a zaměstnanci Sušic-
ké nemocnice. Setkání navazovalo na jednání o budoucnosti 
nemocnice, které se uskutečnilo v květnu na krajském úřadě.

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová se na květno-
vém jednání o budoucnosti Sušické nemocnice zavázala navští-
vit Sušici a Sušickou nemocnici a setkat se s jejími zaměstnanci. 
Cílem tohoto setkání, které inicioval starosta města Sušice Petr 
Mottl, bylo seznámit zdravotnický i nezdravotnický personál 
s variantními nabídkami Plzeňského kraje a možnostmi podpo-
ry při provozování nemocnice v Sušici.

Hejtmanka v úvodu poděkovala za skvělou spolupráci Sušic-
ké nemocnice v době pandemie i bezchybnou organizaci testo-
vání a očkování v současné době. Zároveň vyzdvihla nezastu-
pitelnou roli nemocnice v rámci zdravotní péče poskytované 
v Plzeňském kraji.

„Přijeli jsme si se zaměstnanci popovídat o variantách, o kte-
rých uvažujeme a které budeme předkládat k vyjádření Radě Pl-
zeňského kraje 28. června. Následně je pak bude projednávat také 
vedení města Sušice,“ upřesňuje cíl setkání hejtmanka Maurit-
zová a pokračuje: „Také jsme chtěli všechny zaměstnance ubez-
pečit, že v případě, že by zvítězila varianta, že nemocnici bude 
provozovat Plzeňský kraj, jsme připraveni všechny zaměstnan-
ce převzít. Uvědomujeme si, že bez zaměstnanců nemůže fungo-
vat žádná nemocnice, a proto nám záleží na tom, aby se situace 
zklidnila.“   -TZ-, foto Karel Sedlecký

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. června 2021
• Zastupitelstvo města schválilo „Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-

nutí účelové dotace“ na dohrazení ztráty provozu autobusové linky 430911 
– MHD Sušice a pověřila starostu města jejím podpisem.
• Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města za rok 2020 

a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21, kterým 

se zřizuje nová org. 2122 Kompenzace daní 2021, která se zvýší v pří-
jmové části o 485 431,82 Kč a zároveň se o stejnou částku sníží org. 98 
konečný zůstatek minulých let.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 23, kterým 

se org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové 
části o částku 6 870 845,00 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29, kterým 

se příspěvkové organizaci Sušické kulturní centrum (org. 252) sníží pří-
spěvek na provoz o 410 000 Kč, zároveň se sníží org. 98 – konečný zů-
statek min. let o tutéž částku.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým 

se příspěvkové organizaci Sportoviště města Sušice (org. 283) sníží pří-
spěvek na provoz o 562.586,59 Kč, zároveň se sníží org. 98 – konečný 
zůstatek min. let o tutéž částku.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 32, kterým 

se organizace 1707 – Teplovod 5. května PD navýší o 700 000 Kč, o tu-
též částku se povýší organizace č. 98 – konečný zůstatek minulých let. 
• Zastupitelstvo města schválilo záměr uspořádání úvodní akce na 

téma „Architekt města Sušice“ formou Pecha Kucha Night podle před-
ložených parametrů a pověřilo zastupitele Karla Jandu dalším rozpra-
cováním předmětného záměru.
• Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace ve výši 10,5 mil. Kč na krytí provozní ztráty související s posky-
továním zdravotní péče na území města Sušice pro společnost Sušická 
nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ: 08176302 a za tím 
účelem schvaluje smlouvu číslo A-003543 na poskytnutí této dotace 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy. Finanční prostředky bu-
dou čerpány z organizace 1933–Sušická nemocnice.
• Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 

290 000 Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče Římskokatolické far-
nosti Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice na obnovu kulturní památky koste-
la sv. Václav v Sušici, p.č.st. 37 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci Kostel 
sv. Václava v Sušici – obnova jižní fasády a kamenických prvků. Zastu-
pitelstvo města pověřila starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení nové ulice na pozemku p.č. 

546/16 v k.ú. Sušice nad Otavou, a rozhodlo o jejím názvu Rozacínova.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci jednatele Bc. Ji-
řího Vlčka o situaci v Sušické nemocnici s.r.o.

Prohlášení ČSSD Sušice k situaci ve městě

1. NEMOCNICE
NESOUHLASÍME s uzavřením akutního lůžkového chirurgického 

oddělení. Za 9 měsíců se novému jednateli nepodařilo získat lékaře ani 
dodržet slib, že oddělení bude otevřeno.

S provozováním nemocnice Plzeňským krajem souhlasíme jen v pří-
padě zachování akutní lůžkové péče v Sušici. Pokud tomu tak nebude, 
může si lůžka následné péče (tj. LDN) provozovat nadále město samo, 
neb tento provoz není ztrátový, a nevyžaduje tedy dotace.

Konstatujeme, že omezováním lůžkové péče v nemocnici hrozí i ne-
dostatek péče ambulantní (dětská, chirurgická, interní), neboť fungující 
nemocnice je s ambulancemi provázaná.

2. PRŮMYSLOVÁ MEGAHALA
NESOUHLASÍME se stavbou megahaly v areálu Solo. VYZÝVÁ-

ME členy rady města, aby ctili a dodrželi usnesení zastupitelů z 21. 11. 
2018, kdy byl přijat NESOUHLAS se stavbou. Pokud došlo ke změně 
v projektu investora, mají rozhodovat opět zastupitelé. 

3. REFERENDUM
REFERENDUM jako prvek přímé demokracie POVAŽUJEME za 

vhodný nástroj k vyjádření vůle občanů.   ČSSD Sušice

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne 

16. června 2021 podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Sušice v oblasti památkové péče na rok 2021.

Dotace je určena pro vlastníky nemovitých staveb na obnovu sta-
veb nebo jejich částí (výměna střešní krytiny, výměna oken, dveří, 
obnova vnějších omítek aj. viditelných především z veřejných prostor) 
prohlášených i neprohlášených za kulturní památku, které se nachá-
zejí na území městské památkové zóny města Sušice. 

Podklady pro poskytování dotací (Program pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Sušice, Pravidla pro žadatele a příjemce dotace 
z programu a Žádost o dotaci) jsou k dispozici na webových strán-
kách Městského úřadu Sušice http://www.mestosusice.cz/mususice/
odborskcr.asp. 

Podrobnější informace na tel. č. 376 540 210
Bc. Kubíková – vedoucí odboru památkové péče a cestovního ruchu

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.

Nálezy odevzdány od března 2020 do dnešního dne.
mobilní telefon – 12 ks, peněženka – 4 ks, dětská peněženka – 2 ks, jízdní 
kolo – 5 ks, powerbanka – 1 ks, karta k účtu – 1 ks, hodinky – 2 ks, sáček 
nákup – 1 ks, fl asch Verbatim – 1 ks

Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 
Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových stránkách 

Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » Aktuál-
ní informace  Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Pá 2. 7.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Út 6. 7. 12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 8. 7.  9.00–15.00  Inspirace v přírodě
Pá 9. 7.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 12. 7. 13.00–15.00  Tipy na výlety
Út 13. 7.  9.00–12.00  Pohodová jóga (karimatku s sebou)
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 15. 7.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Kreslení v přírodě
Pá 16. 7.  9.00–12.00  Keramika ve Strakonicích
Po 19. 7. 13.00–15.00  Společná tvorba programu
Út 20. 7.  9.00–12.00  Trénování paměti
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 22. 7.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Návštěva restaurace
Pá 23. 7.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 26. 7. 13.00–15.00  Hraní společenských her
Út 27. 7.  9.00–12.00  Pohodová jóga (karimatku s sebou)
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 29. 7.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Promítání fi lmu pro inspiraci
Pá 30. 7.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769, Sociálně terapeutická dílna: 775 
731 769, Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

OKÉNKO POMOCI

Město Kašperské Hory
vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovní pozice 
referent/referentka – investiční technik

Podrobnosti k výběrovému řízení najdete na www.kasphory.cz/
mesto/mestsky-urad/uredni-deska, případně je možné si je vyžádat 

na e-mailu: tajemnik@kasphory.cz. 
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 16. 7. 2021 ve 12.00 hod.
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Festival INSPIRACE
 rozhovor s produkční festivalu 

Lotrando dorazí na Rabí

Vodníci, loupežníci, princez-
ny a čerti zavítají na hrad Rabí! 
Letní divadelní festival „Z po-
hádky do pohádky uvede dvě 
oblíbené pohádky, přepracova-
né do muzikálu.

Profesionální herecký sou-

bor Natalie Venturové vystoupí 
v pátek 16. července s muziká-
lovou pohádkou podle filmové 
předlohy Zdeňka Svěráka a Ja-
roslava Uhlíře Lotrando a Zu-
bejda a hned druhý den v sobo-
tu 17. července s muzikálovou 

pohádkou podle 
f ilmové předlo-
hy Zdeňka Troš-
ky Princezna ze 
mlejna.

P ř e d s t a v e -
ní zajisté pobaví 
jak dětského, tak 
i dospělého divá-
ka. Obě předsta-
vení podpoř i lo 
město Rabí a za-
č í naj í  pře sně 
v 18.00 hod.

Vstupenky za-
koupíte v před-
prodejích plzeň-
ské vstupenky, 
v kulturním cen-
tru v Sušici nebo 
online www.pl-
zenskavstupen-
k a . c z .  Z b y l é 
vstupenky budou 
k dispozici v den 
představení na 
pokladně hradu 
Rabí.  -tz-

600 let od Žižkova zranění u Rabí
Hrad Rabí se ne-

smazatelně zapsal do 
českých národních 
dějin. Už jako dítka 
školou povinná jsme 
se dozvěděli, že prá-
vě u Rabí Žižka při-
šel o své jediné zdra-
vé oko.

Letos je to prá-
vě 600 let, kdy k oné 
události došlo. Sta-
lo se tak při dobývá-
ní hradu, který tehdy 
patřil významnému 
přívrženci krále Zik-
munda, panu Janu Švi-
hovskému z Rýzmber-
ka. Neznáme přesné 
datum, kdy Žižka své 
oko u Rabí ztratil. 
Víme jen, že to bylo 
někdy v červnu nebo počátkem 
července roku 1421. 

Husitská vojska přitáhla k hra-
du Rabí patrně údolím Otavy ve 
směru od Horažďovic. Popis prů-
běhu dobývání se nedochoval 
v žádném historickém prameni. 
Protože však známe tehdejší vo-
jenskou taktiku, lze si předsta-
vit, jak přibližně mohlo dobývání 
vypadat. Husité hrad okamži-
tě obklíčili, aby hradní posádka 
nemohla být zásobována potra-
vinami z okolí, a neprodleně se 
pokusili o zteč. U Rabí moment 
překvapení nevyšel, hrad odolal 
útoku, a tak bylo zahájeno obléhá-
ní. Husité vybudovali v bezpečné 
vzdálenosti od hradu polní tábor, 
kde si zřídili zázemí se vším po-
třebným, a opakovaně se pokou-
šeli o dobytí hradu ztečí. Museli 
buďto překonat hradby, prolomit 
hradní bránu nebo pobořit hrad-
by a vzniklou průrvou se dostat 
do hradu. K překonání hradeb 
nejčastěji sloužily dlouhé žebří-
ky nebo hrubě osekané kmeny 
stromů, zvané ostrve. Po nich se 
útočníci vyšplhali na hradby, bo-
jem muže proti muži si v místech, 
kde se žebříky dotýkaly vrcho-
lu hradeb, vytvořili předmostí, 

aby mohli další a další bojovníci 
vniknout do hradu. Brána býva-
la vyrážena beranidlem, neseným 
několika bojovníky, kteří se opa-
kovanými údery snažili prolomit 
vrata brány. Bylo to velmi nebez-
pečné počínání, protože když se 
bojovníci s beranidlem přiblíži-
li k bráně, obránci je zasypávali 
sprškou střel, polévali je vařící 
vodou nebo roztavenou smolou, 
házeli na ně kameny nebo trámy. 
Hradby se útočníci snažili pobo-
řit nejrůznějšími vrhacími stroji, 
kterými na hradební zdi vrhali 
kameny. Pokud se veškerá taková 
střelba soustředila na jedno místo, 
zdivo hradby nemuselo soustře-
děnou palbu vydržet a proboři-
lo se. Vzniklým otvorem se pak 
útočníci mohli dostat do hradu.

Vrhacími stroji, mohly být 
kromě kamenů házeny do hradu 
také mršiny nebo soudky s fe-
káliemi. Cílem bylo zanést mezi 
hradní posádku nemoci, aby 
nemohla hrad účinné bránit. Na 
hrad byly také vrhány zápalné 
střely, s jejichž pomocí bylo mož-
no zapálit dřevěné části hradu. 

Při husitském dobývání přišly 
ke slovu i palné zbraně, využíva-
jící kovové hlavně, kterým byla 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY NA HRADĚ RABÍ

Organizaci festivalu a koordi-
naci všech účinkujících zajišťuje 
produkční a dramaturgyně Su-
šického kulturního centra Sirkus 
Jana Jirátová. V následujících 
odpovědích přibližuje přípravu 
festivalu ze svého úhlu pohledu. 

Vymyká se něčím neobvyk-
lým produkční práce na tomto 
festivalu?

„Děkuji za tuto otázku. Pro-
dukční práce je ve své podstatě vel-
mi neobvyklá a každá akce vyžadu-
je svůj specifi cký přístup. Festival 
Inspirace je od samého začátku vel-
kou výzvou a novou zkušeností. Je 
to druh akce, která se v Sušici po-
řádá poprvé. Zajímavostí je i loka-
lita, která se nám zdála nejvhod-
nější pro tento typ akce. Rozhodli 
jsme se pro účely této akce využít 
krásného prostředí dětského parku 
u sušického gymnázia a dokonce 
díky festivalu dostal park své nové 
jméno Park mezi zdmi.“

Je název festivalu inspirací 
také pro vaši práci? 

„Mám svoji práci velmi ráda, 
a proto musím říct, že sama o sobě 
je pro mě velmi inspirativní. A ano 
festival Inspirace mě inspiruje o to 

více. Už když jsem se o festivalu 
dozvěděla, věděla jsem, že to bude 
o něco více kreativní a zajímavá 
práce ve srovnání s organizací 
např. koncertu. Ráda spolupracuji 
s ostatním spoluorganizátory fes-
tivalu, protože každý přináší svůj 
osobní vhled a zkušenosti z oboru, 
ve kterém působí.“

Díky pestrosti této práce 
(umělci, přednášející, obchod-
níci) přijdete na festivalu do 
kontaktu s mnoha lidmi růz-
ných povah a zájmů. Je možné, 
abyste se shodli na všech detai-
lech smluv a jejich požadavků? 

„Bez vzájemné shody by neby-
lo možné vůbec moji práci dělat, 
a proto je to většinou o kompro-
misu na obou stranách. Musím 
podotknout, že všichni, kteří se 
do festivalu zapojili, jsou velmi 
milí a vstřícní a už se moc těším, 
až se s nimi setkám osobně. A sa-
mozřejmě se těším na všechny, 
kteří se tohoto festivalu zúčast-
ní. Tímto všechny srdečně zvu na 
14. srpna do Parku mezi zdmi. 
Přijďte a nechte se inspirovat Fes-
tivalem Inspirace!“

Děkuji za odpovědi. -JW-

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
50 let – výročí úmrtí Louise Armstronga

Louis Armstrong, rodným jmé-
nem Louis Daniel Armstrong (asi 
4. srpna 1901, New Orleans, Louisia-
na, USA – 6. července 1971, Queens, 
New York, USA), byl slavný jazzový 
trumpetista a zpěvák, vystupoval 
pod přezdívkami Pops a Satchmo 
nebo Dipper. Je považovaný za jed-
noho z nejvýznamnějších jazzo-
vých umělců 20. století. 

Uváděné datum narození není 
přesné, protože se narodil v černoš-
ské čtvrti a první doklad o jeho ži-
votě pochází až z 18. roku jeho ži-
vota. Sám si vybral datum narození 
4. července, pravděpodobně z toho 
důvodu, že toto datum bylo velmi 
populární – Den nezávislosti. Místo 
4. července se však častěji uvádí 4. 
srpna. Existují však i dohady, že se 
narodil dříve, už před rokem 1901. 
Mezi lety 1919 – 1921 měl stálé an-
gažmá v orchestru Fata Marablea, 
který hrával na výletní lodi Missis-
sippi. V roce 1921 začal hrát v po-
pulární kapele Tuxedo Brass Band. 
Od roku 1922 také účinkoval v ka-
pele King Oliver's Creole Jazz Band 
v Chicagu, se kterou nahrál své prv-
ní album. Po své druhé svatbě v roce 
1924 se na popud manželky odstěho-
vali do New Yorku a on přijal angaž-
má v orchestru Fletchera Henderso-
na. Když se roku 1925 vrátil zpět do 
Chicaga, stal se nezávislým kapelní-
kem a založil kapelu Hot Five (poz-
ději Hot Seven). Hlavně v této době 
vznikaly nahrávky s Louisovými 
virtuózními improvizacemi a sca-
tem, což je improvizovaný jazzový 
zpěv, ve kterém se používají slova 
beze smyslu a samostatné slabiky. 
Poté hrál hlavně ve vlastních kape-
lách a vydal přes 50 alb. V roce 1965 

navštívil se svou kape-
lou All Stars na 10 dní 
Československo a jeho 
představení v pražské 
Lucerně komentované dvojicí Suchý 
– Šlitr se stalo významnou kulturní 
a společenskou akcí.

Jaký byl hlavní přínos Louise 
Armstronga a proč si jeho výročí 
připomínáme?

Louis Armstrong byl jednou 
z nejznámějších osobností newor-
leanského jazzu. Po celý svůj ži-
vot zůstal věrným přívržencem 
raných improvizací s krátkými 
obdobími orchestrální swingové 
hudby a typickým představitelem 
hot-jazzu. Byl jednou z osobností, 
jež předurčily hudbu celého stole-
tí. Vyrůstal v primitivním prostře-
dí, a proto se vyjadřoval naplno 
a bez zábran. V tomto vyjadřování 
bylo hlavní kouzlo jeho osobnosti. 
Lidé si Louise také pamatují pro 
jeho nekončící široký úsměv, gri-
masy, posunky a často až přehá-
něné upozorňování na jeho „čer-
nošství“. V roce 1957 ale vystoupil 
proti Eisenhowerově vládě v době 
rasových nepokojů.

Zajímavost ze života
Armstrongova poslední manžel-

ka Lucille vyprávěla, že koupila vá-
noční stromeček a postavila ho do 
hotelového pokoje. Když odcházeli 
spát, byl Louis ze světýlek na strom-
ku stále u vytržení jako dítě. Chtě-
la je zhasnout. „Ne, nech to svítit,“ 
bránil se Armstrong, „to je první 
vánoční stromeček, který jsem kdy 
měl.“ Bylo mu čtyřicet.

Kryštof Satorie, sexta
Zdroje: cs.wikipedia.org, 

www.osobnosti.cz

za pomoci zapáleného střelného 
prachu vymrštěna velkou rych-
lostí střela. Husité byli ve své 
době první, kdo tyto zbraně za-
čali ve větší míře používat.

O Žižkově zranění mluví jen 
několik lidových pověstí, žádný 
kronikářský záznam k dispozi-
ci nemáme. Pověsti se liší pouze 
v tom, kdy byl Žižka zasažen. 
V popisu průběhu zranění se již 
shodují. Podle jedné z pověstí byl 
Žižka zasažen přímo při útoku 
na hrad, podle jiné došlo ke zra-
nění v době, kdy Žižka odpočíval 
ve stínu stromu. Na Žižku byla 
vypálena z hradu střela z kuše. 
Střelcem prý byl zeman Přibík 
Kocovský. Střela svůj cíl minula 
a zarazila se do kmenu hrušně, 
blízko které se Žižka nacházel. 
Vlivem razance střely z kmenu 
odlétla tříska, která zranila Žiž-
kovo jediné vidoucí oko. 

Hrad Rabí husité dobyli, ale 
to už vojevůdce Žižka neviděl. 
Okamžitě po zranění byl odve-
zen k ošetření do Prahy. Přes 
veškeré úsilí ranhojičů se oko 
zachránit nepodařilo. Dnes se 
odborníci přou o to, zda Žižka 
oslepl zcela nebo zda mu zůstaly 
zachovány nějaké zbytky vidění. 
Tuto při ovšem dost dobře roz-
hodnout nelze, tehdejší prameny 
o tom mlčí. Můžeme proto tuto 
část uzavřít konstatováním, že to 
poslední, co ve svém životě Žiž-

ka jasně a dobře viděl, 
byl právě rábský hrad.

Poněkud se zapo-
míná na to, že v roce 
1421 to nebylo po-
prvé, kdy se Žižka 
u Rabí octl. Husit-
ská vojska se svým 
vojevůdcem Žižkou 
oblehla Rabí také 
v roce 1420 – patr-
ně na přelomu květ-
na a dubna toho roku. 
Rabí tehdy padlo po 
velmi krátkém oblé-
hání a snad jej vzdala 
sama posádka nebo 
byl vydán zradou ně-
koho z posádky, pří-
padně dohodou obou 
stran. O průběhu ob-
léhání ani tentokrát 

nejsou žádné zprávy. Dochoval 
se však popis událostí následují-
cích po dobytí rábské pevnosti. 
Na Rabí bylo v době obléhání 
ukryto velké množství kleno-
tů, rouch i peněz od šlechticů 
a církevních hodnostářů z oko-
lí. Žižka po pádu hradu při-
kázal snést všechny cennosti 
na hromadu před hrad a spá-
lit je. Husité si ponechali jen 
zbraně, koně a hotové peníze. 
Před hradem bylo také upáleno 
sedm mnichů zajatých na hra-
dě. Mniši prý přišli o život na 
místě současné kašny na ráb-
ském náměstí. Na tomto místě 
byla na jejich památku vztyčena 
boží muka. Později je nahradila 
kašna a boží muka se přestěho-
vala do podhradí.

Na hradě byla při husitském 
obléhání i manželka hradního 
pána Jana Švihovského a jeho 
dva malí synové. Podle míst-
ních pověstí je Žižka vzal pod 
svou ochranu a dokud se nevrá-
til hradní pán, ponechal jim na 
jejich ochranu několik svých 
bojovníků. Pravda je asi poně-
kud prozaičtější. Žižka nejspíše 
manželku hradního pána i jeho 
děti zajmul a propustil je až po 
zaplacení tučného výkupného. 
Alespoň taková byla tehdejší 
běžná praxe husitských bojov-
níků. 

 text a foto Zdeněk Ruda

Festival inspirace se odehraje 14. 8. v Parku mezi zdmi u gymnázia.
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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: 
Miroslav Šisler – SLAPY – cyklus kreseb a maleb 

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

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Otevírací doba:

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

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

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

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

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

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 5. – 30. 9. 2021:

pondělí–pátek  9.00–12.30 13.00–17.00
sobota   9.00–12.30 13.00–14.00
svátky   9.00–12.30 13.00–14.00

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro
MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen: 

úterý–sobota  9.00–12.00 12.45–17.00
neděle    9.00–12.00

do 31. prosince 
Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy – výstava

Přehled akcí
24. července od 20 hod. – Ostrov Santos

31. července od 14 hod. – Ostrov Santos
Dětský den

6. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Rybičky 48 + Street 69 – koncert

7. srpna od 8.30 hod. – Zimní stadion Sušice
Memoriál Rendy Vachouška – hokejbalový turnaj 
k uctění památky skvělého kamaráda a hokejisty 

7. srpna – Pastvina
Do zahrádky za zvířátky – akce pro celou rodinu

13. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Kabát revival – koncert

14. srpna od 9 hod. – Park mezi zdmi u gymnázia
Festival INSPIRACE – viz str. 1 a 4

14. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Marpo + Troublegang – koncert

21. srpna od 21 hod.– Ostrov Santos
Harlej – koncert

27.–28. srpna – Ostrov Santos

28. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

3. září – Ostrov Santos
Brutus – koncert

4. září od 20 hod. – Ostrov Santos
Škwor

4. září od 15.30 hod. – Chatová osada Luh

8. září od 20 hod. – KD Sokolovna – přeloženo z 5. 10. 2020
David Koller – Acoustic tour 

11. září od 19 hod. – KD Sokolovna
Helena Vondráčková & Charlie Band a hosté
Vzhůru k výškám

17. září od 20 hod. – Kino Sušice
Kladivo NA PÝCHU – Rocková opera 

17. září od 22 hod. – Tradiční KlOU!b
PRAGO UNION – koncert

23. září od 19.30 hod. – Smetanův sál
JAZZ Jam Session – Jaromír Helešic, František Uh-
líř – kontrabas, Jaroslav Pruner – klavír

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 
Otevírací doba:

pondělí  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
středa  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
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

2. července od 20 hod. – Ostrov Santos

4. července od 14 hod. – Ostrov Santos
Dětský den – pořádá RC Medvídek

16. července od 19 hod. – Ostrov Santos
Čechomor – koncert

17. července od 8 hod. – náměstí Sušice

17. července – Ostrov Santos

24. července od 10 hod. – Skatepark Sušice

Sušice

Region

Annín
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Prohlídky Mouřence

14.–18. července – Annín
VI. Mezinárodní sklářské sympozium – viz str. 11

23.–25. července – Annín
IV. sklářská anenská pouť

20. srpna – Mouřenec
Koncert skupiny Elias

Hrádek
6. července od 10 hod. – Zámek Hrádek
10., 24., 31. července, 14. a 21. srpna od 17 hod. 
Prohlídky zámeckého areálu s majitelem

7. srpna od 18 hod. – Zámek Hrádek
Koncert harfi stky K. Ševčíkové v duetu Angelorum

Jiřičná
3. července od 11 hod. – Outline centrum
Dětský den – hrají Paleťáci, seminář htm. divadla Tyl

Kašperské Hory
5. července od 22 hod. – Kostel sv. Mikuláše
Purgatio – audiovizuální koncert

Strašín
16. – 18. července. – kostel Narození Panny Marie
Strašínské hudební slavnosti 2021
pátek 19.30 – Koncert komorní hudby
sobota 21.00 fotbalové hřiště – ABBA STAR – Revival
neděle 11.00 – Slavnostní mše sv.

Velhartice
23.–25. července
Velhartická pouť – pátek v kostele na náměstí – Kytarový 
koncert, sobota – odpoledne pro děti, fotbalové utkání, 
pouťová zábava, neděle – Malá muzika Nauše Pepíka

Mlázovy
24. července od 18 hod. – Pohádková chalupa Mlázovy
Prohlídka při úplňku s průvodcem a programem 

22. srpna od 18 hod. – Pohádková chalupa Mlázovy
Večerní prohlídka při úplňku s průvodcem – posezení 
u Bludného kamene se spisovatelem Hynkem Klimkem

Čepice
3. července od 14 hod. – Čepice
Setkání harmonikářů – s Veselou Trojkou P. Kršky

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba v květnu a červnu: po–so 9.30–15.30
Něžné orchideje mírného pásma 
fotografi cká výstava Anny Kratochvílové z Horažďovic 
Čtyři cesty na sever
fotografi e cestovatele Zdeňka Vacka
Malované opony českých divadel – výstava his-
torických malovaných opon ze všech koutů ČR

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

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava fi nského designového skla a porcelánu

3. července od 16 hod. – Finské kulturním centrum
Když linka kraluje a barva září! – vernisáž výstavy 
obrazů, grafi k a knižních ilustrací Borise Jirků

3. července od 17 hod. – Finské kulturní centrum
Kořeny – vernisáž výstavy fotografi í a koláží

3. července od 18 hod. – kostel Proměnění Páně
Putování s varhanami ze starého kontinentu do 
zámoří – koncert Hany Bartošové

Hartmanice
HARTMANICKÁ SYNAGOGA
Otevírací doba muzea v květnu:
středa–pátek 9.00–18.00
sobota 9.00–17.30 | neděle 10.30–17.30

MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
Stálá expozice ,,Svatý Vintíř“ – výstavu vytvořila paní 
Zuzana Jonová a je součástí česko-německého projektu 
,,Vintířova stezka“

9. července od 19 hod. – kostel sv. Vintíře Dobrá Voda
Koncert skupiny Elias 

7. srpna od 10 hod. – Dům sv. Vintíře v Dobré Vodě
... a jsou tu zase „Šiškouni“! – šumavská strašidýlka, 
oblíbené zdobení látkových tašek, výroba záložek

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
Zážitkové lekce jógy na hradě Rabí 
2.7. | 3.7. – 17.30–18.40 | 8.7. | 9.7. | 10.7. – 17.30–18.40 
pro rodiče s dětmi termín navíc: 2.7. | 9.7. – 10.00–10.40 
11. července od 15 hod. 
Rabský Floutek / Deset černoušků
16. července od 18 hod.
Muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda
17. července od 18 hod.
Muzikálová pohádka Princezna ze mlejna
25. července od 15 hod.
Rabský Floutek / Zajíček a velká mrkvová záhada
31. července od 19 hod.
Hradozámecká noc na Rabí
14. srpna od 18.30 hod.
Ruinfest – festival se svěží hudbou mimo mainstream
15. srpna od 15 hod.
Rabský Floutek / Bajaja

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
11. července od 19 hod.
Světáci – Sušická divadelní společnost SCHODY
28. července od 20.30 hod.
Sen noci svatojánské – hra o lásce a bláznivých proměnách
3. srpna od 21.30 hod.
Romeo a Julie – největší milostný příběh všech dob
6. srpna od 21.30 hod.
Macbeth – jedna z nejznámějších Shakespearových tragédií

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
3.–6. července od 10 hod.
Živá řemesla v podhradí – oživení skanzenu
31. července od 19 hod.
Hradozámecká noc – večerní prohlídky hradem
31. července – 1. srpna od 9.30 hod.
Štíty stříbrného lva – výlet do 14. století – prohlídka
14. srpna od 16 hod.
Hra na hledanou – loutková pohádka
27. srpna od 20 hod. 
Kladivo na pýchu – Rocková opera
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Blahopřání

Eva Půroková r. 1938, Václav Beránek r. 1966, František Horejš r. 1938.

sobota 25. září 2021
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 
ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 2. října 2021
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Přeloženo z 25. dubna / 21. listopadu 2020.

sobota 18. prosince 2021
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...

Kdo žije v srdcích, neumírá.

Dne 15. července uplynou již čtyři roky, co nás navždy 
opustil pan

Vilém Hrach
ze Sušice
S láskou vzpomíná manželka Jarmila.

Metal Madness

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 20. 7. | 10. 8. | 7. 9. | 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. 

Horažďovice: 22. 6. | 5. 10. 2021
Nalžovské Hory: 14. 9. 2021

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Vážíme si toho, že můžeme s našimi klienty slavit tak krásná jubilea, 
jako s paní M. Hlůžkovou. Ta oslavila 22. 6. 2021 rovných 100 let a my jí 
přejeme hodně zdraví, lásky a Božího požehnání. Oblastní charita Sušice

I tento rok se na konec prázdnin chystá pořádná rozlučka, kterou tra-
dičně praktikuje svérázný festival Metal Madness, letos již s pořadovým 
číslem osm. Je nám obrovskou ctí představit Vám další legendu, kterou se 
pro letošní ročník stává neúnavná polská mašinérie Vader. Ze zahraničí 
dále dorazí thrashová četa Antipeewee a následovat bude klasický průřez 
tuzemskou scénou od ostřílených jmen až po úplné nováčky. Už loni se 
osvědčila jistá soutěž pátečního warm-up programu, kdy na malém podiu 
vystoupí trojice nových nadějí a na návštěvnících bude rozhodnutí, kterou 
z nich posunou na hlavní sobotní program. Další záležitosti a parametry 
festivalu jsou opět bez výrazných změn, takže se můžeme těšit na příjem-
né prostředí ostrova, výbornou nabídku pochutin na baru, skvělý zvuk, 
důslednou organizaci a v neposlední řadě i nepřenositelný genius loci.

27. 8. Pátek večer od 20.00 / vstup zdarma
Infernal Cult | Inception Of Fall | Kal

28. 8. start ve 14.00
Vader | Antipeewee | Fleshless | Stíny Plamenů | Mortifi lia
Murder Inc. | Innersphere | Vanguard | Art Of Blood

Odkazy k podrobnému infu: http://www.mortifi lia.cz/metal-madness/
https://www.facebook.com/events/312684360041516?ref=110

MF Production

Mám vás všechny rád.

Dne 23. července uplynou čtyři roky, co tragicky zahynul
při motonehodě náš syn

Jakub Garreis
z Petrovic u Sušice. S úctou a láskou vzpomínají rodiče,
bratr Tomáš s Tomíškem a Johankou.
Děkujeme všem za vzpomínku.

Dne 13. července uplyne již čtrnáctý smutný rok ode 
dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

Jaroslav Lerch 

ze Sušice. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. Dcery Věra a Jaroslava s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, ten nezapomene.

Dne 8. července vzpomeneme páté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek
a dědeček pan

Josef Raab
ze Šimanova. Stále vzpomínají manželka Irena, dcery
Irena a Hana a syn Milan s rodinami.

Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež 
pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka

od 2. 9. do 25. 11. 2021 
vždy ve ČTVRTEK od 19 hodin v KD Sokolovna Sušice

Kurz bude otevřen po naplnění pátečního kurzu 
a při minimálním počtu 20 přihlášených párů.

Zájemci se mohou hlásit od 21. 6. do 30. 6. 2021 v Sušickém kulturním 
centru – SIRKUS, p.o. v kanceláři KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686. 

Dne 20. června uplynul čtrnáctý smutný rok
od úmrtí paní

Heleny Zelené
ze Sušice. Vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
dcera Eva s manželem, syn Bohouš s manželkou,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám,
maminko, chybíš nám všem.

Dne 8. července vzpomeneme jedenáctého smutného
výročí úmrtí paní

Heleny Hosnedlové.
S láskou vzpomínají a všem, kteří vzpomenou na její zlaté srdce, děkují 
dcera Helena, synové František, Petr a Bohouš s rodinami, sestra Eva 
s manželem, bratr Bohouš s manželkou a ostatní příbuzní.

Dne 10. července vzpomeneme desátého výročí 
úmrtí pana 

Františka Janouška
ze Sušice. S láskou vzpomínají a za vzpomínku 
děkují syn s rodinou, vnoučata, pravnoučata, ostatní 
příbuzní a známí.

Vydal ses na cestu, kam chodí každý sám,
jen okno vzpomínek je stále dokořán.

Dne 30. června uplynul jedenáctý rok, co nás 
navždy opustil pan

Jiří Šefrna
ze Sušice. Stále vzpomíná manželka a synové Jiří 
a Radek s rodinou.

Načerpejte síly, pomůžeme vám 

s péčí o vaše blízké! 
Blíží se léto, čas odpočinku a touto dobou vyhledávají lidé odleh-

čovací služby. 
 Co jsou to odlehčovací služby a komu pomáhají?
Odlehčovací služby (nazývány také jako úlevová péče) slouží oso-

bám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich do-
mácím prostředí. Oblastní charita Sušice nabízí tyto služby v terénní 
formě, to znamená, že jezdíme ke klientům domů. Smyslem služby 
je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek nebo prostor pro vyřízení 
osobních záležitostí. Terénní služba se postará o klienta v době, kdy 
pečující osoba využívá volný čas (lékař, kadeřník, odpočinek, zaměst-
nání, osobní aktivity). 

 V jakém časovém rozsahu a kde poskytujete tyto služby?
Odlehčovací služby jsou poskytovány denně od 5:30 – 21h (včet-

ně víkendů a svátků) dospělým osobám od 19 let se sníženou schop-
ností sebeobsluhy, o které je jinak během dne pravidelně pečováno. 
Území, na kterém služby poskytujeme je velké, máme středisko v Su-
šici, Železné Rudě, Kašperských Horách a Kolinci. Dále poskytuje-
me služby ve všech obcích do 20 km od středisek, také na Čachrově 
a v Nalžovských Horách. 

 Jak přesně služba odlehčovací služby probíhají, jaká je cena 
a jak je případně sjednat?

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Cena je 
dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách 130 Kč za hodinu přímé 
péče. Doprava se nehradí. Služby lze hradit také z pří-
spěvku na péči. V rámci poradenství zdarma pomáháme 
s podáním žádosti o tento příspěvek. Zájemci nás mo-
hou kontaktovat na tel. 731 402 910 nebo pro více infor-
mací navštívit webové stránky www.susice.charita.cz. 

Bc. Monika Věchtíková, Oblastní charita Sušice

OKÉNKO POMOCI

Dne 15. července oslaví své životní jubileum náš 
taťka, děda, praděda a přítel pan

Vladimír Štefaňák.
Do dalších let mu přejeme jen to nejlepší, zdraví, 
štěstí a pohodu.
Dcera Irena s Milanem, přítelkyně Jarka, vnoučata 
Ája a Pepa s rodinami.
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KNIHOVNA

Do škol se vrátili rytíři a rytířky
14., 15. a 16. června navštívili knihovnu žáci prvních a druhých 

tříd ZŠ T. G. Masaryka a Komenského. Mávnutím kouzelného prout-
ku se knihovna proměnila v rytířský sál, zjevil se nám knihovní duch 
KIDD a z dlouhého spánku se probudila knihovní královna. To vše 
při příležitosti pasování Rytířů slova. Před samotným pasováním 
musejí adepti složit tři zkoušky – musejí dokázat, že se naučili číst, 
povinností je složení přísahy, která je zavazuje k celoživotní ochra-
ně a úcty ke knihám, poslední zkouška je ze psaní.

 I letos všichni uspěli a královnou byli slavnostně pasováni na Ry-
tíře slova. Obdrželi pasovací glejt, od KIDDa dostali knížku a pou-
kázku do knihovny na rok zdarma. Čerství rytíři ještě poděkovali pa-
ním učitelkám za úsilí a píli vynaloženou nejen při online vyučování 
a vrátili se zpět do školy. Rytířský sál, stejně jako královna a KIDD, 
zmizel, knihovna je opět knihovnou a těší se na mladé čtenáře. 

ZŠ TGM Komenského ulice 1.A

ZŠ TGM Komenského ulice 2.E

ZŠ T. G. Masaryka 1.A

ZŠ T. G. Masaryka 2.B

RC Medvídek
na ostrově SANTOS

Červenec:

4. 7. – Den dětí od 14 hod.

16. 7. – herna s Medvídkem od 9.30 do 10.30 hod.

Srpen:

13. 8. – herna s Medvídkem od 9.30 do 10.30 hod.

29. 8. – RODINNÁ OLYMPIÁDA od 14 do 16 hod.

Těšit se můžete na sportovní a taneční aktivity, výtvarné činnosti, 

hraní na dece...  Vstupné: 50 Kč / 1 dítě 70 Kč / sourozenci

fb: RC Medvídek Sušice, tel. 724 324 757, 721 285 190
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Rozlučka i chystání na novou fotbalovou sezonu

15. 6. 2021 odjeli mladší žáci 
a žačky ke 2. kolu do Klatov. První 
kolo se nekonalo, všechny soutěže 
družstev v květnu byly zrušeny. 
Na první závody jelo 9 děvčat a 3 
kluci, z toho byli jen 4 děvčata, 
která již vloni okusila tuto soutěž, 
ostatní jsou nováčci, kteří přešli 
z přípravky ke konci roku 2020 do 
vyšší kategorie. I přes to se snažili 
podat co nejlepší výkon, v disci-
plinách, které v přípravce netré-
novali: např. překážky, výška atd.

Po příjezdu do Klatov mne ze-
jména ti mladší zasypali spoustou 
otázek ohledně prezentace před 
disciplínou, což na konec s malý-
mi problémy zvládli. Soutěžit se 
začalo v 16 hod a za velkého hor-
ka bylo nejlépe ve stínu na tribuně.

Naši tři odvážlivci Š. Kolář, 
Š. Fornous a M. Poul se pustili 
s vervou do svých disciplín a ne-
vedli si vůbec špatně. V druž-
stvech skončili na 4. místě se zis-
kem 15 bodů před 5. AK Škodou 
B. Kluci mne svou nebojácnos-
tí překvapili a s jejich prvními 
výkony jsem byl spokojen a po-
chválil je.

Děvčata měla podstatně vět-
ší konkurenci 6 družstev Škoda 
B,A, Domažlice, Železná Ruda, 
Sušice a Klatovy a v tomto pořa-
dí také v kole družstva skončila. 
V našem družstvu jsem spoléhal 
zejména na druhým rokem sou-
těžící děvčata, ale překvapily ty 
mladší. Oporou družstva je již oba 
roky Klára Javorská. Dále soutě-

žily N. Capcarová, T. Šašková, 
A. Matoušková, J. Radovská, 
P. Kotalová, W.Sulanová, J. Trn-
ková a N. D. Kohoutová.

S výkony všech jsem spokojen, 
zejména u mladších děvčat, a jak 
se ukázalo i v dalším kole, musím 
konstatovat, že mne opět děvčata 
překvapila.

3. kolo družstev mladšího žac-
tva, které mělo být původně v Su-
šici se nakonec konalo v pondělí 
21.6. opět v Klatovech.

A tak jsme opět ve 14.30 h na-
stoupili do autobusu a odjeli do 
místa konání. Při nástupu jsem 
s obavami přemýšlel, jak toto kolo 
dopadne, chyběly Klára Javorská 
(nemoc), Julie Radovská (zraně-
ní), takže jelo jen 5 děvčat a Šimon 
Kolář za kluky. M. Poul se omluvil 
(nevolnost) a Š. Fornous oznámil, 
že nejede, a tak si Šimon vyzkou-
šel své discipliny a překvapivě bo-
doval 8 body a předstihl družstvo 
Škody B.

To děvčata překvapovala od 
prvních disciplín a celkem skon-
čila 6. před Škodou C, o 1 místo 
hůře než 15. 6., kdy porazila i do-
mácí Klatovy. I tak odjížděla naše 
malá výprava s uspokojením. Dal-
ší závody nás čekají tuto sobotu 
ve Stříbře, mistrovství jednotlivců 
mladšího a staršího žactva, o me-
daile, a 28. a 29. 6. v Sušici krajské 
mistrovství jednotlivců ve vícebo-
jích ml. a st., žactva. Tak je stále 
na co trénovat.

Vašek Svoboda

Mladšího žactvo soutěžilo dvakrát v Klatovech

Sušický fotbalový oddíl se na 
konci června rozloučil se sezonou, 
která bohužel vzhledem ke koro-
navirové pandemii pořádně ani ne-
proběhla. Sušické týmy v době, kdy 
už se mohlo trénovat i hrát, alespoň 
sehrály přípravné zápasy a některé 
turnaje. Na začátku srpna už by se 
měl rozběhnout nový ročník, který 
snad po dvouleté odmlce už proběh-
ne bez komplikací.

Sušický oddíl připravil rozlučko-
vé odpoledne pro své nejmenší čle-
ny. Hráči nejmladších přípravek si 
v pátek 25. června zahráli společný 
fotbálek, zasoutěžili o ceny. Pro ně 
i pro rodiče pak bylo na stadionu při-
pravené bohaté občerstvení. 

Všichni si příjemně strávený pá-
tek velice užili, mladí talenti běha-
li po hřišti až do večerních hodin, 
zatímco rodičové u stolu probírali 

plány na novou sezonu. Ta už snad 
proběhne bez přerušení a všichni si 
přejí, aby znovu neudeřila korona-
virová nákaza.

Sušické týmy, od mini přípra-
vek až po tři mužstva dospělých, 
od května, kdy vláda uvolnila ome-
zení, začaly s tréninkem a odehrály 
přípravné zápasy, nejmladší týmy 
se zúčastnily i některých turnajů.

Na konci června, po ofi ciálních 
rozlučkách se sezonou, mají celky 
malou pauzu, během července se 
ale všichni zase sejdou k plnému tré-
ninku. Od srpna se rozběhne nový 
ročník, který už poběží snad podle 
zavedeného režimu a nebude ničím 
omezený. Uplynulé dva ročníky to-
tiž bohužel kvůli nákaze covid-19 
nemohly být dohrané.

V dalších vydáních Sušických 
novin vás samozřejmě budeme in-
formovat o tom, jak si jednotlivé 
týmy vedou. Do mládežnických 
celků jsou stále vítáni i noví čle-
nové, kteří by se chtěli zapojit do 
tréninků a zápasů. -jon-

Foto (FB TJ Sušice): Hráči su-
šických přípravek, rodiče a trenéři 
na rozlučce se sezonou. 

První závody staršího žactva družstev
Po problémech s termínem se 2. 

kolo konalo 17. 6. v Plzni na Škodov-
ce. Vzhledem k malému počtu děv-
čat (jen 3 žákyně) jsme domluvili 
hostování za AKM Viktorii Plzeň, 
která hostovala za ženy Sušice rov-
něž s třemi děvčaty. Strategii určil 
vedoucí družstva p. B. Rodek. Úko-
lem bylo obsadit druhé místo v druž-
stvech, což se nepodařilo, děvčata 
skončila třetí o 4 body za Baníkem 
Stříbro, první byla Škoda Plzeň. I tak 
naše svěřenkyně podaly velmi dob-
ré výkony a utvořily si několik osob-
ních rekordů. Nejlépe bodovala Anna 
Valentová, dále Magdaléna Rybová 

a Barbora Kolářová. Vedoucí druž-
stva, trenér Sušice a závodnice byli 
s výkony spokojeni.

V soutěži chlapců jsme měli také 
jedno želízko v ohni. Vašek Mu-
žík, jelikož je jediným st. žákem 
který chce v této soutěži závodit, 
tak po dohodě hostuje za družstvo 
Atletika Klatovy. Po loňské úspěš-
né sezoně, přešel do vyšší katego-
rie a počet vrhačských disciplin se 
mu zdvojnásobil (koule 4 kg, ostěp, 
disk a kladivo). I klatovský trenér 
V. Šelmát byl s výkony spokojen 
a já jsem Vaška za příkladné výko-
ny pochválil.  Vašek Svoboda 

SuPrBěh Koupačka 2021

Sušický překážkový běh je trailový běžecký závod pro širokou 

veřejnost s překážkami jako je ručkování, hod oštěpem, noše-

ní pytlů, plazení pod ostnatým drátem nebo brodění Otavou.

Termín: neděle 18. 7. 2021
Místo: ostrov Santos v Sušici
Varianta standard: 5 km, lehčí překážky, zvládne každý, kdo doklu-

še na nádraží a zpět

Varianta drsňák: 10 km, drsné překážky, pro ty, kteří už mají něja-

ký OCR závod za sebou

Závod pro děti: Kdo umí chodit, může závodit! Kategorie od 0 do 

15 let v délce 200 m až 3 km, samozřejmě také s překážkami

Online registrace a info na www.ocrt-susice.cz

Atletické informace o činnosti družstev oddílu TJ Sušice

Po 2. 6. se atletické soutěže druž-
stev rozběhly naplno, po úpravách 
krajské termínové listiny se zrušila 
všechna kola za měsíc květen a po-
kračovalo se s několika změnami 
dat a míst konání .Pro naše atletky 
se jako první uskutečnilo kolo mužů 
a žen 12.6. v sobotu na Sušickém 
stadionu. Všech 11 děvčat (M. Míč-
ková, A. Králová, M. Šantrůčková, 
H. Janáková, A. Matoušková, A. Va-
lentová, E. Hostková, K. Stezková, 
M. Rybová, V. Fránová, B. Kolářová) 
z původně 14 přihlášených (3 nejstar-
ší se omluvily), příkladně od začátku 
bodovalo ve svých disciplinách. Vel-
kou pomocí družstvu jsou 3 hostující 
žákyně AKM Viktorie Plzeň, které 
patří mezi nejlépe bodující. Družstvo 
bylo složeno ze 2 juniorek, 4 doros-
tenek a 5 starších žaček.

Závody se od počátku kladně 

vyvíjely pro naše družstvo, vzhle-
dem k vysokým bodovým ziskům 
ve sprintech díky hostujícím A. Krá-
lové a H. Jonákové. Nejvyšší bodový 
zisk zaznamenaly tyčkařky – obsa-
dily prvních 5 míst. I ostatní děvčata 
ve sbírání bodů nezaostávala, a tak 
po skončení soutěže vyhlásil komen-
tátor Tomáš Cihlář vítězné druž-
stvo TJ Sušice se ziskem 145 bodů, 
2. místo ŠAK Chodov 137 bodů, 3. 
AC Škoda Plzeň 91 bodů, dále 4. Ba-
ník Stříbro, 5. SKP Union Cheb., 6. 
SG Plzeň Pertřín, 7. Atletclub Nýřany.

Počasí bylo slunečné, problém byl 
se silným nárazovým větrem který 
měnil směr a foukal převážně proti 
rovince. Pořadatelé i závodníci od-
jeli domů spokojeni. Další kolo čeká 
naše svěřenkyně v sobotu 3. 7. v Ný-
řanech a věřím, že bude pro náš oddíl 
stejně úspěšné.  Vašek Svoboda

Lucie Hrabová si vybojovala účast na Havaji
Sušická triatlonistka Lucie Hra-

bová se 19. června zúčastnila závo-
du Světového poháru v terénním 
triatlonu XTERRA v Prachaticích 
a 2. místem v kategorii 40 – 45 let si 
zajistila účast na Mistrovství světa 
XTERRA, které se tradičně ode-
hraje na Havajských ostrovech a to 
5. prosince 2021. Aktérku jsem po-
žádal o krátký vhled do děje akce.

Jaká byla cesta k letošnímu 
stříbrnému úspěchu?

„Soustředění i přípravné závody, 
které jsem před Prachaticemi chtěla 
jet, byly zrušeny. Proto první letoš-
ní start mi vycházel až zde. Rovnou 
fyzicky i technicky nejtěžší podnik! 
Nechtěla jsem to ale vzdát a čekat 
další rok, tak jsem se na start posta-
vila. Ten den panovalo velké horko 
a bezvětří. Tušila jsem, že to nebude 
úplně snadné. A nespletla jsem se. Ve 
vodě to bylo vlastně nejlepší, sice ne-
byly povolené neopreny, které v pla-

vání slabším plavcům pomáhají, ale 
voda měla 24°C a byla opravdu pří-
jemná. Na kole, pokud člověk dosta-
tečně pil, to také šlo. Trasa vede hlav-
ně v lesích, kde byl stín, tak zatím 
horko nebylo až tak hrozné. 
Ale při běhu už to bylo horší, 
jednak se vybíhá z náměstí 
po asfaltu a bez stromů ně-
kolik set metrů rovnou do 
kopce, ale docházely mi 
veškeré síly a ani dostateč-
né pití nestačilo na to, abych 
běžela rychleji. Proto násle-
dovalo velké trápení hlav-
ně v druhém kole běhu, ale 
vůle dokončit byla obrovsky 
silná, a tak jsem nevzdala 
a dokončila s časem pod 4 hodiny. 
Moje umístění mě stejně jako vloni 
překvapilo, o to víc, že letos jsem si 
o jedno místo polepšila a skončila 
druhá. Začala jsem tušit, pro jakou 
cenu si asi večer na pódium půjdu.“ 

Co pro tebe znamená možnost 
závodit v Mekce triatlonu?

„Na šampionát na Havaji se 
strašně moc těším, ale zároveň 
mám i velké obavy. Přece jen pla-

vat v oceánu, který může přinést do 
závodu velké vlny, není pro mě jako 
plavce trénujícího hlavně v bazénu 
nebo rybníku, úplně ideální. Navíc 
koronavirové uzavírky nám již ně-
kolikrát a na dlouhou dobu překa-

zily možnost plavat a pořádně tré-
novat. Nechci zklamat jak sebe, tak 
i lidi kolem mě, kteří se budou na 
můj výsledek těšit. Proto jsem již 
přípravu zahájila a v rámci mých 
možností do tréninku dám vše, 
co můžu. Za to jsem nejvíc vděč-
ná mému manželovi, který tohle 
všechno sdílí se mnou, bez takové 
podpory lze jen těžko zvládat ko-
lotoč běžných rodinných a pracov-
ních povinností. Sport a pohyb mě 
baví, ale neživím se tím, naopak 
náklady spojené s triatlonem nejsou 
úplně malé. Pokud na Havaji v lis-
topadu odcestuji a budu tam závo-
dit, znamená to pro mě splnění si 
sportovního snu, který budu ráda 
dál předávat hlavně mým dvěma 
synům, a věřím, že z takové pove-
dené akce je člověk schopen čerpat 
hodně dlouho.“

Děkuji za odpověď a přeji, aby ti 
to vyšlo. ED

Družstvo žen TJ Sušice doma zvítězilo

Sportoviště města Sušice
Dlouhodobá brigáda na hotelu Roušarka

Hledáte dlouhodobou brigádu? 
Staňte se členy našeho týmu a začněte pracovat na ubytování Roušarka 

Hledáme kolegy na pozici: pomocná síla do provozu hotelu
Požadujeme: 
• věk minimálně 18 let | • spolehlivost | • samostatnost

• zodpovědnost | • slušné a vstřícné chování k zákazníkovi

• týmového hráče | • potravinářský průkaz

Nabízíme:
• Přátelský kolektiv – všechny nás budeš znát osobně. Zakládáme si na 

přátelské a uvolněné atmosféře 

• Stabilita – práce ve stabilní organizaci 

• Zkušenosti – naučíš se nové věci, snažíme se společně rozvíjet a růst

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: ferencikova@sportoviste-susice.cz nebo na 

telefonním čísle 777 358 722

 

Otevírací doba bazénu a wellness
Provoz bazénu a wellness v létě 2021

Bazén je o prázdninách otevřen v pondělí od 12.00–21.30 

a ostatní dny od 10.00–21.30.

Otevírací doba wellness je úterý, čtvrtek a neděle od 16.00–21.30.

Otevírací doba se může změnit.

Otevírací doba koupaliště
Provoz koupaliště u cyklostezky v létě 2021

Koupaliště je od 1. 7. 2021 v závislosti na počasí 

otevřeno každý den od 10.00–18.00.

Pronájem víceúčelové plochy na zimním stadionu
Letní pronájem víceúčelové plochy na zimním stadionu

Využijte naší víceúčelovou plochu a potrénujte si například in-line 

bruslení, či si přijďte zahrát váš oblíbený sport.

Ceník víceúčelové plochy:
Využití celé plochy     300 Kč/hod

Využití 1/2plochy nebo tenisový kurt   150 Kč/hod

Osvětlení haly     100 Kč/hod

Zápasová šatna     100 Kč/hod 
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PRODEJ
Prodám nové 2 péřové deky + 2 pol-
štáře. Cena dohodou. Tel. 604 348 392
Prodám truhlicový mrazák A+, 
1 rok používaný, za 3 000 Kč. Objem 
– 145. Litinová kamna za 7 000 Kč. 
Novou kostru na skleník. Dohodou 
na tel. 607 230 033
Prodám lyže – starožitnost (1. pol. 
20. st.), 2 dřevěná lehátka, cena 
dohodou, 4 bílé židle s rozkláda-
cím stolem – cena 1 000 Kč. Tel. 
607 866 783
Prodám letošní kohouty do chovu 
slepic. Odchované na zahradě. 4 dru-
hy plemen, cena dohodou podle stá-
ří. Menší mrazáček. Cena 200 Kč, je 
funkční. Tel. 721 216 369
Nabízím osobní auto Peugeot 206 
kombi, cena 30 000 Kč, 1 majitel, rok 
výroby 2003, zdvih. objem 1 124 cm3, 
tažné zařízení, střešní okno, 5 dveří, 
palivo benzín, barva stříbrná, najeto 
144 tis. km. Tel. 606 179 388
Prodám kozí mléko 20 Kč/1l, do Su-
šice s dovozem, možno také nepravi-
delně, např. pro štěňata. Vyzkoušené, 
eko krmení. Tel. 602 621 435
Prodám staré zápalkové nálepky, 
LP desky různé, krabici časopi-
sů o pletení, háčkování, vyšívá-
ní – návody, vzorníky apod. Tel. 
607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím: Funkční přírubový 3f. 
El. motor MEZ Mohelnice, typ. 
2AP-90S-4, 1,1 kW, 1.400 ot./min. 
Tel. 607 907 828
Koupím: Funkční jednopístový 
kompresor Orlík. Typ: 1 JSK-50-E. 
Tel. 607 907 828 zn. Sušicko

Řádková inzerce

Koupím pionýra, babetu či simsona 
či Jawu čezetu a koupím řetězovou 
dlabačku a tesařský hoblík na 380 V. 
Tel. 703 680 317
Koupím lištovou sekačku MF70 či 
bubnovou sekačku s pojezdem a kou-
pím hoblovku s protahem KDR Ro-
jek i domácí a kovadlinu a kovářskou 
výheň i polní. Tel. 703 680 317
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 hoblovku s protahem a te-
sařský hoblík na 380V MAFL a ře-
tězovou dlabačku přenosnou a cirku-
lárku s podavačem nejlépe tovární 
výroby. Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo skútr 
i s poruchou za účelem přibližování 
se. Důchodce. Tel. 606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé dřevo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016

BYTY – NEMOVITOSTI 
Nabízíme k dlouhodobému pro-
nájmu zahradu 700 m3, se staveb-
ní parcelou 64 m3. 10 km od Sušice. 
Na ostatním možná dohoda. Voda 
v místě. El. přípojka není. Celé oplo-
ceno. Tel. 607 907 828
Dobrý den, hledám domek se za-
hrádkou v Sušici nebo v Klatovech. 
Nejlépe do 5,5 mil Kč. Nejsem RK. 
Peníze mám připravené. Tel. číslo 
721 623 250 
Koupím byt, v případě zájmu může-
te v bytě bydlet dále. Peníze vyplatím 
ihned. Tel. 605 768 105
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici. Důchodce – nekuřák. Tel. 
606 406 010
Koupím velký stavební pozemek 
(nejlépe u lesa), popřípadě i s cha-
lupou, v oblasti mezi Kašperskými 
Horami a Modravou. Platím nadstan-
dardně a v hotovosti. Tel. 606 633 919
Koupím garáž, nejraději v Sirkařské 
ulici. Tel. 608 143 398
Koupíme stavební pozemek (i se sta-
rou stavbou) s výhledem do krajiny 
do cca 20 km od Sušice. Volejte, pro-
sím, na tel. 608 702 468 
Prodám lesní pozemek s trvalý-
mi porosty v katastruálním území 
Letovy o výměře 531 m2, ppč 492. 
V oplocené části výsadba modřínů, 
borovic a dubů – stáří 7 roků, v druhé 
části smrky – stáří 20 roků. Pozemek 
včetně kultur a oplocení za smluv-
ní cenu 25 tisíc Kč. Odhad znalce 
vypracován pro případ prodeje. Tel 
723 327 101, 376 396 324

RŮZNÉ
Malířství – natěračství provádí veš-
keré malířské a natěračské práce. Jo-
sef Krupík, Kaštanová 1161, Sušice. 
Tel. 603 875 626
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalář-
ských a magisterských prací, přípra-
vu na maturitní a přijímací zkoušky 
z českého jazyka, doučování. Více 
informací na www.hezkycesky.top, 
tel. 606 49 49 96 
Online výuka angličtiny, přípra-
va na maturitu, opravné i přijíma-
cí zkoušky. Doučování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Nabízím strojní čištění koberců, se-
dacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
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Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

Svatojánci v akci – Léto 2021

Nabídka kroužků SVČ při ZŠ Sušice, Lerchova ul.

Klostermannova 1330 – školní rok 2021/2022 

Zvířecí detektiv, Dary Země nebo Zapomenutá strašidýlka? Nejen 
tyto, ale i další témata příměstských táborů Svatojánků mohou vaše děti 
navštívit o letních prázdninách v Sušici, Hrádku, v Horažďovicích, či 
dokonce v Klatovech.

Příměstské tábory (pro děti 3 – 12 let) „bez spaní“ s programem od 
8:00 do 16:00 jsou plné her, vnitřních i venkovních pokusů, společných 
okamžiků s novými kamarády a výletů do přírody. Dbáme o různorodost 
jednotlivých dní a aktivit, které se díky naší bohaté metodice neustále 
obměňují, čímž se příměstské tábory stávají atraktivní i pro děti, které 
se účastní více turnusů v jednom roce. Z těchto letních táborů si děti od-
náší spoustu vzpomínek, nových zážitků a dovedností. Samozřejmostí 
je celodenní péče, neustálý dohled vedoucích a hlídání pitného režimu.

Pro letošní rok nabízíme jedinečnou možnost přihlásit své děti 
ve věku 6+ na příměstský tábor zcela ZDARMA. Aby tábory mohly 
být zdarma, musí být přihlášeno alespoň 15 dětí (děti s povinnou škol-
ní docházkou, nevztahuje se na předškoláky). Děti 6+ mají zdarma ce-
lodenní stravování, vstupy i výlety. To na libovolný počet termínů v ja-
kékoliv lokalitě.

Od září plánujeme otevřít pro předškolní děti lesní klub Zahrada. 
Do lesního klubu jsou vítány všechny děti, které jsou zvídavé, mají rády 
přírodu a chtějí se dozvídat nové věci. Děti se u nás zcela přirozeně za-
pojí do našich environmentálních a polytechnických aktivit, jako je na-
příklad pěstování ovoce a zeleniny, kompostování, výsadba stromů, vý-
stavba stájí, ohradníků, péče a krmení zvířat apod. K dispozici lesnímu 
klubu bude komunitní zahrada a sad (nad Kalichem), kde plánujeme trá-
vit většinu času dne.

Dále od září můžete děti přihlásit na naše odpolední volnočasové klu-
by (pro děti 4 – 15 let) se zaměřením na bádání a praktické tvořivé čin-
nosti a dovednosti, které plánujeme otevřít v Sušici a v Horažďovicích 
a omezeně také v Hrádku.

Více informací (ceny, podmínky, přihlášky apod.) naleznete na našich 
webových stránkách https://svatojancizs.webnode.cz/ nebo nás můžete 
sledovat i na facebooku.

Stále jsou ještě volná místa. Stihnete se přihlásit?   S. Jílek

Za Kašperskými Horami se rozkládá jedna z nejrozsáhlejších rezervací 
Sušicka – Amálino údolí. Za pauzu v minulém čísle se omlouváme, dnes 
proto bude rezervace opravdu rozsáhlá. Táhne se od konce údolí zejména 
po svazích na pravém břehu Zlatého potoka a za seismickou stanicí, silni-
cí na Červenou a štolou Naděje pokračuje v několika částech až k silnici 
před Řetenicemi a téměř k Plánskému mlýnu.

Rezervací prochází dvě naučné stezky. NS Cestou zlatokopů vstupu-
je v dolní části do údolí a hned stoupá po hřebínku půvabnou pěšinkou 
k prvnímu uskupení štol. Další porce zamřížovaných nezamčených štol 
se nachází ve svahu před proslulou věkovitou seismickou stanicí ve štole 
Kristýna a Muzeem seismometrie. Stezka pak ještě vede přes silnici k uza-
vřené štole Naděje a horem se vrací zpět do Kašperských Hor. Údolím při 
Zlatém potoce pokračuje NS Strážců hranice, která směřuje do Řetenic. 

Naučná tabule parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava uvádí: Údolí 
Zlatého potoka bývalo v předhusitském období jádrem zlatonosného re-
víru Kašperských Hor. Zejména severní svahy údolí jsou poznamenány 
starou těžbou. Kaňonovité údolí včetně rozsáhlého prameniště na svazích 
Ždánova je od roku 1994 přírodní rezervací o výměře 80,93 ha… Středem 
rezervace protéká Zlatý potok lemovaný horskými olšinami, které přechá-
zejí přes pás smrků ztepilých, jedlí bělokorých, bříz bělokorých a javorů 
klenů do výslunných porostů borovice lesní s lískou obecnou, smrkem zte-
pilým a jalovcem obecným. Významným jevem jsou na skalnatých sva-
zích kaňonu hojně zastoupené reliktní bory s charakteristicky vyvinutým 
mechovým patrem. Součástí rezervace jsou také menší plochy luk a past-
vin. Při průzkumu zde byl potvrzen výskyt 44 druhů měkkýšů a nachází 
se zde jedno z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů v Pošumaví. Byl zde 
zaznamenán výskyt 15 druhů letounů. Mezi významné druhy obratlovců 
patří vydra říční, rejsek horský, skorec vodní a jeřábek lesní. 

V rezervaci najdete mnoho dalších zajímavých míst včetně např. mle-
cích kamenů a retenčních nádrží.   text a foto Eduard Lískovec

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Amálino údolí

LETNÍ TÁBOR

Popovice u Benešova
8.8. – 21.8.2021

• Ubytování ve stanech s podsadou po 2 dětech

• Realizace Letních kempů 2021 byla podpořena 

 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

• Vzhledem k této podpoře snížená cena tábora

   z 3 900,– pro člena na 2 900,–

   z 4 900,– pro nečlena na 3 900,–

• V ceně je zahrnuta cesta na tábor autobusem tam i zpět

• Přihlášky k dispozici v kanceláři pionýrské skupiny

 (úterý 16–17hod) nebo na webu www.psotava.cz

• Kontaktní osoba: Petr Darda (hlavní vedoucí tábora)

 tel: 777 355 480, email: p.darda@narodni-divadlo.cz

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Otava Sušice, 

Nuželická 60, 342 01 Sušice

/@skc.sirkus



Dobrý den, přátelé. V posled-
ním sloupku věnovali jsme se 
tomu, co se vlastně husitům poda-
řilo dohodnout se zástupci Basilej-
ského koncilu a císařem. Respek-
tive – k jakým kompromisům se 
došlo při uznání základních po-
žadavků husitů, tzv. 4 Pražských 
artikul. V Jihlavě (není bez zají-
mavosti, že v té době bylo toto krá-
lovské město z větší části německé 
a ortodoxně katolické) ale nešlo 
jen o kompaktáta. Zikmund usi-
loval o český trůn. 
A husitská stra-
na ho nehodlala 
vydat zadarmo. 
5. července 1436 
byla sice přija-
ta základní kom-
paktáta, ale tvrdá 
jednání pokra-
čovala. Konečně 
20. července vydá-
vá Zikmund čes-
kým stavům tzv. velké privilegium 
svobod: byla to vlastně jeho vo-
lební kapitulace. Podmiňující akt 
přijetí za českého krále od „pánů, 
Prahy města, rytieřů, panoší a měst 
jiných“. Na čelním místě privile-
gia stály přísliby doplňující císař-
ská kompaktáta: dodržovat kom-
paktáta včetně artikulu o trestání 
smrtelných hříchů a bránit je proti 
každému, kdo by je chtěl porušo-
vat; nedopustit omezování svobo-
dy kalicha těm, kdo se ho přidržu-
jí nebo přidržovat budou; mít na 
svém dvoře kaplany podobojí (!); 
návrat mnichů a jeptišek vázat na 
souhlas arcibiskupa, obce či pří-
slušné vrchnosti; příslib obnovy 
pražské university a navrácení je-
jích statků. V husitské revoltě byl 
důležitý i prvek národnostní – je-
jich požadavek uzákonění českého 
kázání v kostelích a německého jen 
před kostely byl ale císařem od-
kázán na rozhodnutí arcibiskupa.

Na druhou stranu Privilegium 
legalizovalo zabrání církevního 
i královského majetku, pokud bylo 
založeno na Zikmundových zápi-
sech. Jejich držitelé se měli v ur-
čeném termínu prokázat doklady 
před radou zvolenou stavy. Do této 
kategorie náleželo i zproštění po-
vinnosti obnovy zbořených klášte-
rů a kostelů, hradů a tvrzí.

Snad největším Zikmundovým 
ústupkem byl souhlas s tím, že se 
bude řídit radou, kterou zvolí čes-
ký sněm, a pokud by chtěl do ní 
sám někoho jmenovat, pak jen se 
svolením sněmu. Na dobu, až bude 
ustavena rada, byl odložen poža-

davek zemanů, aby mohli vedle 
pánů zasedat na zemském soudu. 
Na další jednání v Praze bylo od-
sunuto i stanovení sumy za vyku-
pování korunních hradů držených 
husitskou šlechtou. 

Ze svobod povolených už Ja-
nem Lucemburským se výslovně 
uváděl závazek, aby úřady v Če-
chách nebyly obsazovány cizinci, 
ale jen Čechy, v korunních zemích 
pak podle zvyklostí předcházejí-
cích českých králů a místních pri-

vilegií. Součástí 
politických kon-
cesí byl příslib 
amnestie všem, 
kdo proti Zikmun-
dovi povstali, na-
vrácení koruno-
vačních insignií, 
desek zemských 
i dvorských i ko-
runního archivu, 
vyvezených ze 

země, a jejich bezpečného ulože-
ní na jednom místě v Čechách. Po-
kud jde o říšské insignie, sliboval 
Zikmund, že s nimi bude nakládat 
podle práv na ně se vztahujících.

22. července byly tyto doho-
dy doplněny zvláštním privilegi-
em pro Prahu a další města krá-
lovství – podle něj se lidé světští 
i duchovní, kteří byli vypovězeni 
nebo uprchli (šlo převážně o kato-
líky, respektive katolíky „pod jed-
nou“), směli vrátit zpět i ke svému 
majetku jen se souhlasem měst-
ských rad.

25. července oznámila husit-
ská delegace ústy Jana Velvara, 
že je ochotna přijmout Zikmunda 
za krále, jakmile navrátí koru-no-
vační insignie a zemská privilegia. 
Zpráva byla za všeobecného po-
hnutí a císařovy přítomnosti pro-
vázena zpěvem Svatováclavské-
ho hymnu. Podle českého návrhu 
měl být Zikmund přijat za krále 
na českém sněmu v Praze 21. září. 
Vzhledem k velkým výdajům dvo-
ra v Jihlavě navrhl Zikmund lhůtu 
kratší, za niž by se mohl vzdálit do 
Uher a v níž by bylo možné do-vézt 
z Prešpurku (Bratislavy) a Vídně 
české korunovační kle-noty. S tím 
byl vysloven souhlas a stanoven 
nový termín na 10. srpna. 27. čer-
vence se konečně všichni účastníci 
sněmu rozjeli domů.

(V článku využito zkráceného 
textu z knihy Fr. Kafky Poslední 
Lucemburk.)

Krásné léto, přátelé!
27. června 2021
Martin Mejstřík

Sušické noviny 13/2021
2. července 2021 strana 11 Příspěvky dopisovatelů / Pozvánka

Očima Martina Mejstříka

Svatý Václave

Na archivní fotografi i, která byla 
minulou hádankou, byl pohled na 
obec Kundratice. V její hořejší části 
jste mohli vidět alej ovocných stro-
mů. Obec se nachází 1 km jihový-
chodně od Hartmanic, pod které 
správně spadají. 

Děkuji za zprávu panu Josefu 
Baborovi z Kundratic: „Jedná se 
o dobovou fotografi i Kundratice 
část Cech. Fotografi e je pořízena 
z vrcholu Obory, v popředí již zbou-
raná papírna a pila. Vpravo o něco 
víše areál zámku Kundratice, pod 
nim pivovarský sklep, patrný pi-
vovar a mlýn. V pozadí část hory 
Hamižná, uprostřed Jakubice vle-
vo Dobrovodský les. Do současné 
doby se zachovalo sedm původních 
částečně opravených chalup. Na 
starých základech jsou postaveny 
čtyři nové objekty.“

Jiří Legemza: „Dobrý den, na 
fotografi i z Sušických novin je podle 
mne zámek Kundratice a před ním 
je podél Sloního potoka roztažená 
osada Cech, německy Zech. Větší 
budova vpravo na potoce je pravdě-
podobně bývalá papírna. Nad zám-
kem vpravo nahoře je vrch Hamiž-
ná 852 m.n.m., vlevo pak Jakubice. 
Fotografi e je pořízena z pahorku 
Obora nad bývalou školou ve Ště-
panicích. Děkuji za tuto rubriku, 

Skleněné sny šumavského lesa

VI. Mezinárodní sklářské sympozium

rád si ji přečtu, i když se mi moc 
nedaří určit místa na fotografi ích. 
Je to už hodně pozměněné. Tady to 
trochu znám, pocházím z Malého 
Radkova a do Štěpanic jsem chodil 
3 roky do školy.“

Kundratice jsou poprvé zmiňo-
vány v roce 1360. Jsou zde popiso-
vány rýžoviště zlata. Později jako 
v celém okolí zde dominovalo ze-
mědělství se statky drobné šlechty 
(ovesní baroni). Rod Villaniů získal 
panství Kundratice roku 1709 kou-
pí od Kolowratů. Za stavitele zdejší 
zámku z 18. století, který vznikl pře-
stavbou bývalé tvrze prvně zmiňo-
vané v roce 1684, je pokládán Fran-
tišek Karel Villani. Později, roku 
1840 byl zámek přestavěn v empí-
rovém slohu do dnešní podoby. Vil-
laniové, pocházející z horní Itálie, 
vlastnili zámek až do roku 1861, kdy 
se majitelem stal Willibald Huttary.

Jedná se obdélníkovou budo-
vu, přízemí je renesanční (z části 
zachovány klenby), patro je empí-
rové. Hlavní průčelí zámku míří 
na sever. Obě průčelí mají v roz-
sahu tří os mělký rizalit zakonče-
ný trojúhelníkovitými štíty. Ve ští-
tu severního průčelí jsou umístěny 
hodiny. Pod štítem v prvním patře 
je balkón na sloupech. Střecha je 
valbová s mansardovými okénky. 
K památkově chráněnému areálu 
(od r. 1964) patří ještě anglický park 
s fragmenty zahradních staveb a zří-
cenina dvoupatrové sýpky postave-
né mimo zámecký dvůr.

Zámek byl vrácen v restituci 
v roce 1992 ve zchátralém stavu 
paní Elišce Haškové – Coolidge, 
dceři českých emigrantů. Její kari-
éra byla velká, pracovala v Bílém 
domě, při své práci z blízka pozna-
la pět americkým prezidentům, od 
Kennedyho až po Cartera. 

Na reprezentativní účely koupil 
zámeček její dědeček František Ha-
šek, významný český bankéř a spo-
lumajitel fi rmy Melantrich, aby tam 
mohl zvát hosty z naší i zahranič-
ních vlád. Byl fi nančním poradcem 
prezidenta Masaryka a prezidentem 
české burzy. Jeho banka provoz zá-
mečku dotovala. V r. 1942 byl popra-
ven nacisty za odmítání spolupráce. 
Jeho syn, JUDr. Josef Karel Hašek, 
byl r. 1948 byl vyslán do Spojených 

států jako odbor-
ník na fi nance, po 
komunistickém 
převratu v Česko-
slovensku v únoru 
r. 1948 se rozhodl 
v USA zůstat. Zá-
meček byl zestát-
něn a byly v něm 
zřízeny kancelá-
ře a byty státního 
statku. Postupně 
začal chátrat. V 70. 
letech 20. stol. byla 
zbourána kaple sv. 
Antonína. 

V Kundrati-
cích je zajímavý 
podzemní prostor 
s kamennou půl-
kruhovou branou 
ve středu obce. 
Rostou zde památ-
né stromy, duby 
zimní. Vesnicí pro-
téká Radešovský 
potok. Vsí prochází Klostermanno-
va stezka (modře značená turistická 
trasa), Stezka svatého Vintíře a cyk-
listická trasa číslo 2087. Jihozápad-
ně od vesnice se nachází přírodní re-
zervace Kříženecké mokřady.

Dnes zde žije 54 obyvatel. Do-
hledal jsem, že k roku 1890 bylo 
v Kundraticích (+ Zech a Krachenice) 
52 domů, žilo 348 obyvatel. V roce 
1910 se uvádí 52 domů, žilo tu 319 
Němců a 4 Češi. V roce 1930 se uvá-
dí 64 domů, 326 Němců, 7 Čechů. 

Foto : Na přiložených fotografi -
ích můžete vidět, jak to v Kundra-
ticích vypadalo dříve. Na fotografi i 
z roku 1930 je zachycena zámecká 
kaple sv. Antonína a špýchar, který 
je dnes ruinou. 

Foto : Majitelem hostince zum 
„Weißen Lamm“ (u Bílého jehněte) 
byl Alois Aussprung, který pracoval 
jako pánský krejčovský mistr, neboť 
tenkrát obecní hostinec nestačil na 
obživu celé rodiny. Zároveň psal 
kroniku. Oválný štít poukazuje na 
hraniční oblast, pravoúhlá tabulka 
mezi okny na krejčovskou dílnu. 

V Kundraticích od zač. 17. sto-
letí začínají žít rodiny Židů, jejíž 
komunita postupně narůstala. Ná-
sledující řádky vyjímám ze článku 
Židé v Kundraticích od Karla Su-

POZNÁVÁTE?

Kočička Claudie, asi 3 roky stará ko-
čička, mazlivá, tichá, nevtíravá, čistotná. Je 
to nalezenec a na veterině u Mikošků čeká 
na svůj domov. Bude kastrovaná, očkovaná, 
hodí se dovnitř s pozdějším výběhem i ven.

Fenka Lasi asi 1 rok stará fenka kříženka 
leonbergra, povaha štěněci, ale budoucí ma-
jitel musí znát co leonbergři jsou, musí být 
důsledný, fena má již ted 50 kg, pak by byla neovladatelná. Je očkovaná, 
čipovaná a budeme, preferovat, aby po hárání byla kastrovaná, což bude 
podloženo ve smlouvě.

Další info po tel. – 604 555 924. Děkujeme za pomoc.. Jensen Ivana

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

Hledáme nový domov

Mezinárodní sklářská sympo-
zia v Anníně na Šumavě mají tra-
dici již od roku 2015 a pracovali na 
nich studentky a studenti mnoha 
evropských sklářských škol. Již 
šesté sympozium mělo být loni 
na podzim, ale situace s covidem 
vše změnila, a tak se ze sympozia 
2020 stalo letní sympozium 2021. 

Poněkud odložený šestý roč-
ník sympozia, který se koná 
pod záštitou ministra kultu-
ry České republiky Lubomíra 
Zaorálka, proběhne od 14. do 
18. července 2021. Šumavská 
sklárna v Anníně u Sušice ten-
tokrát přivítá studenty a pedago-
gy vysokých uměleckoprůmys-
lových škol ze zemí Visegrádu 
– Akademie für bildende Kunst 
und Design aus Bratislava 
(Slowakei), Moholy-Nagy Uni-
versität für Kunst und Design 
aus Budapest (Ungarn), Akade-
mie für Kunst, Architektur und 
Design in Praha (Tschechia) und 
Eugeniusz Geppert Akademie 
für bildende Künste in Wrocłav 
(Poland). Z každé školy se zú-
častní čtyři umělci, kteří budou 
na Šumavě tvořit svá díla na spo-

lečné téma Sen v hlubokém lese. 
Připravované projekty se na dané 
téma zaměřují různými způsoby 
od ztvárnění nedotčené přírody, 
přes aktuální ekologické otázky 
až ke snovým vizím inspirova-
ným přírodními jevy. 

Díky velkorysé podpoře Vise-
grádského fondu bylo možno uspo-
řádat sympozium s dosud největším 
počtem zúčastněných umělců a pro-
dloužit sympozium na pět dní. Bě-
hem těchto dní je sympozium kaž-
dodenně přístupné veřejnosti od 9 
do 17 hodin a návštěvníci zde mo-
hou „v přímém přenosu“ sledovat 
proměnu nápadu do skleněného vy-
jádření. Za pozornost stojí i některé 
plánované velmi netradiční a ojedi-
nělé sklářské techniky. 

Sympozium pořádá Národní 
turistická centrála Šumava ve spo-
lupráci se Sklárnou Annín a vedle 
Visegrádského fondu jej podpoři-
la fi nančně také obec Dlouhá Ves 
a dodavatel sklářských surovin 
Krátoška Chemin. Veškeré infor-
mace s programem najdete v češti-
ně a angličtině na webových strán-
kách www.ansy.cz 

Jitka Lněničková

chého.. „Ve srovnání s nežidovským 
obyvatelstvem Kundratic, pro něž 
se v roce 1837 uvádí celkový po-
čet asi 190 osob, je podíl 72 osob 
židovského vyznání nezvykle vyso-
ký.. / ..Židovská obec v Kundraticích 
vzrostla kolem roku 1840 natolik, 
že mohlo dojít k úvahám o zřízení 
vlastní synagogy a školy. Byl k tomu 
účelu zvolen dům čp. 31 na horní 
kundratické návsi, jehož poslední 
majitelkou byla paní Anna Hartlová. 
V podstřeší této budovy, která padla 
v roce 1950 za oběť velkému požáru 
a v níž kdysi Židé konali své obřady 
a slavili své náboženské svátky, na-
cházely se ještě v časech druhé svě-
tové války kultovní předměty, mezi 
nimi i části posvátné tóry, o jejímž 
osudu se ovšem nedochovala jedi-
ná zmínka.“

Z Kundratic pocházel Isak Si-
mon Bloch (1805–1878), významný 
židovský podnikatel, který v okolí 
Hartmanic vlastnil továrny na brou-
šení skla a zrcadel.“ 

Židovský hřbitov se nachází na 
okraji obce. 

Pokud dokážete identifi kovat 
novou hádanku, pište prosím na e-
-mail: bur.mira@seznam.cz. 

 Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy 
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V rámci 33. mezinárodního 
tanečního festivalu Tanec Pra-
ha s mottem Na dotek vašich 
smyslů se jedno z představení 
opět uskutečnilo v Sušici. Na 

jedinečném zatravněném dvor-
ku pod košatým ořešákem Café 
Amerika 23. června vystoupi-
ly Tereza Říčanová a Barbora 
Látalová s tanečně divadelním 

kusem příznačně nazvaným Kozí 
kraviny.

Program orámoval džbán čerst-
vého kravího mléka v úvodu a po-
hybovým pro-
cesem utvořená 
kostka másla v zá-
věru. Mezitím se 
jednalo především 
o krávu, trávu 
popř. o pečovatel-
ku. Dějem prová-
zela slovem zku-
šená spisovatelka 
Tereza a v jeho ta-
nečním ztvárnění 
dominovala Bar-
bora. Obě se také 
setkávaly v tanci, 
hereckých scén-
kách i zpěvu. 

Dramatický 
a vtipný byl např. 
popsaný a názor-
ně předvedený 
proces postupu 
stébla trávy do složitého kravího 
žaludku. Bachorem, čepcem, kni-
hou a slezem procházelo přežvýka-
vané stébélko Bára a velcí i malí di-
váci tak mohli na vlastní oči spatřit 
nevídané věci. V jednom z vrcholů 
byly performerky zároveň snad doj-
nicemi s vemeny i dojitelkami v ty-
pických outfi tech. 

Výstižný popis uvádí samotná 

Tanec Praha představil Kozí kraviny
pozvánka: Jak tančí kráva? Inspira-
cí inscenace je skutečná kráva Má-
lina ilustrátorky Terezy Říčanové 
a touha Báry Látalové ocitnout se 

v jedné z Tereziných 
knížek. Kráva je ob-
rovské zvíře, funící 
teplé tělo, kamarád-
ka. Každodenní život 
s ní se stal pro Terezu 
natolik silným zážit-
kem, že jí už přestal 
štěteček a papír sta-
čit, a postupně zača-
ly s Bárou tančit di-
vadlo o krávě a pro 
krávu. Vznikl tak 
duet autorek, dialog 
mezi zvířetem a člo-
věkem, performerka-
mi a publikem, vý-
tvarnicí a tanečnicí. 
Věnováno Málině, 
která odešla do kra-
vího nebe na podzim 
2020.

Na dotaz proč kraviny kozí Te-
reza vysvětlila, že Báře se líbilo ke 
zpracování spíše předchozí téma, 
ale ona se ke koze už vracet nechtě-
la. Tak je to nakonec takový kom-
promis. A příště, vyjde-li to, se mů-
žeme těšit na příběhy ptačí, kde by 
na řadu přišly podstatné a dechbe-
roucí kostýmy.  text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

Barbora Látalová
 
je tanečnice, choreografka a pedagožka, iniciátorka 

a spoluzakladatelka spolku Ostružina. Absolventka konzervatoře Duncan 

Centra se stáží na Hunter College of City University of New York. Jako 

taneční a pohybová lektorka působila na herecké fakultě vysoké školy 

HINT v Norsku. Jako interpret a tvůrce se podílela na mnoha českých 

i mezinárodních projektech. Dlouhodobě vede Dětské studio divadla 

PONEC a věnuje se projektu Tanec školám.

Tereza Říčanová

Tereza Říčanová je výtvar-

nice (vystudovala UMPRUM 

v ateliéru Jiřího Šalamouna) 

a performerka. Ilustrovala ně-

kolik autorských knih Kozí, 

Vánoční knížka, To je Istan-

bul, Pozdravy ze Snové země 

a další. Učí na střední škole 

SUPŠ Helenín praktická vý-

tvarná cvičení. Hraje men-

ší papírová divadla založená 

na storytellingu, např. Vlk Še-

divák. Představení i výstavu 

ilustrací mohli sušičtí diváci 

zhlédnout i v Galerii Sirkus. 

Ve volném čase se věnuje 

lesničení a sýrařině (zpraco-

vání mléka). Žije na Vysočině 

a kořeny má i v Sušici.

HURÁÁÁ NA KOUPÁK!
Sezonu na zrekonstruovaném 

letním koupališti každým rokem 
zahajovala hravá akce pro děti 
v rámci Dětské dne, kterou společ-
ně připravovaly Sportoviště města 
Sušice a Sušické kulturní centrum 
Sirkus. Vloni i letos v ten čas bohu-
žel panoval koronavirus, tento rok 
se ale radovánky na koupališti na-
konec přece jen uskutečnily.

„Nechtěli jsme děti ochu-
dit o společnou radost 
z koupání, soutě-
žení a tradič-
ního diva-
delního 
p ře d -
s t a -
vení , 
a tak 
j s m e 
se po 
skončení 
protiepide-
mických opat-
ření domluvili se 
Sportovišti města Sušice, že 
akci uděláme, i když už to nebude 
v rámci Dětského dne. Název jsme 
upravili na Hurááá na koupák!, ale 
program zůstal stejný jako vždy,“ 
vysvětlil ředitel Sušického kultur-
ního centra a zároveň tradiční mo-
derátor akce Karel Sedlecký. 

Ke zdárnému průběhu přispě-
lo velkým dílem i krásné poča-
sí. Teplo, větřík a velcí beránci 

na obloze orámovaly bujaré dět-
ské soutěžení nejen ve sportovní 
obratnosti. Za splnění úkolů pak 
děti obdržely speciální pseudo-
měnu v podobě papírových brčá-
lových žabáků. Když na úkolech 
vytěžily dostatečný obnos, lač-
ně se vydaly k obchůdku, který 
kromě laskomin nabízel i veselý 
stříkací sortiment.

Samostatnou kapitolkou akce 
bylo zase dětské předsta-

vení. Tentokrát při-
jelo jihočeské 

d i v a d l o 
P n u t í 
a před-
vedlo 
kus na 
moti-
vy pří-

b ě h ů 
Ester Sta-

ré – A pak se 
to stalo. Téměř 

hodinu dokáza-
ly malé diváky zaujmout tři 

herečky s harmonikou, hadrovými 
loutkami i molitanovými obludami. 
Dětem názorně předváděly, co se 
s nimi stane, když o sebe nebudou 
náležitě pečovat. Ty se odměnily 
pozorností a smíchem a jejich spo-
kojené skotačení pak opět pokra-
čovalo na soutěžích i přímo v pří-
větivé vodě. 

K večeru areál osiřel a klidná 
hladina koupaliště teď čeká i na vás 
– otevírací dobu najdete na www.
sportoviste-susice.cz. 

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

Zajímavosti
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