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Loutky v Sušici baví děti 100 let
Nejstarší západo-

české loutkové diva-
dlo vzniklo před 100 lety 

v Sušici a dodnes sídlí v Hu-
sově sále sokolovny. Více 
než půlmetrové (60 cm) 

dřevěné postavy prožívají 
zas a znova své pohádkové příběhy 
s výjimkou války nepřetržitě sto let. 
Toužebné nedočkavé dupání desítek 
dětských nohou po úvodním zvonění 
se odnepaměti předává z generace na 
generaci. K letošnímu úctyhodnému 
výročí uspořádal Loutkářský odbor 
Sokola Sušice od 11. do 26. 7. v Hu-
sově sále výstavu svých loutek, ku-
lis a rekvizit. 

HISTORIE DIVADLA
1. 2. 1920 založil Jan Sedlecký 

s hrstkou nadšenců Loutkářský odbor 
Sokola. Zakoupili od pražské fi rmy 
Alšovo loutkové divadlo a v prosin-
ci odehráli v Husově sále své první 
představení. V roce 1935 byla pro-
vedena přístavba sokolovny a jeviš-
tě se přesunulo ze sborovny (dnešní 
redakce SN) do nových prostor na 
opačnou stranu. Za války byl Sokol 
rozpuštěn a sokolovna obsazena na-
cisty. Obětavým členům souboru se 
však podařilo loutky a některé kuli-
sy uschovat, i proto se začalo zno-
vu hrát již v roce 1946. A zájem byl 
obrovský, hrálo se i dvakrát za den 
a lístky se prodávaly v předprodeji. 
Po pohádce restauratér Vízner pro-
mítal ještě grotesky...

To skončilo komunistickým pře-
vratem v roce 1948, kdy soudruzi 
ukončili činnost restauratérovi i ně-
kolika členům divadla. Ochromený 
soubor znovu rozběhl svou neúnav-
nou pílí principál J. Sedlecký. V roce 
1951 ale zemřel. Žezlo přebral jeho 
syn Vladimír, který soubor vedl 42 
let. Po něm byl principálem Arnošt 
Faic a od roku 2007 stojí v čele lout-
kářů Bohumil Krutiš. 

Od roku 1952 loutkáři pořádali 
i plesy a občas představení pro do-
spělé (např. Stvoření ženy, Kupec be-
nátský). Technické vybavení divadla 
se průběžně zlepšuje (zvuk, světla, 

efekty). Také se rozdělily role vo-
dičů a mluvičů loutek. Při výročích 
byly instalovány výstavy loutek. Od 
roku 2012 divadlo vyjíždí s mobilní 
scénou do okolních vsí a vystupuje 
i na Sušických slavnostech. (Zdroj: 
www.loutky.unas.cz) 

VERNISÁŽ 11. 7.
Výstavu zahájil principál Bohu-

mil Krutiš. Přivítal návštěvníky a po-
děkoval městu za podporu a všem 
členům souboru za obětavou práci, 
kterou pro divadlo dělají. Vyzdvihl 
také nové ozvučení a osvětlení, kte-
ré instaloval Luboš Linka a přispělo 
na něj město. 

Zastupitelka Milena Naglmüllero-
vá poděkovala i za generace dětí, kte-
ré divadlo těšilo a stále těší a popřála 
všem do další stovky mnoho elánu 
a inspirace. Po té loutkářům předala 
rafi novaně tématický pecen chleba, 
ve kterém byl pro každého loutkáře 
vpíchnut prstový maňásek. Místosta-
rosta František Jelínek členům sou-
boru pogratuloval květinami. Kroni-
kářka Slávka Prajerová pak přiblížila 
historii divadla. Swingovým hudeb-
ním osvěžením na saxofon orámo-
val jednotlivé proslovy Jonáš Baierl. 

VÝSTAVA 
Hned u vchodu do Husova sálu 

každého veselým úsměvem uvítala 
jedinečná dvojice sušického diva-
dla – Kašpárek a koník Ferda a též 
portrét zakladatele Jana Sedlec-
kého. Návštěvníci mohli zakou-
pit upomínkové předměty divadla 
(pohledy, pexeso) a prohlédnout 
si podrobné kroniky souboru. Po 
obvodu sálu bylo rozmístěno devět 
scén různých pohádek, jimž vévo-
dily příslušné loutky. Pod hlavní 
stálou scénou, která představova-
la pohádku Čarovný proutek od 
Krakonoše, byly vystaveny zbylé 
loutky. (Podle principála má di-
vadlo 110 loutek včetně ptáčků, 
much, včel a mravenců.) Naproti 
pódiu každého zaujala scéna pekla 
s mnoha čerty, jemuž ovšem vládla 
Káča. Další scény: Dlouhý Široký 
a Bystrozraký, Červená karkulka, 
královská síň, česká náves, Perní-
ková chaloupka, zámecká komnata 
princezny, černokněžník v hradu, 
jeskyně s drakem a zasahujícím 
princem. Uprostřed sálu byly ve 
vitrínách vystaveny jemné rekvizi-
ty od nábytku po malé nádobíčko. 
Podle odhadu pořadatelů výstavu 
navštívilo cca 1 500 návštěvníků.

„K letošnímu výročnímu podzimu 

máme naplánovaný výběr nejúspěš-
nějších pohádek,“ doplnil principál 
Krutiš. (Program uvádíme na str. 6.)

LOUTKÁŘI AKTUÁLNĚ
Členy souboru jsme oslovili 

s otázkou: Co vás přitáhlo a drží 
u loutkového divadla? 

Jaroslava Prajerová od roku 
1970 – Tehdy jsem požádala sušické 
loutkáře o sehrání pohádky pro děti 
zaměstnanců nemocnice při vánoč-
ní nadílkové besídce. Vyhověli nám. 
Před začátkem jsem se šla zeptat do 
zákulisí, zda mohu besídku zahá-
jit a bylo mi řečeno: „Musíte hrát 
s námi,nepřišla žádná žena.“ Dosta-
la jsem knížku s pohádkou Hanička 
a baba Jaga a mluvila jsem Hanič-
ku. A už jsem v loutkovém divadle 
zůstala – je to 50 let. A nelituji toho 
– byla to šťastná náhoda. 

Ludmila Jandova od roku 1976 
– Neviděna se mohu vyřádit s hla-
sem – ale to není to nejdůležitější. 
Byli to úžasní kamarádi, přátelé, 
parťáci – prostě squadra azzura. 

Marie Nová od roku 1986 – 
Můj strýček kdysi občas hrál lout-
kové divadlo doma pro mne a moji 
mladší sestru. Když mi bylo šest 
let, dostala jsem u něho doma dort 
k narozeninám přímo od Kašpárka 
z jeviště. To bylo radosti! K sušic-
kému loutkovému divadlu jsem se 
dostala v roce 1986, našla jsem tu 
řadu prima přátel, odehrála spous-
tu pohádek a na představení o Per-
níkové chaloupce napekla hroma-
du perníčků. 

Karel Bubeník od roku 1999 
– Přivedl mě můj brácha. Mám rád 
děti a jejich radost.

Bohumil Krutiš od roku 2000 
– Přivedl mě člověk, který zde sta-
věl a uklízel lavičky pro malé di-
váky: Když slyšel, jak jsem ka-
marádovi „recitoval“ veršovanku 
k jeho padesátinám, představil mě 
pak principálu Arnoštu Faicovi. Po 
„náročných“ zkouškách Mírou Ba-
lejem, zda umím číst, jsem byl při-
jat. Vždycky jsem chtěl bavit lidi 
a v loutkovém divadle nevadí, když 
se červenáte. Navíc parta lidí byla 
a je úžasná, a když občas nahlédnete 
do jeviště a vidíte desítky rozzáře-
ných očí, řeknete si: „Stojí to za to!“

Luboš Linka od roku 2000 – Do 
loutkového divadla jsem býval zván 
na opravy technického zázemí, když 
se něco pokazilo. Zjistil jsem, že se 
mi tu vlastně líbí a protože jsem ob-
čas mohl sám osvětlovat a zvuky 

Jana Nováková 
od roku 2010 – K lout-
kovému divadlo mě při-
táhl Bohouš Krutiš. Potře-
boval pro jednu pohádku 
odmluvit Kašpárka, tak 
jsem zaskočila a nakonec 
zaskakuji už 10 let. Drží mě tady pře-
devším reakce malých diváků. Když 
při pohádce komunikují s loutkami, 
tak to je největší odměna.

Hana Šafrová od roku 2010 – 
Vždy jsem ráda vyprávěla pohádky 
a tady v loutkovém divadle je nás ta-
kových víc. S napětím čekáme, jest-
li se dětem pohádka zalíbí až tak, že 
zapomenou zlobit. Bohoušek občas 
potřeboval hlas pro nějakou loutku, 
tak jsem několikrát přišla a ani ne-
vím, jak se to stalo a již jsem byla 
mezi ostatními nastálo. 

Liběna Svobodová od roku 
2010 – K loutkovému divadlu mě 
přitáhla kolegyně ze ZUŠ v Karo-
lince na Valašsku a má odvěká tou-
ha hrát divadlo byla vyslyšena, byť 
ve formě dřevěné. Měli jsme stejné 
loutky jako tady v Sušici, jen polo-
viční a divadélko bylo roztomilouč-
ké. Do souboru mě přivedl Bohouš 
Krutiš, za což mu patří můj veliký 
dík a vděk. A u loutkového divadla 
mě drží malebnost a kouzlo zmenše-
ného, nostalgie časů minulých, duch 
hrdosti na um českých rukou, víra, 
že je to dobré a veliká radost z toho 
když loutka skrz slovo a pohyb ožije!

Josef Polanka od roku 2018 
– Dělám rád něco pro ty nejmenší. 
Sám jsem děda i praděda, tak proto.

Renáta Novotná od roku 2019 
– Tak u mě je to úcta a obdiv k něče-
mu, co vytvořili naši předkové pro 
děti. A ruku v ruce jde i touha po 
tom podílet se a pokračovat v bave-
ní malých diváků.

Další členové souboru: Jiří Vo-
ves (1979), Vali Zvárová (2000), Jan 
Flégl (2006), Jan Zoubek (2013), Lenka 
Pourová (2015), Martin Marek (2015), 
Luboš Peleška (2019), Martin Poddaný 
(2019). připravil Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

dotvářet atmosféru divadla, zůstal 
jsem. Když slyšíte reakce dětí, je to 
něco nádherného a parta tu je mys-
lím velmi dobrá.

Václav Bureš od roku 2008 – Za 
to, že jsem vstoupil do loutkového 
divadla může kamarád. Byl jsem 
skoro rok přemlouván. Ze začát-
ku byla velká tréma. Odměnou je 
nám všem dětský smích a reakce 
na pohádku. Dokážou i napovídat 
a radit loutkám. To je ta správná di-
vadelní atmosféra, ze které má člo-
věk radost.

Vladimír Endl od roku 2009 – 
Do našeho divadla mne před léty 
přivedla nejenom touha zkusit něco 
nového, ale zároveň i parta dobrých 
přátel. Těší mne to dodnes, snad 
i pro ten pohádkový svět, kde zlo 
bývá potrestáno, který vytváříme 
pro duši našich věrných diváků.

Lena Krutišová od roku 2010 
– Manžel mě požádal o opravu hla-
vičky Kašpárka, která byla otlučená. 
Renovace se mi zdařila a tak jsem 
dostala celé loutky k opravám. Mys-
lela jsem, že tím skončím. Opak byl 
pravdou. Vtáhl mě do loutkového 
divadla a od té doby nejen opravuji, 
ale i vodím loutky, připravuji scény 
a maluji kulisy. Radost diváků, ale 
i kolegů je povzbuzující.9 771213 355003
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Sušická pouť není zrušena! 
„Městem se šíří zpráva, že pouť 
nebude. Není to pravda. V tuto 
chvíli se vše připravuje tak, aby 
5. a 6. 9. proběhla tradiční su-
šická pouť. Zrušení akce by při-
cházelo v úvahu pouze v případě 
nějakého nového celoplošného 
zákazu od státních orgánů,“ vy-
světlil starosta Petr Mottl. 

Petr Mottl se zúčastnil set-
kání starostů měst a sportov-
ních organizací Plzeňského 
kraje 18. srpna v Plzni. Pro-
běhla zde prezentace Národní 
sportovní agentury, týkající se 
fi nancování sportu. 

Příprava rekonstrukce 
Lerchovy ulice byla námětem 
pracovní schůze starosty Petra 
Mottla, místostarosty Františ-
ka Jelínka a zástupce Odboru 
majetku a rozvoje města. Sta-
vební povolení by mělo být vy-
dáno do konce roku. 

Během prázdnin bylo na 
zahradě MŠ Smetanova vy-
budováno multifunkční hřiště
a 1. září bude slavnostně předá-
no. Škola pak 9. září pořádá slav-
nostní večeří v restauraci Sokolov-
na ke 40. výročí založení, které se 
starosta Petr Mottl také zúčastní. 

Vedení města 2. září přivítá 
na radnici zástupce Kongrega-
ce bratří Nejsvětější svátosti (tzv. 
Petrinů). Na programu bude jed-
nání o spolupráci při využití jejich 
areálu ve Volšovech (např. zpří-
stupnění a napojení na cyklotrasy). 

„Přeji všem školákům, ze-
jména prvňáčkům, úspěšný 
vstup do nového školního roku 
a doufám, že vše bude směřovat 
ke standardní výuce,“ uvedl na 
závěr starosta Petr Mottl. -red-
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Židovské obyvatelstvo v konti-
nentální Evropě bylo za druhé světo-
vé války fašisty z velké části vyhlaze-
no. S miliony židů zmizely tisíceleté 
tradice, zvyky, kultura. V mnoha 
městech a obcích po celé republice 
začaly chátrat židovské modlitebny 
– synagogy. Pak přišly na řadu je-
jich demolice a poslední památkou 
tak mnohde zůstaly jen hřbitovy. To 
byl případ i sušické synagogy, která 
byla zbourána v roce 1964. Některé 
synagogy, ale zůstaly stát, později 
byly zrekonstruovány a dnes jsou vý-
znamnými památkami. To je příklad 
synagogy v Hartmanicích.

Sušici nejbližší je synagoga 
v Podmoklech. Ta dříve sloužila 
jako obytný dům, který ale časem 
zchátral. Nová majitelka se snaží 
o záchranu budovy a obnovu jejího 
původní charakteru. Už byla vymě-
něna střecha o odehrálo se zde i ně-
kolik kulturních setkání. 

3. července zde byla zahájena vý-
stava fotografi í Sheily Pallay (USA) 
o renovaci přeštické Tóry. Návštěv-
níky v úvodním slově přivítala ma-
jitelka objektu Lucie Schwarzová 
a o tématu pohovořil kurátor vý-

stavy Julius Müller z Centra pro 
studium židovské genealogie (Tole-
dot). Zmínil, že v šedesátých letech 
bylo z osiřelých českých synagog 
zachráněno 1564 Tór (základní do-
kument judaismu obsahující prvních 
pět knih Bible, z kterého se čte při 
bohoslužbě a dalších příležitostech), 
jenž byly z Londýna rozpůjčovány 
do synagog po celém světě. Dnes se 
z nich čte při slavnostních příležitos-
tech. Jejich stáří může být až 500 let.

A právě jedna taková Tóra je po-
užívána v synagoze ve městě Sharon 
(Massachusetts, USA), kde autor-
ka zachytila průběh obnovy tohoto 
vzácného svitku. Tóra je 35 met-
rů dlouhý pergamen sešitý z 60–80 
kusů, navinutý na dvě tyče. K obno-
vě mizejících písmen je třeba namí-
chat si speciální inkoust a při psa-
ní neudělat žádnou chybu. Proto si 
dotyčný písmena prozpěvuje. Práce 
trvají celý rok. Výstava je v synago-
ze otevřena při zvláštních příležitos-
tech – to bylo 11. července při osla-
vách 975 let obce Podmokly a též
9. srpna na den židovských památek.

text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

Nová výstava ve staré synagóze

Jarní cyklus oslav 80. výročí za-
ložení ZUŠ v Sušici se nám poně-
kud zkomplikoval. Ze všech akcí 
zatím probíhá jen výstava nazvaná 
„ZUŠka výtvarná a historická“. Ve 
dvou prostorách Muzea Šumavy si 
v průběhu léta mohli návštěvníci 
prohlédnout výtvarné práce nejen 
našich žáků, ale i současných a bý-
valých pedagogů. Vernisáž se vy-
dařila – houslistky Lucie Houšková 
a Eliška Matoušová, keyboardista 
Ladislav Dobiáš a fl étnistky Lucie 
Vrbová a Adéla Sedláčková. Všich-
ni ve spolupráci s Lucií Matoušovou 
a Tomášem Bastlem zahráli oprav-
du pěkný program. Poděkování za 
přípravu patří Hance Prančlové, To-
máši Bastlovi a samozřejmě oběma 
výtvarnicím – Daně Chmelíkové 
a Bohumile Skrbkové. Na instalaci 
výstavy se spolu s Bohunkou Skrb-
kovou podílela i Kristýna Holečko-
vá. A do konce října se ještě můžete 
v muzeu přesvědčit, jak se jim in-
stalace povedla.

O prázdninách tradičně pro-
běhla i dvě soustředění Sušického 
dětského sboru a tradičně ke spo-
kojenosti všech zúčastněných. Ně-
kteří kolegové a žáci se také aktivně 
zapojili do letních škol a worksho-
pů – je úžasné, že své volno vy-
užívají k získávání nových podnětů 
a zkušeností!

Léto se pomalu chýlí ke konci 
a my chystáme další akce. (Tfuj, 
fuj, tfuj, abych nezakřikla….na 
jaře jsme také chystali!) Ve středu
9. 9. v 15.00 odstartuje v amfi teát-

ru za školou odpo-
ledne radovánek, 
workshopů a hudby. Dali jsme mu 
název „ZUŠka ZUŠce“ a bude to 
takové malé ZUŠ Open. Jako host 
vystoupí v 18.00 hudební těleso 
BOSSANOHA. A proč zrovna
9. 9.? Protože právě v tento den byla 
v roce 1940 zahájena výuka v hu-
dební škole v Sušici!

V pátek 11. 9. proběhnou od 
14.00 doplňkové talentové zkoušky. 
Rádi přivítáme zájemce o taneční, 
dramatický, výtvarný obor a sboro-
vý zpěv. Individuální předměty jsou 
v tuto chvilku již zaplněné – z čehož 
máme upřímnou radost. Jsem pře-
svědčená, že to je důkazem dlou-
hodobě kvalitní práce všech peda-
gogů. A za to jim patří velký dík!

Poslední zářijovou akcí bude 
Absolventský koncert Lucie 
Houškové. Lucinka je nadaná mu-
zikantka, dlouhá léta zpívá ve sboru 
a teď se rozhodla přibrat k houslič-
kám i violoncello! V předchozích 
letech se zapojila do projektu jak 
s Českou, tak s Plzeňskou fi lharmo-
nií. Pod rukama Hanky Prančlové 
z ní vyrostla opravdu výborná hous-
listka. Srdečně zveme na koncert 
do Káčka v sobotu 19. 9. v 19.00.

S velkou pravděpodobností pro-
žijeme podzim na některých mís-
tech opět „bez úsměvu“. Hudba je 
ale mocná čarodějka. Věřím, že do-
káže dostat úsměv i do očí! Přijď-
te si to vyzkoušet. Budeme se na 
vás těšit!

Milena Naglmüllerová, foto -BS-

ZUŠka ZUšce a vám!

„Nic takového si nevybavuji. Je-
nom nůžky jsem vždycky potřebo-
vala mít pro leváka, jinak bych asi 
nic nevystřihla.“

Myslíš si, že rozřazování do sku-
pin „praváků“ a „leváků“ nějak 
rozděluje společnost?

„To si nemyslím, skoro všichni 
moji kamarádi a známí jsou pravá-
ci, a to, že jsou praváci, je pro mě to 
nejmenší, a navíc věc, kterou bych 
vůbec neřešila. Pokud ale narazím 
na nějakého leváka, tak si s ním ně-
jak víc rozumím.“

Preferuješ i při jiných činnos-
tech levou ruku?

„No, jelikož dělám atletiku a vr-
hačské disciplíny, tak to hraje vel-
kou roli. V pravé ruce mám větší 
sílu a dám lepší výkon než levou, 
ale levou rukou dám zase technic-
ky lepší hod. Házím pravou, protože 
jsem ani neměla od trenéra na výběr 
– nezeptal se mě, jestli jsem levák, 
nebo pravák, a učil mě to na pravou. 
Vždycky, když házím jen tak pro 
legraci levou rukou, na kterou to 
nemám naučné, je ten hod technic-
ky hezčí a vypadá dobře.“

Martina Oudová,
 sexta A

13. srpna se po celém světě slaví 
Den leváků, a to už od roku 1992. 
Poprvé byl vyhlášen ve Velké Bri-
tánii. K tomuto významnému dnu 
jsme vyzpovídali naši dlouholetou 
kamarádku a také spolužačku Mi-
chaelu Míčkovou. Míšu můžete 
znát nejen jako studentku sušické-
ho gymnázia, ale také jako repre-
zentantku sušické atletiky, ve kte-
ré vyniká jako levoruká vrhačka.

Jsi levák od narození?
„Ano, jsem levák od narození. 

V mé rodině byl jediný levák můj 
děda. Jinak nikdo z mé rodiny není 
levák. Celkově je leváků poměr-
ně málo.“

Zkoušela ses někdy přeučit na 
pravou ruku?

„Samozřejmě jsem si zkoušela 
něco napsat pravou rukou, ale moc 
mi to nešlo. Jedna taková zajíma-
vost je, že do sešitu píši normálně 
levou a pravou bych asi nic nenapsa-
la, ale když píšu ve škole na tabuli 
křídou, tak píšu pravou a nedoká-
ži si představit psát levou. Nevím, 
čím to je.“

Používáš nebo používala jsi ně-
kdy pomůcky určené pro leváky? 
Pokud ano, tak jaké?

Letní horký den 8. srpna provázel 
účastníky sušických farmářských 
trhů zaměřených na víno. Spolu se 
Sušickým kulturním centrem akci 
pořádal Levandulový švihák Luboš 
Frančík, který pozval šest morav-
ských vinařství ze starobyle proví-
něné obce Čejkovice a z Chvalovic. 
Dokonalost tematické atmosféry do-
tvářela cimbálová muzika Galán 
z moravského Podluží. 

Tentokrát jednadvaceti dalšími 
stánky ožila bohatá nabídka trhů tra-
dičně již od osmé hodiny ranní. Jak 
slunce stoupalo po obloze, plnila se 
stínová oáza pod ševelící stoletou 
sušickou lípou. Po desáté se z neda-
lekého stanoviště u radnice přihlásil 
osvědčený moderátor trhů Jaromír 
Hlaváč. Představil jednotlivá vinař-
ství a vysvětlil, jakým způsobem se 
zájemci mohou s nabízenými víny 
lépe seznámit.

Součástí akce byla ochutnávka, 
kdy si návštěvníci mohli zakoupit 
skleničku, která jim otevřela dveře 
ke všem nabízeným vínům. Zpo-
čátku váhavé koštování se s přibý-
vajícím časem rozjelo až do pozdní-
ho odpoledne a cimbálová muzika 
vybavena mladickou energií všech 
členů osvědčila maratonskou vytr-
valost. Dětem byla k dispozici Ště-
pánka Balvínová se svou tvořivou 
dílnou. V nabídce byla rozmanitá 
vína z vinařství: Radocha, Vyda-
řelý a Holomáč, Lukáš Hlinecký, 
Simenon, Mezi sklepy a Michna. 

Pro zatvrzelé pivaře byl vedle 
připraven stánek místního Pivovaru 
U Švelchů se Sušičákem. Další stán-
ky nabízely: sezonní ovoce a ovoc-
né druhové mošty – Miroslav Bo-
ček, chilli produkty – Radek Čejka, 
cukrářské ozdoby a výrobky, koláče 
– Anna Fišerová – Cukrárna Blatná, 

dřevěné zboží bedýnky, truhlice, ho-
diny, oleje lisované za studena – Li-
bor Kolařík – Vydlákovo bedýnky, 
hořické trubičky (výroba na místě) 
– Jan Kozár, zelenina – Jan Krey-
sa, ručně vinuté skleněné korálky, 
šperky – Alena Kyrálová – Kyral-
ky, výběrová káva z vlastní pražír-
ny, výběrová tabulková čokoláda – 
Miroslav Lukeš – Café Monte Cintu, 
sýry a máslo z kravského mléka, 
sýrové crepe – Miroslav Melcher – 
Rodinná farma Melcher, sazenice 
květin (kosatce, denivky, tulipány, 
gladioly, lilie, krokusy, ocúny, řebčí-
ky, okrasné česneky) – Pavel Novák, 
pečené čaje, sirupy, doplňky stravy, 
bylinné čaje, rakytník, arónie, by-
linky, čerstvé limonády – Daniela 
Okrouhlá – Sklenice zdraví, pra-
žená káva – Pluma, domácí buchty 
– Jarmila Roučková, přírodní mý-
dla a kosmetika – Lenka Sojková – 
MýdLenka, dekorativní keramika 
– Stanislava Sporková Ptáčková, 
uzené ryby (Blatenská ryba) – Tho-
mas centrum, rukodělné výrobky 
ze dřeva, zelenina, květiny – Josef 
Toman, sýry hermelínového typu, 
brusinkové sýry, sýr s černým pi-

Vinné farmářské trhy chutnaly moravsky

Červencové farmářské trhy 
se konaly na sušickém náměs-
tí osmnáctého v sobotu. Letos 
poprvé s muzikou. Nástrojů 
a mikrofonů se chopila tradič-
ní sušická dechová kapela So-
lovačka a lepšila náladu celého 
pošmourného dopoledne. Trhy 
byly tentokrát ochuceny výbor-
ně připravenou domácí rybou 
projektu Ryba na talíř. Program 
farmářského trhu opět modero-
val Jaromír Hlaváč. 

V nabídce byl tradiční sorti-
ment farmářských trhů, v cen-
tru pozornosti byla ovšem 
sladkovodní ryba. Konkrétně 
pstruh a kapr, které si zručný 
kuchař projektu Ryba na talíř 
vybral pro svojí ukázku přípra-
vy zdravého pokrmu. Ve stanu 
s pojízdnou kuchyní popisoval 
přihlížejícím jednotlivé kro-
ky – od porcování po upečení 
– a výsledkem bylo 450 jed-
nohubek jako ochutnávka pro 
přítomné zájemce. Nakonec ješ-

tě rozdal sáčky s předvedenými 
recepty.

 text a foto Eduard Lískovec
více foto na 

www.kulturasusice.cz
O projektu: Projekt RYBA 

NA TALÍŘ vznikl na podporu 
sladkovodní akvakultury a má 
za cíl zlepšení povědomí širo-
ké veřejnosti o pozitivech kon-
zumace domácích sladkovod-
ních ryb. Projekt je zaměřen 
na prezentaci zdravé kuchyně 
a poukazuje na to, že rybí maso 
je nejen chutné, ale především 
bohaté na pro organismus pro-
spěšné tuky, minerály, vitamíny 
a také je zdrojem lehce stravitel-
ných bílkovin. Snaží se rovněž 
podpořit domácí trh a regionál-
ní prodejce sladkovodních ryb. 
Další aktivitou projektu jsou vý-
ukové hodiny ve školách, zamě-
řené na poznávání sladkovodní 
akvakultury, a to ve všech regi-
onech České republiky. 

www.rybanatalir.cz

Ryba z farmářských trhů na talíř

2. 8. Den suchého zipu, 6. 8. Mezinárodní d. boje lékařů za mír

12. 8. Mezinárodní den mládeže, 15. 8. Den Energy Drinků, 

28. 8. Evropská noc pro netopýry, 13. 8. Den leváků

vem, s irskou whisky, s červeným 
vínem, brusinkové sýry – Radek 
Tomšovic, marmelády, džemy, si-
rupy, pečené čaje, paštiky, masové 
konzervy, sterilovaná zelenina – 

Josef Vanický – Potěšení ve skle, 
skalničky, trvalky, keře – Zahrad-
nictví Jana Šturmová. 

text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 29. června 2020 

• Rada města schválila nové výběrové řízení na pronájem nebyto-
vých prostor o výměře 46,8 m2 (prostor č. 4) v objektu č. p. 10 v Sušici I, 
který je nedílnou součástí pozemku p. č. st. 113/1 (zastavěná plocha a ná-
dvoří), k. ú. Sušice nad Otavou, Poštovní ul., formou výzvy k podání na-
bídek s tím, že minimální výše ročního nabídnutého nájemného bude ve 
výši 2 500 Kč/m2 + DPH 
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. 

kategorie podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice na realizaci stavby: ,,Su-
šice II – stavební úpravy objektu na st.p.č. 2102 a 3002 v k. ú. Sušice nad 
Otavou“ a zároveň schválila fi rmy, které budou vyzvány k předložení ce-
nové nabídky: 1. Miroslav Šperl, Divišov 26, 342 01 Sušice, IČ: 16721861, 
2. Stavební fi rma RENO CZ s. r. o., Otavská 1266/II, 342 01 Sušice, IČ: 
27982190, 3. RYNOSTAV s. r. o., Pod Kalichem 385/III, 342 01 Sušice, 
IČ: 26334615, 4. SUŠICKÁ STAVEBNÍ s. r. o., Tichá ul. 873/II, 342 01 
Sušice, IČ: 00872938, 5. Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217/II, 342 
01 Sušice, IČ: 64189902, 6. STAFIS – KT s. r. o., Pačejov – nádraží 74,
341 01 Horažďovice, IČ: 25219090.
• Rada města schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové do-

kumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby na akci „Rozvojové 
území Pod Kalichem“ se společností AFRY CZ s. r. o., Magistrů 1275/13, 
140 00 Praha 4, ve výši 1 510 000 Kč bez DPH, tj. 1 827 100 Kč včetně 
DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302, projednala a schválila účetní závěrku za rok 2019. 

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 13. července 2020 
• Rada města schválila přidělení grantů ve 2. kole 2020 Grantového 

programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělá-
vání podle přílohy a pověřila starostu města podpisem smluv o poskytnutí 
dotace na realizaci projektu v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdě-
lávání. Částky budou hrazeny z org. 184. 
• Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003327-

00 s fi rmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy, IČO 
45357307, na akci „III/17121 Sušice – Hájkova ulice, rekonstrukce“, 
kterým se snižuje cena díla o částku 6 183,15 Kč bez DPH a nově činí
30 593 333,01 Kč bez DPH a pověřila starostu města jeho podpisem. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302, vzala na vědomí výkaz hospodaření za květen 2020. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO:
081 76 302, vzala na vědomí informaci o vyúčtování příplatku ve výši
22 000 000 Kč za rok 2019. 
• Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník ob-

chodní společnosti Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 
342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, poskytne uvedené společnosti po obdržení 
souhlasu jejích jednatelů ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 4 000 000 Kč, a to z důvodu 
zajištění fi nanční konsolidace obchodní společnosti za účelem poskytová-
ní zdravotních služeb. Rada města souhlasila s tím, aby město Sušice za 
účelem naplnění tohoto usnesení učinilo vůči společnosti Sušická nemoc-
nice s. r. o. potřebná právní jednání zejména v podobě uzavření smlouvy 
o poskytnutí příplatku

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 27. července 2020 
• Rada města jmenovala za první členy dozorčí rady společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o. pana Ing. Vladimíra Říhu, Ing. Michaela Skrbka, 
Jiřího Chejna, Pavla Maška a Bc. Jiřího Vlčka.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302, bere na vědomí aktualizovaný fi nanční plán ke dni 31. 5. 2020 spo-
lečnosti na rok 2020. 
• Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem pozemků pro 

umístění staveniště pro stavbu vodovodu ve Volšovech s Kongregací bratří 
Nejsvětější Svátosti (petrini), Žižkova tř. 250/4, 370 01 České Budějovice, 
ve výši 7 015,00 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 
Kompletní usnesení z jednání rady a zastupitelstva města na www.mestosusice.cz

Odběry dárců krve 2020
Sušice DPS: 8. září, 20. října, 10. listopadu, 8. prosince

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
KREVNÍ BAROMETR - www.klanem.cz

Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24. června 2020 

• Zastupitelstvo města schválilo nové znění zakladatelské listiny společ-
nosti Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
08176302, rozšířené v článku IX. – Orgány společnosti o ustanovení o zřízení 
dozorčí rady v počtu pěti členů. 
• Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města za rok 2019 a vy-

jadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 19, kterým se nová 

org. 2043 povýší o 1 180 000 Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 – Konečný 
zůstatek minulých let. Jedná se o dotaci pro Plzeňský kraj, která bude použita 
na úhradu ztráty vzniklé provozem linky 430911 – MHD Sušice. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým se 

příspěvkové organizaci Sušické kulturní centrum /org. 252/ sníží příspěvek 
na provoz o 356 000 Kč, zároveň se sníží org. 98 – Konečný zůstatek minu-
lých let o tutéž částku.
•  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 21, kterým se 

příspěvkové organizaci Sportoviště města Sušice /org. 283/ sníží příspěvek na 
provoz o 272 368 Kč, zároveň se sníží org. 98 – Konečný zůstatek minulých 
let o tutéž částku.
•  Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 450 000 Kč 

z org. 350 Příspěvky – památková péče Římskokatolické farnosti Sušice, Baš-
ta 54, 342 01 Sušice, na obnovu kulturní památky kostela sv. Václav v Sušici, 
p.č.st. 37 v k. ú. Sušice nad Otavou na akci Kostel sv. Václava v Sušici – obno-
va fasády a kamenických prvků. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• Zastupitelstvo města pověřilo radu města, aby ve funkci valné hroma-

dy jmenovala první členy dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s. r. o., 
se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302. 

Obec Nezamyslice – Nadmořská výška: 488 m n. m.
Počet částí: 1   Katastrální výměra: 709 ha
Počet obyvatel: 214  Z toho v produkt. věku: 144
Průměrný věk: 40,1  Pošta: Ano  Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: Ano Plynofi kace: Ano
Historie: První písemná zmínka je z roku 1045. Obec byla majetkem 
Břevnovského kláštera. Kníže Břetislav I. jí daroval benediktinské-
mu řádu. Místní klášter byl pak vypleněn husity a obnoven už nebyl. 
Ve 13. století byl v Nezamyslicích založen farní kostel. Ve 14. století 
byl přestavěn a podle něho se vsi říkalo „Weisskirche“ – Bílý kostel. 
Po roce 1420 byli majiteli vsi bratři Rýzmberkovi, nato byla připoje-
na k hradu Rabí a roku 1525 odprodána bratrům Švihovským. V 17. 
století byli majiteli Libštejnští z Kolovrat a od roku 1707 Lamberko-
vé, kteří zde nechali vybudovat rodinný panteon – kapli sv. Erazima.
Pamětihodnosti: kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Erazi-
ma – rodinná hrobka Lamberků, muzeum
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Nezamyslice – fotbalový tým
Kontakt: tel. 376 596 213, 724 181 013, urad@ounezamyslice.cz 
Úřední hodiny: pondělí 16.00–18.00, středa 9.00–11.00 
Starosta: Ladislav Vinický 
Akce během roku – masopustní průvod, stavění májky, v srpnu (na 
Marii) pouť s hasičskou soutěží, fotbalovým zápasem a večerní zá-
bavou, v létě koncert Lubomíra Brabce a jeho hostů, prosinec – roz-
svícení vánočního stromu s posezením na návsi. 
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz,
www.ounezamyslice.cz  ED

• Obce ORP Sušice •

Nezamyslice

Ještě máme v čerstvé paměti opatření související s vyhlášením nouzo-
vého stavu vládou k zamezení šíření Covidu 19 v březnu až květnu letoš-
ního roku. Realizace opatření na území ORP Sušice a ve městě spočívala 
na bedrech krizového štábu. Ten odvedl svojí práci velmi dobře. Ovšem 
bez pomoci dalších složek a organizací by to byl úkol nezvládnutelný. Na 
pondělí 17. srpna 2020 starosta města Petr Mottl pozval zástupce těchto 
složek a organizací do požární zbrojnice v Sušici. Za účasti svého kri-
zového štábu jim vyjádřil velké poděkování za pomoc a činnost v době 
nouzového stavu. Byli pozváni zástupci Sboru dobrovolných hasičů ze 
Sušice, Volšov a Chmelné, HZS, Policie ČR ze Sušice, Městské policie 
a Sušických lesů a služeb. Ti, kteří se největší mírou podíleli na reali-
zaci opatření. Starosta předal zástupcům poděkování a poté následovalo 
neformální posezení spojené s občerstvením. 

Současně starosta města využil příležitost, aby poděkoval odstoupi-
všímu veliteli zásahové jednotky dobrovolných hasičů v Sušici Luďku 
Klimendovi, který před koronavirovou krizí po 20 letech ukončil činnost 
v zásahové jednotce. Za tuto dobu v jednotce odvedl ohromný kus práce 
ve prospěch obyvatel města Sušice. Patří mu velké poděkování nejenom 
starostovo, ale i obyvatel města Sušice. 

V souvislosti s vývojem nákazy v České republice starosta vyjádřil ná-
zor, že pokud se bude moci i nadále opřít o pomoc takových týmů a jednot-
livců, bude možno případnou další krizi zvládnout opět velmi dobře. -jh-

Poděkování za pomoc a spolupráci

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I., 

IČ : 002 56 129, e-mail: podatelna@mususice.cz, 

ID dat.schránky : i7ab4sa, tel.: 376 540 111

vyzývá zájemce k podání nabídek 
na pronájem prostor v čp. 10, Sušice I., Poštovní ul., 

na st. p. č. 113/1 k.ú. Sušice nad Otavou 

1 – Předmět nájmu:
 Prostor k podnikání o celkové výměře 47 m2, podle plánku uve-

dený jako prostor č. 4, nacházející se v I.NP objektu čp. 10, Sušice 
I., Poštovní ul., na st.p.č. 113/1 k.ú. Sušice nad Otavou.

Objekt čp. 10/I stojí na rohu ulic Poštovní a náměstí Svobody, 
v městské památkové zóně. V současné době je dokončena rekon-
strukce I.NP objektu. Prostor bude zkolaudován k užívání jako ko-
merční prostor. 

Prostor tvoří: prodejna   35,1 m2

   technická místnost    6,1 m2

   WC       1,9 m2

   kuchyňka     3,9 m2

   celkem :    47,0 m2 

Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici 
zájemcům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu 
v Sušici, 4. NP, kancelář č. 411, e-mail: vtomasova@mususice.cz, 
376 540 145. 

2 – Podmínky nájmu: 
• Minimální nabídková cena ročního nájemného byla stanovena na 
2 500 Kč za m2 bez DPH
• Doba nájmu na dobu neurčitou cca od 1. 11. 2020 s výpovědní lhů-
tou 3 měsíce
• Užívání prostoru musí být v souladu se stavebním určením prosto-
ru (např. obchod, kancelář), nelze jej využít jako restauraci, hernu, 
ordinaci, kadeřnictví apod.
• Nájemce si na své náklady zajistí reklamní pásy (ve shodném gra-
fi ckém provedení jako u sousedních prostor) 
• Užívání venkovního prostoru pod markýzou bude řešeno samo-
statnou smlouvou 

3 –  Informační prohlídka a podání dalších informací: 
Prohlídka prostoru se uskuteční po dohodě s kontaktní osobou.

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

nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138, 342 01 
Sušice I. tak, aby byly doručeny nejpozději do 30. 9. 2020 do 12.00 hodin. 

Nabídka bude předložena na příslušném formuláři (příloha č. 1), 
vlastnoručně podepsána, podána v zalepené neprůhledné obálce 
se zpáteční adresou a označením „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM 
PROSTORU č. 4 v čp. 10/I“. 

5 – Obsah nabídky:
• veškeré identifi kační údaje žadatele
• nabídková cena nájmu 
• záměr využití

6 – Práva zadavatele:
• Zadavatel si vyhrazuje právo nestanovit vítězem ani jednoho z účast-
níků nabídkového řízení.
• Zadavatel může zrušit nabídkové řízení před rozhodnutím o nejvhod-
nější nabídce s tím, že není povinen uhradit účastníkům náklady spojené 
s účastí v nabídkovém řízení. 
• Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude 
splňovat podmínky stanovené výzvou.
• Zadavatel může provádět změny a doplňky předmětu nabídkového 
řízení.

7 – Další podmínky: 
• Účastníci nabídkového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spoje-
ných s účastí v nabídkovém řízení. 
• Realizace pronájmu vybranému vítězi nabídkového řízení podléhá 
schválení radou města Sušice.

8 – Kritéria hodnocení nabídek: 
• Výše nabídkové ceny nájmu 
• Záměr využití 

 V Sušici dne: 7. 7. 2020 Bc. Petr Mottl, starosta města

UPOZORNĚNÍ!
V době od 31. 8. do 18. 9. 

2020 bude z důvodu vý-
měny kabelového vedení 
uzavřena lesní cesta pro 
pěší mezi novým a sta-
rým vodojemem. Vyhlíd-
ka na starém vodojemu je 
nadále přístupná shora. 
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Vést první linku kresby v bílém tichu čtvrtky
(vzpomínka na akci Létající ateliér, která proběhla 12.–14. 6. 2020 v Žihobcích)

UBU CAMP, Woodstock ŠUMaVY, 
aneb Jak se dělá rodinný festival

(Horažďovice/Žichovice, 7. 8. 
2020) Každý, kdo jel první srpno-
vý víkend Otavu ze Sušice do Ho-
ražďovic, si všiml. Těsně před ži-
chovickým náhonem probíhal již 
sedmý ročník festivalu UBU camp 
pořádaný kulturním spolkem Ra-
šelina a Kabaretem Kajbar. Fes-
tival je putovní, každé dva roky se 
stěhuje na nové místo a tak po Bou-
dě na Čermné, rašelinovém rybníku 
u Křišťanovic a mrákovském Lo-
mečku padla letos volba na louku na 
pravém břehu Otavy. Hlavním po-
sláním této víkendové akce je propo-
jování lidí všech věkových kategorií, 
profesí i zájmů prostřednictvím pest-
rého programu. Každý rok má UBU 
camp své téma, letos to byla voda 
a její oslava a především řeka Ota-
va od pramenů přítoků až do Písku.

Po oba dva dny probíhaly díl-
ny; miminka se 
patlala v prsto-
vých barvách, 
účas t n i la  se 
smyslové a zna-
kovací dílny, star-
ší děti vyráběly 
lodičky nebo se 
učily animovat, 
malovalo se na 
obličej, i hennou 
na tělo, všichni 
společně vytvá-
řeli z hlíny mý-
tické bytosti nebo vyvolávali v řece 
ducha Otavy. Cvičila se jóga, šily 
se boty, fotilo se na kameru obscu-
ru, chodilo se po laně, roztáčela se 
hula hop obruč, prodávala se trička 
s tématem UBU, obdivovala se fi re 
show skupiny VITA SUA. V dílně 
Open Mic si každý mohl zkusit stát 
se muzikantem, u stánku klatovské 
pobočky Adry se díky gerontooble-
ku zase vžít do změn, které přináší 
stáří. A kdo už měl toho všeho šrum-
ce dost, mohl si odpočinout u masá-
ží, zastavit se u některé společenské 
hry, začíst se do tematické knihy 
v knihovně nebo si lámat hlavu 
u kvízů Člověka v tísni. Odpoledne 
a večer jste si v geodomu mohli po-
slechnout hudbu napříč žánry: folk 
i hardcore punk, rapování bylo vy-
střídáno hrou na didgeridoo a bubny, 
country hip hop šansonem. Každý si 
tu našel to své.

Nezapomnělo se ani na hladová 
břicha; vybrat jste si mohli z pest-
ré nabídky Dancing Kitchen Ca-
tering, která zahrnovala široký vý-
běr od lívanečků po africký kotlík, 
Don Olino nabízel španělskou pael-

lu, žichovičtí hasiči poctivou českou 
klobásku a chleby s domácí poma-
zánkou. Čepovala se plzeň i piva pi-
vovaru Záhora, osvěžit jste se moh-
li kávou z klatovského Jednorožce 
nebo čajem od letitého čajmena.

Celý festival byl navíc úsporný 
jak ekologicky, tak ekonomicky; tří-
dily se odpadky, pivo se čepovalo do 
přinesených půllitrů a většina z dí-
len, právě tak jako celá organizace, 
byly zajištěny dobrovolnicky (a výše 
vstupného tak mohla zůstat na zvá-
žení každého návštěvníka). V ne-
poslední řadě je zapotřebí zmínit, 
že díky kázni všech zúčastněných, 
proběhly celé tři dny naprosto hlad-
ce – nikdo se nezranil, nikdo nic ne-
zničil, nic se neztratilo. Možná geni-
us loci, duch tohoto místa, nad akcí 
bděl. Dokonce i ten déšť se spustil, 
až když bylo po všem.

A kdo že 
to vše organi-
zoval? Členo-
vé kulturního 
spolku Rašeli-
na, z nichž nej-
větší podíl měl 
Jakub Doubra-
va, muž široké-
ho záběru, he-
rec, muzikant, 
zdravotní klaun 
a režisér Čes-
kého rozhla-

su, který k letošnímu UBU říká: 
„Chci poděkovat pánům staros-
tům obcí Žichovice a Rabí za pro-
nájem místa a velkorysou pomoc 
se zajištěním zázemí. Dál o.p.s. 
Písecká sladovna, galerii hrou, 
která letos přispěla k celé orga-
nizaci. Kapelám, které přijely za-
hrát, i každému, kdo svůj talent 
nabídl k vedení některé z dílen. 
Také všem, kdo se starali o nakr-
mení a napojení účastníků a orga-
nizátorů. I těm, kdo přijeli, poby-
li a odjížděli obohaceni.“ Také je 
na místě poděkovat Plzeňskému 
kraji za podporu fi nanční.

Organizátoři také děkují za 
úsměvy dětí i dospělých a za atmo-
sféru, kterou zúčastnění pomohli 
vytvořit. Snad bude další ročník 
na tomto místě přinejmenším tak 
nezapomenutelný.

Celý program i fotodokumenta-
ce je k nalezení na https://www.kul-
turniraselina.cz/ubucamp Podívejte 
se, natěšte se a za rok přijďte také!

 Za kulturní spolek Rašelina
Pavla Foster Skalová,

foto Jiří Pokorný a Tomáš Vachuda

Henri Matisse prý řekl svým 
žákům: „Chcete se věnovat malo-
vání? Tak to vám dám nejdřív vy-
říznout jazyk, protože ztratíte prá-
vo vyjadřovat se jinak než barvami 
a štětcem.“ A tak jsme to zkusili 
i my, stanout tváří v tvář plenéru 
a najít odvahu k tomu nejtěžšímu, 
vést první linku kresby v bílém ti-
chu čtvrtky. Vedoucí kurzu Miro-
slav Šisler nám po ránu uštědřil ně-
kolik rad, předvedl nám techniky 
a pak nás propustil do krajiny, vstříc 
motivům a našemu mlčení.

Většina se pokusila zachytit kos-
tel Proměnění Páně v Žihobcích, 
který zářil na pozadí lesa přímo na-
proti našemu ubytování v chatkách 
u místního koupaliště. Raději jsem 
se vydal na druhou stranu, vyškrá-
bal jsem se s uhly, tušemi a vodov-
kami na svah nad jakýsi domek, 
který slunce osvětlovalo ze strany, 
takže se moc pěkně prokreslova-
ly stíny na jeho štítu. Ani jsem si 
nevšiml, že jsem vstoupil na sou-
kromý pozemek a že jsem pošlapal 
nějaké kulturní plodiny. Naštěstí se 
okno neotevřelo, nikdo mi nenadá-
val. Když jsem se vracel pro nějaké 
další pomůcky do základního tábo-
ra u koupaliště, sklouzl jsem celý 
ten ještě zarosený svah po zadku.

Slunce začalo připalovat. Vyšel 
jsem naproti kopci pokrytému há-
jem jak vlasatou helmou. Později 
jsem zjistil, že se opravdu jmenuje 
Háj (570 metrů nad mořem). Při-
padal jsem si ve výhni paprsků jak 
Vincent van Gogh v Arles. Poléval 
jsem čtvrtku A2 vodou z PET láhve 
a snažil se zachytit scenérii pomocí 
perka a hnědé tuše, ale slunce bylo 
rychlejší než rozpíjení mé barvy. 
Vypotřeboval jsem na své snažení 
tři litry vody.

Odpoledne se začaly tvarovat 
oslnivě bílé oblačné kupy. Zaujala 
nás zvlášť ta, co vyrůstala v podo-
bě závratné věže přímo nad koste-
lem. Dosáhla výše vrcholové inver-
ze, roztáhla se do šířky a vytvořila 

klasickou bouřkovou kovadlinu. 
Zároveň se z oblačného výčněl-
ku na levém boku snesla takzvaná 
virga, rozpouštějící se vlasy ledo-
vých krystalů. A tvar se měnil do 
podoby nosatého Žida s vystouplou 
vousatou bradou, která navíc byla 
ozdobena pankáčským čírem. Tur-
bulence brzy vypotřebovala svou 
energii, oblak ztratil kontakt se svojí 
základnou 
ukrývají-
cí se kdesi 
za lesna-
tým hřbe-
tem a jako 
vrak se už 
samostat-
ně vydal na 
svoji pouť.

Po po-
ledním od-
p o č i n k u 
jsem se vy-
pravil nad 
park zám-
ku v Ži-
hob c ích . 
Usadil jsem 
se na lavič-
ce, zatím 
co v dál-
ce u Sušice už hřmělo a srážkové 
pruhy začaly přecházet nebezpečně 
blízko po hřbetech Javorníku, Ždá-
nova a Sedla. Vznikl úžasný světel-
ný kontrast, kdy slunce ještě proza-
řovalo remízky a háje poblíž mého 
stanoviště, ale temný obzor i mrak 
nad ním už rozpíjely stíny lijáku.

Večer už za soumraku následo-
vala vernisáž našich prací. A pak 
jsem se vypravil znovu na Háj. Po 
levé straně lesnatého pokryvu rostla 
kovadlina večerní bouře. Prokmitá-
valy jí blesky, jak by tam explodo-
valy dětmi upuštěné balonky. Na 
pozadí červánků se rýsoval obrys 
Svatoboru. Po louce jezdil traktor 
a balil do lisovacích pásů kotouče 
sena. Rychle se stmívalo, nad kos-
telem si však vysoký mrak udržo-

val stále dostatek popelavého svět-
la končícího dne. I louka ztmavla, 
jen kopretiny jak pozemské hvězdy 
svítily do nadcházející noci. A ještě 
něco tu svítilo pod keři na pastvině: 
Žampiony ovčí.

***
V neděli ráno jsem, stejně jako 

v sobotu, pozoroval v bazénu pulce 
skokana zeleného. Právě docházelo 

k jejich pře-
rodu v malé 
žabičky. Ty, 
které už za-
toužily vy-
pravit se 
p ř í skok y 
někam po 
svých, se 
shromáž-
dily pod 
p r v n í m 
schode m 
v y č u h u -
jícím nad 
h l a d i n u . 
Zdálo se, že 
nevědí jak 
dál, k tráv-
níku naho-
ře je tako-
vé schody 

čekaly hned tři. A tak jsem se jim 
snažil pomoci a napsal si při tom 
i haiku:

Bazén v Žihobcích –
kávovou lžičkou pomáhám
žabkám do schodů.
Přilákaly mě květy vlčích máků 

a tak jsem se dostal až pod čapí 
hnízdo, které sídlilo na komínu 
kousek od nás v Podskalí. Slyšel 
jsem párkrát klasické zaklapání zo-
bákem. Dva dospělí čápi se vznes-
li, majestátně zakroužili a dali nám 
lidem, poznat, že jsme pro ně rov-
ni plazům. Okolo velkého hnízda 
poletovali drobní ptáčci, mizeli ve 
spleti klacků a zase z nich vyletova-
li. Zřejmě si v tom velikém hnízdě 
postavili svá malá hnízdečka. Říkal 
jsem si, jaké to musí být založit si 

domov v sousedství takových obrů, 
slyšet za svou stěnou tajuplné zvu-
ky, kterým já sám, drobný pěvec 
nerozumím. Mám být zticha? Nebo 
se nemusím bát prozrazení?

Míjel mě děda na kole. Zastavil 
a řekl mi: „Letos přiletěli později. 
Asi měli problém na hranici. Už tam 
mají dvě malé hlavičky.“

Vypravil jsem se pak s akva-
relem zpátky na louku pod Háj. 
Po louce táhnoucí se až nahoru 
k hájku přeletovala hejna ptáků. 
Usadila se a pak se zase postupně 
vznesla a přemístila se nizounko 
nad posečenou plání o kousek dál 
jako dlouhý šat neviditelné dívky. 
Brzy se zatáhlo a hory na obzoru 
pokryl závoj deště. Čekal jsem na 
něj. Popravdě řečeno byl jsem bez-
radný z obtížné techniky akvare-
lu. A skutečně, už první kapky mi 
přispěchaly na pomoc. Bůh deš-
tě přinesl vláhu na moji čtvrtku 
i hlavu. Zastříkal mi mé křečovité 
a neumělé tahy a fl eky pokoušející 
se zachytit mnohabarevné střechy 
a odstíny zeleně nad Žihobci, roz-
pil, co se dalo a při návratu zpět 
k táboru mi ještě stekly pramínky 
vody z lesa a střech k vrchnímu 
okraji čtvrtky. Vytvořily víceba-
revné dráhy blesků co vzpomínky 
na noční bouři.

Blízkost koupaliště nabízela 
kromě osvěžení i smytí barev, pak-
-li to nebyl latex, také námi hoj-
ně používaný, nebo zaschlý akryl. 
Využil jsem možnosti a zaplaval 
si i v lijáku, který se na nás snesl, 
jak výše zmíněno, v neděli dopo-
ledne. Plavat a vidět z nízké per-
spektivy nad hladinou, jak krůpěje 
vystřelují zpět v podobě sloupků, 
je jedinečné. Vypadalo to, jako by 
proletovaly hladinou odkudsi zdo-
la, ze dna. Vytvářely se i bubliny 
a pleskavý šum lijáku evokoval 
modlitby neviditelných zástupů 
bloudících v chaotické pouti mezi 
prchavými svatostánky.

Roman Szpuk

Hráli mladí jako tehdy Karel Kryl
Nové pražské profesionální 

Divadlo 20 složené z dvaceti 
mladých herců, převážně absol-
ventů hereckých škol, našlo své 
útočiště pro pracovní soustře-
dění v Sušici. Koncem červen-
ce zde připravovali svoje prv-
ní představení – pásmo – písní, 

poezie, rozhovorů a myšlenek 
Karla Kryla – Večer s Karlem 
Krylem. Zásadní vliv na podobu 
akce měl režisér projektu Micha-
el Tarant, jenž je místním znám 
především provedením muzikálu 
Balada pro banditu. Proto jsem 
ho požádal o přiblížení tématu:

S jakou představou za tebou 
přišli herci Divadla 20? Přišli 
za mnou, zda bych jim s rozjez-
dem, předčasně zabržděným, ne-
pomohl. Navrhl jsem téma – Ka-
rel Kryl – ne všichni jej myslím 
znali, ale to mne právě zajímalo, 
jak současná nastupující genera-
ce bude Kryla vnímat. A rozhod-
li se, že do těchto „Rozbouřených 
vod“ vstoupíme.

Už dříve jste spolupracova-
li? „Ano, v souboru mám několik 
žáků a bývalých studentů.

S některými jsme spolupra-
covali i na pražské verzi ‚Balady 
pro banditu‘. Myslím, že důvěra 
byla vzájemná.“

Jak vám přispěl pěvec Jiří 
Přibyl? „Jiří Přibyl je můj pří-
tel. Člověk. Umělec.

Každý kontakt s takovou osob-
ností je inspirativní.Navíc přiro-
zený patos Krylův spočívá i ve 
velkém emocionálním vypětí a – 
pozor – značném hlasovém roz-
sahu. V písni ‚Habet‘ vyzpívá ‚á‘ 
– to už je tenorová poloha. Proto 
byl Jiří, kterého znám, jako pěvce, 
i jako pedagoga přirozenou volbou. 
A čest a sláva mu, že bez nároku na 
honorář přijel. A pomohl.“

Karel Kryl je spojen s oku-
pací v roce 1968, myslíš, že je 
ještě dnes jeho odkaz aktuální? 
„Myslím, že étos Karla Kryla pře-
sahuje krásný i tragický rok šede-
sát osm. Už to, že jej poznamena-

lo zničení rodinné tiskárny – bylo 
mu šest – když se na to díval. 
Osvojil si dík tomu kritické myš-
lení, schopnost věřit, pamatovat si 
a nezapomínat. Proto jsem oslovil 
mladé kolegy – zda je bude vzru-
šovat jeho myšlení, písně a pří-
běh. Buď zůstaneme evropským 
národem přemyslovských králů, 
Karla IV., Chelčického, Palacké-
ho, Havlíčka, Masaryka...a nebo 
Berii, Džeržinského, Gottwalda 
a jejich dnešních ‚diadochů‘.

A úplně závěrem si dovoluji 
poděkovat paní profesorce Bohu-
mile Skrbkové a panu řediteli Ing. 
Karlu Sedleckému za velkorysou 
pomoc a přijetí.“

Děkuji za odpovědi.
Herci navíc poděkování ještě 

adresovali Jiřímu Zelenému, Vác-
lavu Divišovi, Pavlu Hralovi, To-
máši Zelenému, Evženu Benešovi 
a samozřejmě Jiřímu Přibylovi 
a Michaelu Tarantovi.

K účasti na projektu se vyjád-
řil také Jiří Přibyl – (operní pěvec, 
sólista Moravského divadla v Olo-
mouci, držitel prestižní Ceny Thá-
lie): „Byl to pro mne zase závan 
čerstvého vzduchu a vzpomínka na 
naši spolupráci a vůbec na styl diva-
dla, který dnes tolik schází....Schází 
pravda. Moc se mi líbilo to uchopení 
tématu. Jak na relativně malé ploše 
dokázal režisér se souborem tolik.“ 

úvod a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba: po–so 9.30–15.30
Retrohrátky s miminky a kočárky
výstava hraček z 60.–90. let ze sbírky J. Strakové z Andělic
Výstava obrazů Simonetty Šmídové: Čas zastavit se...
Příroda Šumavy a Pošumaví – velkoformátové fotografi e

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
ittalaa – fi nské sklo a porcelán inspirované přírodou

GALERIE NETOPÝR
Tváří v tvář – výstava (viz str. 6)
portrét v českém malířství od 18. století do současnosti

Horažďovice
denně mimo pondělí 9.00–16.00 – Městské muzeum
Od Šillera po Hampla
aneb Tři století perníkářského řemesla v Horažďovicích
Hradiště Prácheň pohledem archeologie
Absolventská výstava – Eliška a Pavlína Buriánkovy

Hartmanice
do 31. srpna – Městské informační středisko
Zhůří pod Javornou – 75 let – výstava Vladimíra 
Černého, připomínající tehdejší události i současnost

HORSKÁ SYNAGOGA
Po-lin, Židé v republice mnoha národů 
výstava o historii polských Židů

12. září od 14 hod. – Hůrka
Poutní mše sv. – Povýšení sv. Kříže – 200. výročí kaple
celebruje P. Jan Kulhánek – doprovází skupina Jozue

Kašperské Hory
29. srpna od 20 hod. – Kostel sv. Mikuláše (hřbitov)
Boemo Virtuoso – Collegium Marianum a Jana 
Semerádová – 8 účinkujících s historickými nástroji

Strašín
12.–13. září – kostel Narození Panny Marie
POUTNÍ SLAVNOST
sobota – 16.00 – Rozjímavý růženec
16.30 – Poutní mše svatá – s promluvou 
  – celebruje P. Martin Weis
– příležitost ke svátosti smíření od 15.00
neděle – 10.00 – Setkání účastníků pouti před obec-
ním úřadem a koncert dechové hudby Solovačka 
10.30 – Vítání poutníků
10.40 – Slavnostní procesí s Madonou, korouhvemi 
a hudbou k poutnímu kostelu
11.00 – Poutní mše svatá
celebrují Mons. Adolf Pintíř a P. Petr Koutský
hudební doprovod: Sbor Academia Mariae Sanctae, 
dirigent Jakub Waldmann, Zdeněk Lukáš – Missa 
brevis, T. L. Viktoria – Ave Maria a d.
– kostel otevřen k tiché modlitbě od 14.00 do 15.00

Mouřenec a okolí
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Komentované prohlídky kostela a kostnice

13. září od 15 hod. – kostel sv. Mouřence
Svatojánský hudební festival – Alžběta Poláčková – so-
prán, Lubomír Brabec – kytara, Žofi e Vokálková – fl étna

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
29. srpna od 19 hod. 
Hradozámecká noc na Rabí
4. září od 19.30 hod. 
Rocková opera: Kladivo na pýchu 
Divadelní spolek Za oponou Klatovy

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Hrad v proměnách času – dobové a současné fotografi e 
o proměně a obnově hradu Velhartice za posledních 40 let

22. září od 19 hod. – Kino Sušice
Škrtněte si prosím – hosté: redaktor České televize 
Přemysl Čech a majitel skářské huti v Sušici – J. Gábor

23. září od 19 hod. – refektář kapucínského kláštera
Dagmar Smolíková, Jan Geier, Petr Petřislavský 
OFM Cap. – moderovaná diskuse o zabrání brněn-
ského sokolovského a sušického kláštera v roce 1950

24. září od 19 hod. – Kino Sušice

25. září od 20 hod. – Kino Sušice, platí vstupenky z 27. 3.
Lázeň perlivá – hraje SušDivOch

26. září od 8 hod. – náměstí Sušice
FARMÁŘSKÉ TRHY

9. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna
4TET – Jiří Škorpík, Dušan Kollár, Jiří Korn, David 
Uličník – Předprodej v SKC Sirkus 

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel  724 047 325
kino – pokladna 376 521 680
předprodej vstupenek 376 523 360
pondělí, středa 7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

GALERIE SIRKUS 
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod.,
pá 8–13.30 a 17–20 hod., so–ne 17–20 hod.
do 25. října
Řezy a škrábance / Leo Schötz – viz str. 7

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek 17–20 hod. | sobota–neděle 16–20 hod.

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
redakce SN    376 555 070
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
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz
Oddělení pro děti: 
pondělí, středa, pátek: 13.00–17.00 hod.
Oddělení pro dospělé: 
pondělí, středa, pátek: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
pondělí–pátek: 9.00–17.00, pauza: 12.30–13.00
sobota: 9.00–14.00, neděle: 9.00–14.00 (1. 7.–31. 8.)
Výstavní prostory radnice – 6. patro – do 31. srpna
Fotografi e z Boubína / Pavla Čížková a Pavel Hubený
od 1. září

Přehled akcí
9. září od 15 hod. – Amfi teátr ZUŠ
ZUŠka ZUŠce + Bossanoha – viz str. 2

10.–12. září – Kino Sušice, Café Amerika, Pastvina

10. září od 19.30 hod. – Smetanův sál

11. září – Ostrov Santos
Odyssea – celovečerní bigbít

15. září od 17 hod. – Kino Sušice
Cestovatelská přednáška – Maroko – viz str. 12

18. září od 20 hod. – Kino Sušice, platí vstupenky z 13. 3.
Lázeň perlivá – hraje SušDivOch

19.–20. září od 9 hod. – KD Sokolovna

19. září – Kinokavárna / prodejna Jan Šiman Muškaření

28. srpna od 21 hod. – Ostrov Santos
Jakub Baierl & Yoga Kolektiv

29. srpna od 18 hod. – Ostrov Santos

30. srpna od 19 hod. – Café Amerika (býv. Jablíčko) 
zahraje Mexická kapela Mariachi
v rámci Šumavských letních hudebních večerů 

4. září od 20 hod. – Ostrov Santos
ŠKWOR – koncert u příležitosti sušické pouti

4. září od 21 hod. – PDA Sušice
Pouťová megaparty 

4. září od 22 hod. – Sokolovna / Tradiční KlOUb!
Summer Closing 2020 / Pouťová party

5.–6. září – Sušice – poutní areál, kostely
Sušická pouť – pořádá farnost Sušice – viz str. 6

5. září od 16 a 20 hod. – Kino Sušice – viz str. 1
Paddy ś Bangers – fi lm o cestě do USA, křest CD, koncert

5. září – Chatová osada Luh

5. září od 21 hod. – PDA Sušice
Kabát revival + Weget rock 

8. září od 19.30 hod. – KD Sokolovna – SDS Klatovy

Sušice

Region

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
úterý – sobota: 9.00–12.00, 12.45–17.00
neděle: 9.00–12.00
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Blahopřání

Poděkování

Jiří Kuhn r. 1966, Marie Vadlejchová r. 1946, Růžena Šimková r. 
1928, Jiří Toman r. 1952, Margita Kuželková r. 1940, Josef Ševčík r. 
1931, Josef Fitko r. 1965, Stanislav Krško r. 1941, Růžena Píšová r. 
1936, Eva Lorencová r. 1945, Marie Lukášová r. 1938, Marie Rybová 
r. 1924, Jaroslava Laciková r. 1947.

sobota 26. září 2020
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.
neděle 4. října 2020 – přeloženo z 14. března

ČARODĚJKA – GOJA MUSIC HALL – PRAHA
sobota 10. října 2020– přeloženo z 18. dubna

WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
sobota 21. listopadu 2020 – přeloženo z 25. dubna
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

sobota 19. prosince 2020
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...

Děkujeme panu Ladislavu Přibylovi a jeho ženě za péči, kterou dlouhá 
léta věnovali údržbě mačické kapličky. Vděční obyvatelé Mačic

KONCERTY V NEZÁMKU v Dolejším Těšově
28. 8. od 19 hod. – Mirka Novak s Pilsen Connection a Jiří Novák
29. 8. od 19 hod. – Pilsen QUEEN Tribute Band

Sluníčko zapadá, kytka uvadá, 
ale láska k Tobě je stále jasná.

Dne 29. srpna by oslavila významné životní jubileum 
šedesát let naše milovaná a milující maminka, dcera 
a manželka, paní 

Naděžda Růžičková,
roz. Zárnecká. Budeme navždy vzpomínat na její jasný úsměv, upřímný 
smích a radost v očích.

Syn Radek, rodiče Hilda, Viliam a manžel František 

Dobrá zpráva pro Šumaváky
V pátek 11. září 2020 v 18 hod. bude požehnán P. Janem Kulhánkem 

nově instalovaný křížek u staré revírny na Březníku, kde kdysi stávala 
zvonička s křížkem. Ten nový bude připomínat dávné obyvatele, kteří 
zde statečně čelili nehostinným podmínkám. I také spisovatele Karla 
Klostermanna, který ten těžký život místních lesáků a jejich osudy nám 
zanechal v nejznámější jeho knize „Ze světa lesních samot“ , takže ten 
křížek může být nazýván i Klostermannovým.

Obec Modrava a Správa NP Šumava, E. Kintzl

Konec sledování fi lmů v izolaci, 
pojďte na Jeden svět

Sušice, 20. srpna 2020 – V březnu musel být festival Jeden svět Sušice 
z důvodu koronavirové krize zrušen. Organizátoři se však nevzdali a rozhodli 
se třetí ročník festivalu uspořádat v náhradním termínu. Na dokumentární 
fi lmy, diskuze a doprovodný festivalový program se můžete těšit od
10. do 12. září 2020. Letošním hlavním tématem zůstává klimatická změna 
a její dopady na lokální krajinu. To vše a mnohem víc přinese pod mottem 
„až naprší a uschne“. 

Ekologické včelařství i svérázný humor členů jedné známé kapely
Ve čtvrtek zahájíme celý festival v 19 hodin v sušickém kině oscarovým 

snímkem Země medu o divoké včelařce Atidže. Ten nabízí pohled nejen 
na mizející řemeslo v dechberoucích scenériích hornaté oblasti Severní 
Makedonie, ale je i silným podobenstvím o stavu naší civilizace. Do 
pofi lmové debaty přijal pozvání včelař Oldřich Vojtěch, který již 25 let 
pracuje v Národním parku Šumava. „Pan Vojtěch je včelař tělem i duší. Má 
30 včelstev, které obstarává bez rukavic a masky zcela přírodně bez užití 
jakéhokoliv plastu. V 990 m. n. m. mu jde ekologické včelaření jako po másle 
a setkání s ním je inspirativním zážitkem,“ říká Huikari. Projekce je součástí 
slavnostního zahájení a nebude chybět ani tematický raut. Ve stejný den, ale již 
v 15 hodin, by divákům neměl uniknout snímek Postiženi muzikou o zákulisí 
kapely The Tap Tap, v níž zpívají a hrají členové Jedličkova ústavu – lidé 
žijící s různými druhy diagnózy, ale také s rozličnými povahami a svérázným 
humorem. S pozváním do debaty souhlasila paní Jana Londinová, která 
v Jedličkově ústavu učila 20 let a byla u zrodu kapely The Tap Tap. „Jedná 
se o relaxovanou projekci s titulky pro neslyšící a nedoslýchavé a debata 
bude tlumočena do českého znakového jazyka. Film promítáme záměrně 
v odpoledním čase, aby byl přístupný studentům, seniorům a dalším lidem, pro 
které jsou večerní projekce z různých důvodů nepříjemné,“ vysvětluje Huikari. 

V pátek 11. září čeká diváky od 20 hodin v Café Amerika portrét 
musherky Jany, která se vydává se psím spřežením na nejdelší závod 
v Evropě Finnmarksløpet. Filmu Lindy Kallistové Jablonské Psí láska 
dominují záběry podmanivé severské krajiny, ale točí se především kolem 
hlavní hrdinky a jejího životního stylu. Po dokumentu čeká návštěvníky 
doprovodný program s názvem Free hugs from husky, kterým návštěvníky 
provedou musheři Lukáš Hospr a Jan Kotiš. Ti během besedy představí 
část své psí smečky a ukáží sáně. 

Festivalová sobota přinese projekce, panelovou diskuzi, koncert 
i zábavu pro děti

Dění zakončí festivalová sobota, která se odehraje v permakulturním 
parku Pastvina: Jedlý park a Minizoo. Areál bude pro návštěvníky festivalu 
otevřen od 13.30, kdy můžou využít nabídky tematického menu. Od 15 
hodin je pak čeká řecký snímek Když rajčata poslouchají Wagnera, 
který se zajímá o to, jak vrátit život do farmářského kraje, v němž zůstala 
už jen hrstka starousedlíků, kteří se snaží oživit pěstování místní odrůdy 
rajčat bez umělých hnojiv a pesticidů. Na projekci naváže od 16.30 
hodin panelová diskuze s názvem Až naprší a uschne, jejímž ústředním 
tématem bude zadržování vody v krajině, biodiverzita, progresivní přístupy 
k hospodaření s půdou a ekologické farmaření. Rozmanité pohledy do 
debaty vnesou hydrobiolog Jindřich Duras, biolog Zdeněk Lerch a autor 
permakulturního jedlého parku a minizoo Pastvina Pavel Šašek. Na závěr 
dne si návštěvníci nesmějí nechat ujít hudební tečku Orloj snivců Jaroslava 
Kořána, hudební nástroj sestavený z nalezených kovových objektů. Součástí 
celého sobotního festivalového dění bude i dětský eko koutek, proto jsou 
vítáni také malí návštěvníci, které čeká procházka s lamou Amálkou, výroba 
včelích ubrousků, společná tvorba dětského jedlého parku nebo ukázka 
permakulturního pěstování.
Předprodej:www.kulturasusice.cz Další informace:www.jedensvet.cz/susice

V našich srdíčkách stále žiješ.... 

Dne 12. srpna uplynuly čtyři roky od úmrtí paní 

Ireny Valdmanové
z Chlumu. Stále vzpomínají manžel Václav, dcera Jana 
a syn Pavel s rodinami a ostatní příbuzní a známí.

Je to již 19 smutných let, co nás navždy opustila naše 
drahá maminka a babička, paní

Helena Míčková 
ze Sušice. Dne 20. srpna by se dožila sta let. 
Děkujeme všem, kdo jste ji měli rádi, za tichou 
vzpomínku.   Synové Josef a Petr s rodinami

Dne 28. srpna oslaví krásné životní jubileum 60 let naše drahá manželka, 
maminka a babička, paní 

Marie Zahradníková 
ze Sušice. Přejeme Ti Boží požehnání, pevné zdraví, 
životní vitalitu, a aby si měla každý den důvod se 
usmát. Za veškerou tvou péči, obětavost a lásku 
děkujeme. Máme Tě moc rádi! 

Tvůj manžel Jiří a obě dcery s rodinami

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Dne 7. září vzpomeneme osmého smutného výročí, 
kdy nás navždy opustila manželka, maminka 
a babička, paní

Libuše Míčková
z Dlouhé Vsi. 
Stále vzpomínají manžel, syn František a dcery Marie a Libuše. 

Dne 16. července uplynulo patnáct smutných let, 
co nás opustila moje maminka, babička 
a prababička, paní

Vlasta Kolářová.
Vzpomínají dcera s manželem a vnuk. 

Dne 1. září by se dožil devadesáti let pan

Rudolf Valda.
Stále vzpomíná dcera Maruška s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě budeme navždy mít.

Dne 9. září vzpomeneme prvního smutného výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, pan

Bohuslav Janout
ze Sušice. S láskou vzpomínají dcera Nikola, synové 
Bohuslav a Tomáš, přítelkyně Ivana a bratr Jaroslav 
s rodinou a ostatní příbuzní.

SOKOLSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO V SUŠICI – podzim 2020
Pátek 17 hod. – KD Sokolovna – Husův sál – vstupné 20 Kč
16. 10. Jak Kašpárek rozesmál princeznu 

23. 10. Dlouhý, Široký a Bystrozraký

30. 10. Zlatovláska

  6. 11. Tři zlaté vlasy děda Vševěda 

13. 11. O mlsné princezně

20. 11. Sůl nad zlato

27. 11. Šípková Růženka

  4. 12. Perníková chaloupka

11. 12. Honza a zlá princezna

18. 12. Betlémská hvězda
Pohádky jsou vhodné pro děti od 3 let.

ZVONY PRO ŠUMAVU
Veřejná sbírka na spolufi nancování zvonů pro kostel sv. Markéty v Kašperských Horách. 
Pořádá Šumavský kulturní spolek ve spolupráci s římskokatolickou farností Kašperské Hory s cílem 

propojit minulost a přítomnost obyvatel šumavy a zanechat trvalý odkaz budoucím generacím.

NA SBÍRKU JE MOŽNÉ PŘISPĚT OD ČERVENCE 2020 DO SRPNA 2021

• Bezhotovostním převodem na zvláštní účet „Zvony pro Šumavu“ – Č. 293 490 145/0300 

• Hotově do tří úředně zapečetěných pokladniček umístěných v kostele sv. Markéty, v městském 

kulturním a informačním středisku a v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách

Za všechny příspěvky upřímně děkujeme a těšíme se na setkání při žehnání zvonů 

o poutní slavnosti Panny Marie Sněžné první srpnový víkend r. 2021 v Kašperských Horách.

www.zvonyprosumavu.cz

Umění prověřené časem v žihobeckých galeriích 
Tváří v tvář. Portrét v českém malířství od 18. století do současnosti 

– Galerie Netopýr 

Na výstavě obrazů z bohaté kolekce sběratele a galeristy dr. Petra Vašáta, 

jež byly pečlivě a citlivě vybrány jím samotným, se české portrétní umění 

představuje od baroka po ryzí současnost s veškerou svou výrazovostí, 

symbolikou viděného a cítěného, hrou světel, stínů a barev a s celou škálou 

různých technik. Při pozorném pohledu má každý obličej a postava co 

říci, jedinec tu ostatně často nesděluje jen sám sebe, ale i společnost, 

třeba svým oblečením, účesem, šperkem, postojem či dekorativním 

pozadím. Jednotlivé světy drží pohromadě právě proto, že tvůrci portrétu 

konkrétního muže, ženy nebo dítěte, ať už jsou to historická jména jako 

Kupecký, Ženíšek, Mánes, Švabinský, Blažíček, nebo současní umělci jako 

Tománek či Knížák, sázejí vedle výrazovosti i na symboliku. Portréty 

jsou tak svébytnou vypovědí o stavu těchto světů. 

Iittala. Finské sklo a porcelán inspirované přírodou 

– Finské kulturní centrum Stella Polaris

Alvar Aalto, Tapio Wirkala, Aino Aalto – to jsou jména světoznámých 
designérů spjatých s fi nskou značkou Iittala. Nádherně čisté a organické 
křivky, krásné barvy, kvalitní materiály a inspirace přírodou charakterizují 
práci zmíněných umělců a všech dalších, kteří spojili svou tvorbu se značkou 
Iittala. Design sklenic, karaf, váz, svícnů, talířů, mis a misek připomíná vlny 
fi nských jezer a křivky jejich břehů, kry a tání ledu v Laponsku, fl óru a faunu 
fi nských lesů. V třicátých letech 20. století porcelán a sklo značky Iittala 
působily revolučním dojmem, obzvlášť v porovnání s obdobnými výrobky 
té doby, a sbíraly ceny na světových výstavách a veletrzích. Dnes jsou pro 
nás ikonickými předměty, jejichž kouzelné jednoduchosti je snadné navždy 
propadnout.    PhDr. Lenka Froulíková

SUŠICKÁ POUŤ 2020
So 5. září – 9.00–12.00 a 14.00–17.00 otevřený poutní areál
16.45 – pobožnost křížové cesty – začátek u řeky
             vede jáhen Václav Pikeš 
18.00 – mše svatá – kaple Anděla Strážce 
             celebruje P. Ing. Mgr. Vítězslav Holý
Ne 6. září
7.30 – mše svatá – děkanský. kostel sv. Václava – celebruje P. Bohuslav Švehla
9.00 – mše svatá – kaple Anděla Strážce
           celebruje P. Marek. Antoni Donnerstag, Th.D.
11.00 – hlavní poutní mše svatá v kapli Anděla Strážce 
 celebruje Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D., biskup českobudějovický
18.00 – mše svatá – klášterní kostel sv. Felixe 
             celebruje br. Mgr. Petr Alk. Petřivalský
Po 7. září 
8.00 – mše svatá – kaple Anděla Strážce – celebruje br. Mgr. Jan Ev. Hladík 
Příležitosti ke svátosti smíření (na Andělíčku): sobota 5. září 16.00–18.00

      neděle 6. září 8.00–11.00
Příspěvkem do poutní sbírky podpoříte opravu Kaple Anděla Strážce.

Pořádá Římskokatolická farnost Sušice.
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Nová výstava – otevírací doba galerie:
Po–čt 8–15.30 a 17–20 hod. pá 8–13.30 a 17–20 hod.
so–ne 17–20 hod., polední pauza 11.30–12.30

GALERIE SIRKUS SUŠICE

KNIHOVNA
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ještě nějaký čas zabere, chvíli potr-
vá, než si mladí hráči zvyknou na 
dospělý fotbal. Sušice jela na první 
kolo do Rokycan, kde na úvod sou-
těže změřila síly s místním béčkem. 
Začátek vyšel lépe domácím, kteří 
diktovali tempo hry a potvrzovali 
roli mírného favorita. Ve chvíli, kdy 
se hra začínala srovnávat, přišla 
zbytečná chyba v obraně. Sušická 
defenziva po půlhodině hry zavá-
hala a vznikla rozhodující gólová 
akce utkání.

Hostující tým se i po přestávce 
snažil o srovnání, sušičtí hráči si 
vytvořili několik nadějných příle-
žitostí, nicméně ani jedna neskon-
čila vytouženým gólem. Asi nej-
blíže byl Marek Budil, jeho pokus 
ale skončil na tyči. Tým se nakonec 
vracel domů s porážkou 0:1.

„Nehráli jsme vůbec špatně, ale 
doplatili jsme na chyby z nezkuše-
nosti,“ znělo v hodnocení utkání 
ze sušické kabiny. V základu na-
stoupili hned čtyři hráči, kterým 
ještě není dvacet let (Adam Pivetz, 
Štěpán Krůs, Ondřej Míčka, Martin 
Kramár), na lavičce byli připravení 
mladíci Marek Podlipský, Antonín 
Vystrčil a Lukáš Kolařík. U všech 
existuje předpoklad, že s přibýva-
jícími zápasy a sbíráním herních 
zkušeností půjdou jejich výkony víc 
a víc nahoru.

Fotbalisté zahájili sezonu. 
Áčko těsně prohrálo v Rokycanech

Sport

Soustředění mladých volejbalistů 
neplánovaně v hale

Memoriál Ády Donáta – běh Lesem podél Otavy

Konečně se hraje! 
Dlouhá pauza způso-
bena koronavirovým 
omezením skončila 
i v amatérském fotba-
le. V druhé polovině 
srpna se v Česku roz-
jely nižší soutěže, do 
ostrých zápasů nasko-
čily i celky ze Sušice. 
Áčko v prvním kole 
ztratilo body v Rokycanech, kde 
po vyrovnaném průběhu prohrá-
lo 0:1. Do 3. třídy mužů vstoupilo 
dobře béčko, které doma zdolalo 
nebezpečný Švihov 3:1.

V sušickém áčku se zabydlují 
mladé tváře doplňující zkušenou 
kostru týmu. Pod vedením trenéra 
Pavla Hrubce se dala dohromady 
fungující parta, která by ráda zlep-
šila výsledky a výhledově Sušici 
vrátila alespoň do krajského pře-
boru. Proces přestavby mužstva ale 

V dalším kole (neděle 30. srp-
na) přivítá Sušice doma Sokol 
Kralovice, o týden později (sobo-
ta 5. září), na sušickou pouť, jede 
áčko do Kaznějova. Oba zápasy 
začínají od 17.00.

Velmi slušně zahájilo novou se-
zonu i sušické béčko. Do kádru se 
vrátilo několik odchovanců, kteří 
se pokusí zvýšit kvalitu mužstva. 
První domácí zápas se Švihovem 
se Sušickým povedl, v náročném 
a tvrdém utkání zvítězili 3:1. Prv-
ní gól si dali hosté sami, druhý po 
krásné brejkové akci zakončil Pavel 
Vinický. Třetí přidal ještě do konce 
poločasu z přímého kopu zkušený 
Pavel Hubáček.

Sušice své domácí zápasy bě-
hem podzimu odehraje na umělé 
trávě, jak jsme informovali na za-
čátku léta, trávník na hlavním hřišti 
prochází výměnou. Vše zatím pro-
bíhá velmi dobře, hřiště už pomalu 
zelená. Podle plánu by se zde moh-
lo začít hrát v druhé polovině jarní 
části sezony.   Jonáš Bartoš 

Rokycany B – Sušice 1:0 (1:0)
Sestava Sušice: Míček – Pivetz, 

Skrbek, Kodýdek, Marek – Kra-
már, Krůs, Budil, Catalin – Míčka, 
T. Klíma. Střídali: Hubáček Patrik, 
Podlipský, Vystrčil, Blažek, Kola-
řík, Tuček.

Sušická bikerka potvrdila svojí 

nadvládu na Králi Šumavy

Letošní ročník maratonu na 
horských kolech Author Král 
Šumavy byl kvůli koronavi-
ru posunut z jarního termínu na
22. srpna a nabídl poprvé i hobby 
trasu 22 km dlouhou. Na všech-
ny čtyři tratě (ještě – 48 km, 76 
km a 102 km) vyrazilo sobotní-
ho rána přes 1 500 závodníků. 
Nejdelší trasa jezdce zavedla až 
na Keply a úbočí Svatoboru. Nej-
více bikerů zvolilo trasu 48 km.

Mezi ženami v kat. do 39 let na 
trase 48 km letos obhájila prven-
ství Eva Haselbergerová (Born 
in Šumava) a tentokrát byla časem 
2:51 hod. i celkově nejrychlejší že-
nou, tedy královnou na této trase 
(viz foto). Ze stejného týmu doje-
la na 10. místě Kamila Maříková. 
Výsledky sušických jezdců na této 
trati: Ed Lískovec (JIKO Čácha Su-
šice) – 7. místo, Jiří Dlouhý (High 

Point bike team Sušice) – 22. místo 
(oba kat. do 59 let), Tomáš Jakuba 
(OP KOLA Sušice) – 11. místo (kat. 
do 18 let), Vojtěch Dolejš (JIKO Čá-
cha Sušice) – 30. místo, Petr Košva-
nec – 48. místo (oba kat. do 39 let), 
František Kubala (Bike team Míčka 
Sušice) – 40. místo (kat. do 49 let), 
Petr Baláž (Bike Racing Sušice) – 
77. místo (kat. do 39 let).

Na nejnáročnější trase (102 kilo-
metrů s převýšením 2 674 m) zví-
tězil Matthias Alberti (Ger – KTM 
MTB Factory team) a ze sušických 
závodníků se blýskli: Michal Jane-
ček (JIKO Čácha Sušice – 19. mís-
to, Zbyněk Pokorný – 39. místo (oba 
kat. do 49 let), Šimon Párecký (OP 
KOLA Sušice) – 49. místo a Petr 
Matějka – 67. místo (oba kat. do 39 
let). Kompletní výsledky najdete na 
www.authorkralsumavy.cz

ED, foto Zdeněk Haselberger

Na volejbalových kurtech se slavily kulatiny

Ačkoliv Čestmír Kříž – pořada-
tel turnaje Kulatiny byly, jsou a bu-
dou patří k týmu Dřevaři, jedná se 
v tomto případě o turnaj s oslavou 
kulatých narozenin účastníků akce. 
1. srpna proběhl již XXVI. ročník 
tohoto rozmarného letního klání 
losovaných smíšených družstev 
složených převážně ze sušických 

volejbalistů. Někteří tak tentokrát 
slavili už své třetí kulatiny… Letos 
rok narození poukázal na Jarku Sla-
voj Havránkovou, Mirku Křížovou 
a Pavla Rajtmajera. S půlkulatina-
mi se přidal i duchovní otec turnaje 
Čestmír Kříž. 

Kvůli pravému letnímu horku se 
začalo hrát až později odpoledne. 

Každoroční volejbalové sou-
středění mládeže letos kvůli dešti 
muselo být zahájeno v hale. Další 
dny se už ale odehrálo tradičně na 
volejbalových kurtech. Konalo se 
v týdnu od 3. 8. do 6. 8. a zúčast-

nilo se celkem 17 děvčat. Tentokrát 
se poprvé za celou éru soustředění 
nepřihlásil ani jeden kluk. Trénin-
ky probíhaly pod vedením Adély 
Křížové a Josefa Mrzeny. 

Čestmír Kříž

Účast byla hojná. Ve čtyřech druž-
stvech se utkalo celkem třiadvacet 
hráčů a mnoho dalších volejbalistů 
jen přihlíželo. Všichni se pak sešli 
na posezení s oslavenci. V dalším 
turnaji 19. září, ale už půjde o hod-
ně. Uskuteční se 2. kolo Sušické 
volejbalové soutěže. ED

TJ Sokol Sušice 
Cvičební dny – úterý a pátek od 17.00 do 18.00 

Cvičení pro děti od 6 do 99 let zaměřené na všeobecné pohybo-

vé aktivity včetně cviků s nářadím (přeskok, kruhy, hrazda, kladina, 

koberec, trampolína...) 

– cvičení s dětmi a mládeží s ohledem na věk a jejím pohybo-

vým možnostem 

BC Sušice (Basketball) – HOŠI 
Tréninkové dny:

· Mládež a dorost  – Úterý od 18.00 do 19.00 a pátek od 18.00 do 19.30

     – Místo – Sportovní hala u Gymnázia 

· Začátečníci – Pátek od 17.00 do 18.00 

          – Místo – hala ZŠ Lerchova – vstup zadním vchodem 

BC Sušice (Streetball) – DÍVKY 
– Pátek od 14.30 do 16.00 

– Místo – Sportovní hala u Gymnázia

Po několikaměsíční pauze za-
příčiněné Coronavirem, moh-
ly být opět pořádány kulturní 
i sportovní akce. O jeden běžec-
ký závod byli nadšenci běhání 
ochuzeni – Sušický horský běh, 
ale o další ročník Lesem podél 
Otavy už nepřišli. Několik let 
zpátky se tento závod běhal po 
náhradní trati. V letošním roce 
jsme se vrátili na původní dél-
ku 10 km i profi l, kterou vymys-
lel zakladatel tohoto běhu – Ing. 
Adolf Donát. K tomuto návratu 
nás popostrčil Jiří Valík mladší, 
jenž byl i jedním ze sponzorů.

V neděli 16. 8. 2020 v 10.00 
hodin, byl odstartován na su-
šickém stadionu již 39. ročník 
tohoto běhu. Byla obava, ko-
lik přijede zá-
jemců potrá-
pit se na trati, 
která je odliš-
ná od té před-
chozí. Počasí 
nám taky děla-
lo starosti, ale 
vše se v dobré 
obrátilo. Ne-
dělní ráno dá-
valo naději, že 
závod se usku-
teční za dob-
rých povět r-

nostních podmínek. Na tvářích 
pořadatelů se objevil úsměv, 
který svědčil o tom, že bude 
početné startovní pole. Celko-
vý stav závodního pole bylo 48 
závodnic a závodníků.

Desetikilometrovou vzdá-
lenost mezi Sušicí a Dlouhou 
Vsí nejrychleji zvládl Petr Ur-
ban (JSDH Chudenice), časem 
37:23,0 min. Mezi ženami to byla 
Marie Spasová (Sokol Chudeni-
ce) . Od běžců jsme slyšeli chvá-
lu, i přes jedno problémové mís-
to, kde měli starosti najít správný 
směr do cíle. Takovéto připomín-
ky poslouží k vylepšení značení 
pro příští rok. 

Na závěr mého povídání bych 
chtěl poděkovat všem spon-

zorům kterými byli: Kovaltos
s. r. o., Jantar paní Koubová, 
DOPLA-PAP, JIKO Čácha, Sport 
Schwarzkopf, fi rma OP Kola, 
Stavebniny PRO – DOMA. Vel-
ké poděkování patří městu Su-
šice za poskytnutí propagačních 
letáčků a nesmím zapomenout 
na všechny obětavé pořadatele 
z řad atletického oddílu i rodin-
ných příslušníků.

Výsledky:
Muži: 39 a mladší

1. P. Urban JSDH Chudenice 37:23
2. M. Černý Dřevec 38:19
3. T. Dolejš Sokol Mochtín 40:02

40 až 49 let
1. D. Šmídl Sušice 37:49
2. R. Čada Sokol Unhošt 37:54
3. L. Rákosník Č. Budějovice 38:44

50 až 59 let
1. J. Boček Sokol Dolany 40:27
2. P. Louda AC Česká Lípa 40:35
3. M. Brejcha STG Sušice 42:30

60 a starší
1. F. Šika AC Trial Plzeň 43:40
2. Z. Rus TJ Nýrsko 45:39
3. V. Valíček ČZ Strakonice 45:48

Ženy: 29 a mladší 
1. V. Haladová Klatovy 48:14 

30 až 39 let
1. M. Spasová Sokol Chudenice 46:06
2. H. Hanzulková Eagl. Team 46:45
3. L. Šuhajová OCRT Sušice 1:02:47

40 a starší
1. M. Lyer Eaglovice Team 48:13
2. R. Petržilková Skoro Bonbón 48:27
3. P. Loudová AC Česká Lípa 53:17

Jaroslav Uher, foto Zd. Nešpor 

Šumavská palačinka a MČR v přesnosti přistání 2020
12. a 13. zaří – SUŠICE
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Nabídka kroužků Střediska volného času při ZŠ Sušice, Lerchova ul. 
Klostermannova 1330 – školní rok 2020/2021

Sportoviště města Sušice
hledají kandidáta na pracovní pozici:

Recepční
Pokud rádi pracujete s lidmi a dokážete příjemně vystupovat, k tomu 

ovládáte základní znalosti sady MS OFFICE, a základy angličtiny nebo 

němčiny, máte chuť učit se novým věcem a být součástí organizace, 

která si je vědoma hodnoty lidského života – pak hledáme právě vás.

Čemu se budete převážně věnovat?

• odpovědnost za zabezpečení kvalitního provozu recepce

• komunikace s klienty – převážně prodejní činnost a podání informací

• komunikace se svými kolegy 

 – recepce je u nás taková křižovatka, kde se shromažďují informace

• administrativní činnosti (evidence, zabezpečení chodu recepce, 

 vyřizování e-mailů a tel. hovorů apod.).

Co požadujeme?

• Základní znalost sady MS OFFICE (Outlook, Excel, Word)

• Příjemné a vstřícné vystupování

• Orientaci na zákazníka

• Pečlivost, samostatnost

• Schopnost rychle reagovat

• Základní znalost AJ nebo NJ

• Řidičský průkaz sk. B

• Časovou fl exibilitu (dvousměnný provoz – ranní, odpolední).

Proč k nám jít?

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

přátelské a uvolněné atmosféře

• Stabilita – práce ve stabilní organizaci

•  Zkušenosti – naučíš se nové věci spojené nejen s prodejem, snažíme 

se společně rozvíjet a růst

• Plat 21 000 Kč

• Celá řada benefi tů.

• Nástup do práce v říjnu 2020.

V případě vašeho zájmu o nabízenou pozici, nám prosím pošlete váš životopis 

na e-mailovou adresu: rousova@sportoviste-susice.cz 

Sháníte brigádu? 
Na sportoviště hledáme dlouhodobé brigádníky do úseku wellness. 

Brigáda bude začínat v měsíci říjnu.

Náplň práce: V sauně budete obsluhovat zákazníky za barem, budete 

jim poskytovat prostěradla. Součástí práce jsou i saunové ceremoniály, 

které se provádějí několikrát za den.

Plat: Za brigádu v sauně náleží odměna 120 Kč/hod.

Koho hledáme: • Osoby starší 18 let (práce s penězi)

  • Osoby aktivní a komunikativní

  • Ty, kteří hledají dlouhodobou brigádu. 

Pokud vás inzerát zaujal, kontaktujte nás na e-mailu: rousova@sportoviste-susice.cz 



Soukromá výuka hry na kla-
vír pro všechny věkové katego-
rie. Začátečníci vítáni. Možnost 
výuky i v angličtině. Telefon: 
721 688 636
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na přijímací a maturit-
ní zkoušky, doučování z českého 
jazyka. Tel. 606 494 996

Hledám kadeřnici, kterou ráda 
zaučím a předám jí svoje zkuše-
nosti s dámskou klientelou (cca 
40 stále barvících žen) s výhodou 
levného pronájmu kadeř. křesla. 
Tel. 721 913 633
Darujte prosím pletací vlnu, 
kterou nevyužijete, potěšíte ja-
kýmkoliv množstvím. Kontakt:
721 913 633
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, žid-
lí a čalounění, Zdeněk Kubeš,
telefon: 607 630 244 
Nabízím sezonní zeleninu bez 
chemie a hledám nadšence pro 
občasnou výpomoc v zeleninové 
zahradě. Tel. 728 241 439
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plotů, 
ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. Tel. 
721 484 172
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Řádková inzerce
Prodám automatickou prač-
ku zn. Gorenje na 7 kg prádla, 
předem plněná, energ. třída 3A, 
nová, nerozbalená. Původní cena 
8 000 Kč, nyní 6 500 Kč, je bez 
záruky. Tel. 775 078 775
Prodám použitou rašelinu – 
kompost. Místo odběru – Fran-
tiškova Ves. Tel. 603 180 559, 
604 234 892
Prodám sadu chodské kerami-
ky – dohoda; čalouněnou des-
ku za postele nebo dvouválendy 
– bílo-oranž. cena 800 Kč. Tel. 
721 619 927
Prodám kamna na dřevo – KD6 
– 6 kW, vhodná na chatku + rou-
ry cca 4 bm. Tel. 732 900 129
Prodám akumulační kamna –
3 kW – téměř nepoužité (důvod: 
zavedení dálk. topení); El. olejo-
vý radiátor „Jawa“ (3 stupně vy-
tápění). Tel. 604 623 251
Prodám nové masivní pivní sety 
ze smrkového dřeva d – 200 cm, 
š – 145 cm. Cena 3500 Kč. Tel. 
607 887 492
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejomal-
by. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím čerstvé houby a lesní plo-
dy. Značka: přijedu po domluvě, 
platí stále. Tel. 774 877 406
Koupím bubnovou sekačku či lišto-
vou a hoblovku s protahem 20 až
30 cm KDR Rojek a nějakého pio-
nýra, babetu. Tel. 703 680 317
Koupím Simson S51, Jawa Pi-
onýr, Pérák, ČZ a jiný veterán, 
stav nerozhoduje i motodíly. Tel. 
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové do-
pisní zálepky, staré pohlednice 
Sušice a okolí. Přijedu! Telefon: 
606 494 996

Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, 
bodáky, celty, maskáče, odzna-
ky, vyznamenání, čepice, atd. 
Volejte na 775 628 987
Koupím starší motorku Babe-
ta, Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, 
Stadion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, ban-
kovky, obrazy, staré hodiny, vo-
jenské předměty – šavli, unifor-
mu a podobně. Můžete nabídnout 
i jiné staré předměty nebo celou 
sbírku a pozůstalost. Telefon: 
722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám zahradu k pronájmu Su-
šicko – Horažďovicko. Dlouho-
době. Tel. 606 406 010
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylo-
va. Tel. 604 578 285
Pronajmu v Sušici, Nádražní 
ulici plechovou garáž o velikos-
tech 3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, 
manipulační plochu, sklady atp.
Velikost cca 1 500 m2 až cca
2 500 m2. V okolí Sušice do 15 
kilometrů. Prosím, nabídněte. 
Telefon: 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro 
prodej, darovací smlouvu, dě-
dické ř ízení, úvěr, hypoté-
ku, účetnictví apod. – kvalitně 
a rychle. I. Drábková, Sušice. 
Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Prosíme paní Lenku Baldovou 
ze Sušice, která zaslala do re-
dakce dopis, aby se ozvala na 
redakční e-mail: liskovec@kul-
turasusice.cz.    

Uzávěrka 
příštího vydání

Sušických novin 

bude 3. 9. 2020 ve 12 hod.

Hypotéka již od 1,79%
• Možnost nového úvěru či refinancování 

• Porovnání mezi více bankovními institucemi 

• Bližší informace na osobním setkání

Bc. Petr Vohradský 724392158

Společnost DOPLA PAP a.s. – výrobce plastových 
a papírových obalů pro balení potravin               

Pod Svatoborem 41, 342 01 Sušice
hledá vhodné pracovníky na pracovní pozice ve vícesměnném provozu:

OPERÁTOR PRO ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH LINEK
a

ELEKTRIKÁŘ – OPERÁTOR ÚDRŽBY
Pro pozici elektrikáře 
- nabízíme:  • mzdové ohodnocení od 30.000,-- Kč                                                                               
- požadujeme:  • SOU nebo ÚSO v oboru elektro   |   • samostatnost při zjišťování a řešení závad
• osvědčení - vyhláška 50 §6 – do 1000V     |   • dobrá orientace a čtení v elektrodokumentaci

Zájemcům na uvedené pracovní pozice dále nabízíme:
•  zajímavou práci v prostředí stabilní firmy
•  5 týdnů dovolené   |   •  možnost stravování   |   •  příspěvek na dopravu
•  zaměstnanecké výhody – příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění
•  příspěvek na kulturní, sportovní a relaxační aktivity
KONTAKTY - personální odd.: e-mail: mvavrickova@doplapap.cz,
                         tel: 724 352 452 nebo 376 534 221
            - údržba: e-mail: mlouzek@doplapap.cz, tel.: 606 710 661

Holub-Kovošrot, s. r. o.
342 01 provoz SUŠICE

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

e-mail: info@holubkovosrot.cz
Web: www.holubkovosrot.cz

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.

                     ST   7.00–16.30 hod.

                    SO   8.00–12.00 hod. 
Prosinec, leden a únor v sobotu zavřeno!
Polední pauza: 11.45–12.30 hod.

Nabízíme tyto služby:
• Prodej užitkového materiálu-BAZAR
• Výkup železného odpadu a barevných 
   kovů, AKU baterií  • Odvoz materiálu
• Likvidace strojních zařízení  
• Ekologická likvidace autovraků 
• Od září výkup jablek 
• Zpětný odběr elektrošrotu
• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg
Platby provádíme: 
Převodem na účet, složenkou

BAZAR NÁBYTKU 
pro vás nově otevřen

v sobotu a neděli 5. a 6. 9. 2020 
( od 10.00 od 16.00 hodin)

v prostorech bývalé restaurace Hotelu Svatobor

Firma MEDICA FILTER, spol. s r.o. Kašperské Hory 
hledá

pracovnici do přípravy výroby, 
zpracování střihů a střihové dokumentace
Požadujeme:  • vyučení, střední škola, výhoda textilní a oděvní průmysl

• znalost programu InvenCad na zpracování střihů výhodou - zaučíme

• ochota učit se novým věcem, flexibilita, spolehlivost

Nabízíme:  • závodní stravování

• po roce příspěvek na penzijní připojištění a 5 dnů dovolené navíc

 pracovníka do krájírny
Požadujeme:  • práce pouze na ranní směnu

• flexibilitu, spolehlivost, ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:  • závodní stravování, doprava zajištěna

• po roce příspěvek na penzijní připojištění a 5 dnů dovolené navíc

obchodního zástupce
Požadujeme:  • SŠ, vyučení  |  • řidičský průkaz sk. B

• flexibilita, spolehlivost, ochota učit se novým věcem

• komunikativnost, orientace na zákazníka

Nabízíme:  • služební automobil, telefon, notebok

• závodní stravování, diety

• po roce příspěvek na penzijní připojištění a 5 dnů dovolené navíc

šičky, švadleny, baličky
Požadujeme:  • flexibilita, spolehlivost, ochota učit se novým věcem

• práce pouze na ranní směnu

Nabízíme:  • závodní stravování, doprava zajištěna

• po roce příspěvek na penzijní připojištění a 5 dnů dovolené navíc

Kontakt: Iva Nováková tel. 373 705 717, e-mail: novakova@medicafilter.cz



kde za onemocnělou D. Boucha-
lovou nastoupila A. Kolářová a D. 
Bouchalová po roční nepřítom-
nosti odešla do předčasného dů-
chodu. Činnost VO pokračovala 
dál různými akcemi, např. – vý-
stava prací žáků v knihovně na 
Slovanech v Plzni, přehlídka pra-
cí ZUŠ západočeského kraje na 
zámku Klenová s názvem „Ces-
ta“, soutěž „Svět kolem nás“, vý-
roba upomínkových předmětů pro 
TO a jeho hosty 
– to vše pod ve-
dením učitelek 
D. Chmelíkové 
a A. Kolářové.

 Neméně bo-
hatá byla i čin-
nost TO, např. 
– vystoupení 
při vernisážích 
(Smetanův sál 
– „Pohled do 
mikrosvěta“), 
pro důchodce 
v Penzionu, vá-
noční koncerty 
SDS a TO ve 
S m e t a n o v ě 
sále, soustře-
dění v Tacho-
vě, Vystoupení 
pro MŠ s lido-
vou muzikou 
pod vedením F. 
Pekharta, kraj-
ská přehlídka 

dětského scénického tance v Ta-
chově, koncert se Sluníčky a lido-
vou muzikou v pořadu „Tančíme 
pro radost“, absolventský kon-
cert HO a TO ve Smetanově sále. 
Všechny tyto akce vedla H. Kopo-
vá ve spolupráci se Sv. Čížkovou.

 O další činnosti HO a pěvec-
kých sborů napíši ještě v dalším 
článku.

A. Fišerová
fotoarchiv A.F., V.K. a ED

Dobrý den, přátelé. Letní čas 
prázdnin a dovolených za námi, od-
počatí vracíme se k našemu tématu 
Ducha Božího a… odkazu husitů. 

Před prázdninami připomněli 
jsme si 600 let od založení Tábora, 
města, v němž měli žít lidé v soula-
du s Božími zákony a učením Kris-
ta, 600 let od první vítězné bitvy hu-
sitů s křižáky (u Sudoměře), a 600 
let od přijetí husitského programu – 
čtyřech artikulí pražských. „Myslím 
ale, že bychom na svou husitskou 
historii neměli zapomínat. Nejen pro 
tu víru a odvahu, kdy jsme dokázali 
stát proti celému tehdejšímu světu. 
Než se zde po prázdninách zase se-
tkáme, můžeme přemýšlet o tom, 
co je to pravda, co je to Boží pravda 
a i o tom, kdo je a kdo není veden 
Duchem svatým. A jak to poznat.“, 
končil jsem před létem. Dnes připo-
meneme si ještě jedno husitské vý-
ročí – bitvu na Vítkově.

Je tomu 600 let, kdy mladší syn 
Karla IV. Zikmund, s posvěcením 
římského papeže shromáždil voj-
sko a vydal se do Čech napravit hla-
vu husitským heretikům. Ze severu 
podařilo se mu projít až k Praze, kde 
obsadil celý levý břeh Vltavy (tedy 
Hrad, Malou Stranu, Letnou), na pra-
vém břehu Vyšehrad a Špitálské pole 
(dnešní Karlín). Staré a Nové Měs-
to však zůstalo za pevnými hradba-
mi v rukou vzbouřenců. Král Zik-
mund si uvědomoval, že přímý útok 
na hradby metropole by pro něj asi 
skončil fi askem, rozhodl se proto se-
vřít město do kleští. K úspěšnému 
provedení tohoto taktického rozhod-
nutí však bylo důležité obsadit horu 
Vítkov. 14. července 1420 vzali Zik-
mundovi vojáci horu útokem, husité 
se však přesile ubránili a obrátili ka-
tolickou jízdu na útěk. Obležená Pra-
ha přivítala vítězství s velkou úlevou. 
A chystala se na další útok. Zikmund 
však překvapivě váhal. Nakonec se 
spokojil s tím, že se nechal 28. čer-
vence korunovat ve Svatovítské ka-
tedrále králem českým a o dva dny 
později křižáckou výpravu rozpustil.

 Skočíme v čase. Roku 1650 byl 
z iniciativy císaře Ferdinanda III. 
postaven na Staroměstském náměs-
tí v Praze Mariánský sloup,  jakožto 
poděkování Panně Marii za obhá-
jení Prahy před švédskými vojsky 
(rok 1648). O jeho historii jsme zde 
již psali. I o tom,  že byl v listopadu 
1918,  jakožto symbol „katolického 
a habsburského útlaku“,  stržen par-
tou rozjařených vlastenců z mokré 
čtvrti vedených žižkovským bo-
hémem Frantou Sauerem. Franta 
z toho měl později oplétačky s poli-
cií,  to ovšem nevadilo žižkovským 
radním,  aby jej dva roky poté ne-
pověřili organizací rekonstrukce 
slavné bitvy o Vítkov,  jejíž pětisté 
výročí si tehdy připomínali. Fran-
ta se úkolu ujal se vší vervou. Ob-
lékl do dobových kostýmů několik 
set dobrovolníků – křižáků,  kteří 
se vrhli na Vítkov bráněný „husi-
ty“. Režie se však vymkla z rukou 
– už se asi nikdy nedozvíme,  jak 
se mohlo stát,  že tentokrát křižáci 
Vítkov dobyli. Příliš rumu v žiž-
kovským putykách? Nebo naopak 
málo? Kdo ví. Každopádně na poli 
zůstalo mnoho zraněných,  škody, 
 které šly do milionů (tehdejší tvr-
dé měny) a Frantovi spousta důvo-
dů k přemýšlení,  jak se z téhle šla-
mastiky vykroutit.

V sobotu 15. srpna 2020, o svát-
ku Nanebevzetí Panny Marie, byla 
částečně dokončená replika Marián-
ského sloupu (bez soch andělů v ro-
zích podstavce) za účasti zástupců 
církve, státu i města Prahy vysvě-
cena pražským arcibiskupem Do-
minikem Dukou. Kruh se uzavřel. 
Dlužno dodat, že bouřlivák anar-
chista a socialista Franta Sauer skon-
čil v nacistickém koncentráku za 
propagaci T. G. Masaryka. A před 
svou smrtí v roce 1947 údajně lito-
val, že stržení mariánského sloupu 
inicioval.

Kudy vane Duch svatý? Slyšíme 
ho? Posloucháme?

Krásné dny přeji, přátelé…
24. srpna 2020, Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Franta

Hádanka na prázdniny byla opět 
z Hartmanic. Pan Emil Kintzl na-
psal: „Roku 1898 zde byla vztyčena 
socha císaře Josefa II. před dneš-
ním MÚ. Toho císaře vystřídalo roku 
1925 sousoší Obětem 1. sv. války, dílo 
kameníka Pokorného ze Sušice, kde 
fi rma působí i nadále.“ Pomník je 
zachycen na jedné z archivních fo-

tografi i z roku 1947. (Domy po levé 
části snímku byly později zbořeny 
a vytvořilo se zde otevřené náměs-
tí. Později přibyla restaurace Vintíř.)

Na další fotografi i je zachycena 
ulice z Dobré Vody, která nebyla 
v této době ještě vyasfaltována. 

Hartmanice bývaly centrem kul-
turního života. Fotografi e s průvo-

dem lidí připo-
míná Turnfest 
v  Ha r t ma-
nicích. Této 
„Tělocvičné 
slavnosti“ se 
zúčastňovali 
nejen aktivní 
sportovci, ný-
brž celé město 
bylo na nohou. 
Při pochodu 

Historie Hudební školy v Sušici – 14. díl
Prázdniny po-

malu končí, Su-
šické noviny za-

hajují a já mám ještě pár věcí na 
srdci, než defi nitivně ukončím své 
vzpomínky na historii ZUŠ v Su-
šici. Můj zatím poslední 13. článek 
končil vzpomínkou na pěvecký 
festival „Je kraj, kde voní tráva“, 
který založil v roce 1996 J. Baierl. 
Letos se festival nemohl uskuteč-
nit kvůli coronaviru a musel být 
odložen na příští rok 2021. Do té 
doby ale již budou SDS řídit staro-
noví sbormistři Andrea Sušilová 
a Jan Pelech, kterým letos dlouho-
dobý sbormistr a zakladatel sboru 
J. Baierl sbor předává. Ale zůstává 
jejich spolupracovníkem, rádcem 
s jeho nezaměnitelným charisma-
tem a zároveň stále sbormistrem 
pěveckého sboru Svatobor.

Dál budu pokračovat v histo-
rii ZUŠ. V roce 2005 jsem odešla 
do plného důchodu a až do toho-
to roku jsem psala asi 48 let kro-
niku ZUŠ. Po mně převzala tuto 
štafetu kolegyně H. Prančlová, 
která v kronice pokračovala do 
roku 2013–14, kdy skončila. Za-

tím se nenašel nikdo, kdo by v této 
činnosti pokračoval – je to vel-
ká škoda, poněvadž tím utíkají 
děje a události ve škole, která je 
součástí města Sušice již 80 let. 
A tak se ptám – najde se někdo, 
kdo bude v této činnosti pokračo-
vat? Není to jen tak, musí vás to 
bavit, zajímat a také musíte být 
tak trochu „psavec“ a hlavně být 
součástí té školy, prožívat s ní veš-
keré dění, vědět, co se v tom vel-
kém, živém organismu děje. Já 
jsem z toho „dění“ v roce 2005 
vypadla a i když mě všechno, co 
se ZUŠ týká, zajímá, nejsem sou-
částí školy, která naplňovala pra-
covní léta mého života. Ale něco 
málo ještě napíši. Díky za vaše 
ohlasy a váš zájem i za podněty, 
které mě dovedly k dalším vzpo-
mínkám a událostem.

Ve školním roce 2003–2004 
došlo opět k menším změnám jako 
ostatně každý rok. Ve škole se 
díky V. Kratochvílovi začalo vy-
učovat hře na saxofon a postupně 
zájem o tento nástroj rostl. Svěd-
čí o tom řada vystoupení v Suši-
ci i mimo ni. „Swingové večery“, 

jak byla tato vy-
stoupení uvádě-
na, měly a dod-
nes mají své 
příznivce i stálé 
diváky, ať byly 
pořádány v am-
fi teátru komu-
nitního centra 
nebo na Santo-
su. Účinkovali 
vždy také růz-
ní hosté jako 
„Tricken bru-
ders“ ( D. Čám-
ský, J. Pelech, J. 
Zdeněk ), kteří 
většinou só-
listy doprová-
zeli, T. Baierl 
(kytara), Jakub 
Baierl kláve-
sy), M. Houš-
ková (zpěv) a j.

Změny se 
dotkly i VO, 

Koncert Swing after Spring – Vladimír Kratochvíl se svými žáky

Josef Baierl – vánoční koncert 1985

hrála kapela. Slavnost-
ního průvodu městem 
se zúčastňovaly všech-

ny důležité osobnosti. Kdo nepocho-
doval, přihlížel z kraje silnice. Cviče-
ní se zúčastnily i spolky z blízkého 
i dalekého okolí. Organizace tako-
vého pochodu byla velkým úkolem 
pro takové městečko s 600 obyvateli.

Následující řádky jsou pokra-
čováním minulého článku v SN 
13/2020 o historii Hartmanic pod 
horou Hamižnou, v jejímž okolí se 
dříve dolovalo stříbro a zlato. 

… V roce 1873 se Hartmanice sta-
ly centrem nového soudního okresu 
s více než 12 tisíci obyvateli. Ač sa-
motné městečko tehdy čítalo jen 597 
obyvatel, díky nové úpravě se stalo 
sídlem početných úřadů, což inici-
ovalo nový rozvoj obce. Bylo nutné 
vybudovat zázemí pro velké množ-
ství institucí: okresní soud, místní 
a pozemkový úřad, obecní správu, 
notářství, daňový úřad, nemocen-
skou pokladnu, obecní lesní úřad, 
městskou spořitelnu, školu i četnic-
kou stanici, ale také instituci obecního 
lékaře a zvěrolékaře. Staré chatrče na 
hlavní ulici byly strženy a nahrazeny 
dodnes zachovalými budovami, na je-
jichž vzniku se podílel stejně jako na 
stavbě synagogy mistr Georg Beywl. 

Židé do Hartmanic přicházeli od 
poloviny 19. století. Po několik dese-
tiletí byly součástí kundratické ná-
boženské obce, od 80. let již v jejím 
názvu stálo Židovská obec Hartma-

nice-Kundratice. O nárůstu význa-
mu Hartmanic také svědčí stavba 
synagogy zahájena v roce 1881, do-
končená v roce 1883. Ve vedlejším 
domě byl byt rabína a židovská ško-
la. Deset let po otevření synagogy 
žilo v Hartmanicích 119 Židů a celý 
hartmanický okres jich čítal na 200. 
(Zdejší horská synagoga byla po le-
tech chátrání během druhé poloviny 
20. stol. v havarijním stavu na po-
slední chvíli úspěšně zrekonstruová-
na v roce 2006 zásluhou občanské-
ho sdružení Památník Hartmanice.) 

Dohledal jsem, že k roku 1910 se 
v Hartmanicích uvádí 96 domů, 788 
Němců, 8 Čechů. (Mezi válkami zde 
žilo asi 50 Židů). Za první republiky 
byl zde již obecní vodovod a elektric-
ké osvětlení, město mělo německou 
i českou školu. V roce 1930 se uvá-
dí 114 domů, 642 Němců a 39 Čechů 
(z toho 21 Židů). Před druhou světo-
vou válkou v roce 1938 je uváděno 
811 obyvatel, z nich 42 Čechů. 

Město i s okolím bylo přičleně-
no do Velkoněmecké říše. V dubnu 
1945 prošel Hartmanicemi pochod 
smrti žen z Helmbrechts do Volar. 
Jeho oběti jsou pohřbeny na býva-
lém židovském hřbitově. 

Po válce bylo německé obyvatel-
stvo vysídleno a Hartmanice se tak 
téměř vylidnily. Přišli sem noví osíd-
lenci z Čech a lidé z východu, reemi-
granti jako např. volyňští Češi, Slo-
váci a lidé z Rumunska, Maďarska. 
Po svém příchodu většinou nedoká-

zali ve zdejších méně příznivých kli-
matických podmínkách navázat na 
způsob předešlého úspěšného hos-
podaření. Pracovali převážně v les-
nictví a zemědělství. 

Na dlouhá léta to byla poslední 
obydlená obec na hranici opuštěné 
oblasti podél západ-
ní hranice železné 
opony. Po roce 1990 
se sem váhavě vra-
cel turistický ruch, 
na podzim 1992 
byl obci opět udě-
len status města. 

Město Hartma-
nice dnes spravuje 
dalších 22 okolních 
osad. Myslím si, 
že se nyní celkem 
úspěšně rozvíjí. Ne-
dávno zde byly vy-

budovány nové úpravy silnic. Žije 
zde 616 obyvatel. 

Pokud dokážete identifi kovat no-
vou hádanku, pište prosím na e-mail: 
bur.mira@seznam.cz. Děkuji. 

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

Poznáváte?
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V sobotu 15. srpna ve 20 hodin 
se nad hradem Velhartice semkla 
temná mračna.

Představení začíná – pan Di-
viš cituje ze svaté liturgie Jana 
Zlatoústého „Blagoslaveno car-
stvo Otca i Syna i Svjataho Du-
cha, nyňi i prisno i vo viki vikov 
– Amiň“. S posledním slovem 
ozve se hrom. Pak zazní prv-
ní tóny písně – Morana zvedne 

ruce a spustí se silný, vytrvalý 
déšť – silná bouřka stává se vel-
kým scénografem představení.

Šumava i letos vykreslila at-
mosféru Zakarpatské Koločavy 
ve Velharticích dokonale. Prv-
ní polovinu představení umoc-
nil déšť, po přestávce se upoza-
dil. Prověřil nás všechny stejně 
jako před dvěma lety, obstáli jsme 
a užili jsme si to.

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní 
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. 
Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, 

tel. 376 555 070, 724 981 554, liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění pří-
spěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpo-
vídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 10 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, 
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Stylově červený koberec vítal 
1. srpna v sušickém kině účastníky 
premiéry fi lmu Převaděč nadějné-
ho sušického fi lmaře Tadeáše Skrb-
ka (na fotce uprostřed). Mezi diváky 
byla většina spolupracovníků a pro-
tagonistů fi lmu, pro které bylo po 

skončení projekce připraveno k dis-
kuzi i malé občerstvení. 

Film Převaděč je chvályhodný 
počin mladého autora, který se 
nebál uchopit těžké téma tragické 
kapitoly českých dějin a připomí-
ná veřejnosti lstivé praktiky tota-

litního komunistického režimu na 
železné oponě známé pod názvem 
akce Kámen. V důležitých rolích 
fi lmu se objevují i známí sušičtí 
herci – Kateřina Zapletalová, Ra-
dek Nakládal, či Vladimír Dob-
šovič. V exteriérech je možné ro-

zeznat některá sušická 
zákoutí. 

Film byl znovu pro-
mítán 16. srpna a dal-
ší uvedení je domluve-
né na 8. září ve Volyni
a 29. října v Kašperských 
Horách. Podle slov Tade-
áše Skrbka se ještě jed-
ná o termínu v Klatovech 
a i za hranicemi v Bavor-
sku. Též se chystá oslo-
vit menší neřetězová kina 
v Praze. DVD Převaděč 
je možné zakoupit přímo 
u autora, popř. Dana Na-
kládala, nebo v kanceláři 
sušického kina. 

ED, foto -BS-

Premiéra fi lmu na domácí půdě

Balada posečkala na svůj čas

Sušická swingová kapela Ka-
ravana Swingers Band oslavila
4. července koncertem na San-
tosu 15 let své existence. Do su-
šické přívětivé přírodní scenérie 
v ychá z kového 
ostrova zazněly 
známé tóny je-
jich proslulých 
hitů a početné 
publikum spoko-
jeně nasloucha-
lo, pobrukovalo 
nebo i tancova-
lo. K oslavě patřil 
též ohňový gejzír 
z darovaného na-
rozeninového dor-
tu a představení 
všech protagonis-
tů: Tomáš Zelený 
– alt saxofon, Vác-
lav Dušek – tenor 

saxofon, Daniel Čámský – bicí ná-
stroje, Tomáš Zelený ml. – conga, 
bicí nástroje, Tomáš Baierl – kyta-
ra, Jan Zdeněk – klávesy, Maruška 
Houšková – zpěv, Jan Stulík – basa 

Karavana putuje už 15 let

Dóma vystoupila v rámci „Dvorečků“
V rámci miniseriálu Sušického 

kulturního centra DVOREČKY 
– malé letní koncerty v Sušici se
11. srpna uskutečnilo vystoupení 
kapely Dóma. (Dóma je střechan 
a střechan je houba, která se dnes 
u nás už nevidí…) Čtveřice muzi-
kantů zahrála ve dvoře na zahrádce 
pod ořechem kavárny Café Ameri-
ca. Hudba než přijde ON, zněl ná-
zev koncertu a úvodní píseň byla 

o Oldřichu Novém. Pak ale přišel 
jen malý letní deštík. Dobrácký 
ořešák posloužil muzikantům jako 
výborný deštník a hrálo se vese-
le dál. Barevný a vyvážený zvuk 
kapely byl složen z tónů a úderů 
baskytary Ivana Valy, bicích nástro-
jů Miroslava Šíši Šislera, klarinetu 
a saxofonu Lukáše Majera a kytary 
a zpěvu autorky písní Báry Směšné. 

Srpnové úterní DVOREČKY po-

A tak bych ráda za celý sou-
bor poděkovala Sušickému kul-
turnímu centru Sirkus, jme-
novitě Karlu Sedleckému, za 
organizaci a koordinaci vše-
ho a všech, Jirkovi Vítovcovi 
a Evženovi Benešovi (za zvuk 
a světlo), hradu Velhartice za 
vstřícnost a všem divákům za 
podporu a houževnatost. Velké 
díky vám všem. -BS-

a Jiří Kohout – trubka. K přání – 
aby vám to i nadále tak dobře šla-
palo – se jistě připojí každý příz-
nivec dobré muziky. text a foto ED

více foto na www.kulturasusice.cz

kračovaly 18. vystoupením Noches 
dua Iva y Carlos, které se nejprve 
přesunulo z Fuferen na Santos, neboť 
byl opět očekáván déšť. Ten nakonec 
nepřišel a početné publikum si moh-
lo dosytosti užít latinskoamerických 
rytmů. Posledním dvorečkem se
25. 8. stal The Coffeehouse, kde vy-
stoupil Jan Ptáček alias Pták Lajf 
akusticky.    text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

Balada pro banditu, 15. 8. 2020
Tímto pomyslně smekám 

a ráda bych vyšvihla hlubokou 
poklonu všem zúčastněným za 
představení Balada pro banditu. 
Hodně divokou inscenaci v po-
dání sušických osobností jsem 
zhlédla již potřetí. Poprvé v So-
kolovně, dvakrát ve Velharti-
cích. Světe div se, pokaždé mi 
přišlo, že vidím nové předsta-
vení. Díky nespoutané energii, 
akčnímu projevu a zcela napros-
tému odevzdání herců svým ro-
lím se diváci ocitají uprostřed 
ponuré Koločavy a dopřávají si 
jedinečný divadelní zážitek. Že 
prší a hromy bijí? Nevadí, v Ko-
ločavě to žije, zpívá a tančí dál. 
Děj a výkony všech na scéně vás 
pohltí natolik, že vám to ani ne-
přijde. Představení končí, diváci 
vestoje tleskají a tleskají. Jsem 
nadšená a hrdá na lidi, kteří mi 
dopřáli ne zhlédnout, ale prožít 
si s nimi drsný příběh o lásce, 
zradě a svobodě. 

vděčný divák Kamila Vrhelová 
 foto Zdeněk Four

V Luhu nově i věž poznání
Začátkem srpna proběhla v le-

soparku Luh modernizace naučné 
stezky „Hrátky se zvířátky“, vybu-
dované v roce 2011.

Stávající dřevěné sochy zvířat 
byly vyměněny za nové (liška obec-
ná, prase divoké, veverka obecná, 
rys ostrovid a výr velký), které vy-
řezal pan Libor Belfín z Výrova 
u Dolan. Na stezku byla doplně-
na i věž poznání od Lesního svě-
ta, na které si můžete doplnit, pří-
padně ověřit své znalosti na téma: 
zvěř a stopy, lesní ptáci, hmyz, jedlé 
a nejedlé houby.

Modernizace naučné stezky 
Hrátky se zvířátky byla fi nančně 
podpořena Plzeňským krajem.

text a foto Petra Turková

Zajímavosti
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