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Navrhované referendum očima zastupitelů
Místní referendum (místní li-

dové hlasování) je jedním z institu-
tů přímé demokracie, které vychá-
zí z práva každého občana podílet 
se na správě veřejných věcí pří-
mo nebo svobodnou volbou svých 
zástupců.

Místní referendum se koná, 
jestliže se na tom usnese zastupi-
telstvo města, nebo podá-li návrh 
přípravný výbor a zastupitelstvo 
města rozhodne o jeho vyhlášení.

V Sušici vznikl přípravný výbor 
a 11. 11. 2020 doručil na městský 
úřad návrh na konání místního refe-
renda týkající se sušické nemocnice 
a výstavby nové sportovní haly. Po 
ukončení nouzového stavu (11. 4. 
2021) probíhalo doplňování návrhu, 
který byl pak předložen radě města. 
Ta na svém zasedání 12. 7. odsou-
hlasila jeho předložení na nejbliž-
ší jednání zastupitelstva. Na 21. 7. 
bylo svoláno mimořádné zastupi-
telstvo, ale nesešla se nadpoloviční 
většina zastupitelů. V náhradním 
termínu 4. srpna bylo přítomno 14 
zastupitelů a jednání se uskutečni-
lo. Návrh na vyhlášení tohoto refe-
renda nebyl odsouhlasen, když před 
tím neprošel ani protinávrh staros-
ty, kdy by se hlasovalo o prvních 
dvou otázkách v referendu navrho-
vaných. (Hlasování jednotlivých za-
stupitelů je uvedeno v zápisu z jed-
nání zastupitelstva.)
Otázky navrhovaného referenda:

1. Chcete, aby město Sušice aktivně pod-

porovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková 

interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, 

ambulance, komplement (RTG, SONO, labo-

ratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické 

nemocnici?

2. Souhlasíte, aby se město Sušice zavá-

zalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které 

slouží Sušické nemocnici k poskytování zdra-

votní péče ve výše uvedeném rozsahu po dobu 

minimálně 2 let?

3. Souhlasíte, aby se v této nepříznivé epi-

demiologické a ekonomické situaci odložila 

výstavba sportovní haly minimálně o 2 roky? 

Redakce požádala všechny sušic-
ké zastupitele, aby se k navrhované-
mu referendu vyjádřili, a to jedním 
textem za každou politickou stra-
nu (hnutí), které jsou v zastupitel-
stvu města:

ODS

Vážení občané města Sušice,
na rozdíl od jiných zastupitelů 

(např. Václav Černý za Piráty, který 
na přímou otázku během zastupitel-
stva odmítl jasně říct, jak by v refe-
rendu hlasoval) zastupitelé za ODS 
nemají problém vyjádřit svůj postoj 
k referendu i otázkám v něm veřej-
ně, což jsme učinili na mimořádném 
zastupitelstvu konaném 4. srpna.

V souladu s § 13, odstavce 3 
Zákona o referendu, který říká, že 
„zastupitelstvo obce může o otázce 
navržené k rozhodnutí v místním 
referendu rozhodnout bez vyhlá-
šení místního referenda“ předložil 
starosta města Sušice Petr Mottl za 
zastupitelský klub ODS protinávrh 
na usnesení dvě otázky, na které 
by měli občané Sušice v referendu 
odpovídat.

1. Zastupitelstvo města Sušice 
souhlasí, aby město Sušice aktivně 
podporovalo zdravotní péči v roz-
sahu: lůžková interna, lůžková chi-
rurgie, JIP, následná péče, ambu-

lance, komplement (RTG, SONO, 
lab.), včetně pořízení CT přístroje 
v Sušické nemocnici.

2. Zastupitelstvo města Suši-
ce souhlasí, aby se město zaváza-
lo k tomu, že neprodá nemovitosti, 
které slouží Sušické nemocnici k po-
skytování zdravotní péče ve výše 
uvedeném rozsahu po dobu mini-
málně 2 let.

Přítomní zastupitelé za ODS hla-
sovali PRO tento návrh, dostatečná 
podpora 11 hlasů se nenašla a ná-
vrh nebyl schválen. Nerozumíme 
tomu, proč se k tomuto návrhu ne-
přidali další, zejména ti, co se na-
zývají „bojovníky“ za nemocnici 
a nechtěli se tímto veřejně přihlásit 
k její podpoře. 

Zastupitelé za ODS dali svým 
hlasováním jasně najevo, že sou-
hlasí s aktivní podporou nemocnice 
a s tím, že nedojde k žádnému pro-
deji nemovitostí, které slouží sušické 
nemocnici. Což vedení města NE-
MĚLO NIKDY V PLÁNU. 

Problematická je třetí otázka re-
ferenda. V současné době se naštěs-
tí epidemiologická situace výrazně 
zlepšila a všichni si přejeme, aby ani 
na podzim nedošlo k jejímu zhor-
šení. Město se nenachází ve špatné 
ekonomické situaci, naopak – dispo-
nuje fi nančními prostředky na halu 
i na nemocnici, což se jako ODS 
Sušice snažíme neustále zdůrazňo-
vat. Nelze tedy spojovat fi nancová-
ní haly s fi nancováním nemocnice, 
jak se někteří snaží lidem neustále 
podsouvat!

Z těchto důvodů jsme pro zavá-
dějící a špatně položenou otázku 
jako zastupitelé nemohli zvednout 
ruku. Jsme pro stavbu sportovní 
haly, město ji potřebuje a měli jsme 
jí ve volebním programu, s nímž 
jsme ve volbách 2018 dostali od ob-
čanů Sušice silný mandát. Stavba 
haly byla i jednou z priorit koaliční 
smlouvy mezi ODS, ANO a Pirá-
ty, která byla letos na jaře s Pirá-
ty ukončena. Je zajímavé, že Piráti 
sice nadále tvrdí, že jsou pro stavbu 
haly, ale odmítají veřejně říct (na 
co samozřejmě mají právo), zda by 
v referendu hlasovali pro její odlo-
žení, nebo ne. 

Pokud by došlo k odložení stav-
by haly, město by přišlo o desítky 
milionů korun vynaložených in-
vestic a již přidělenou dotaci, kte-
rá dělá téměř třetinu celé částky na 
halu. Není pravdou, že dotaci lze 
snadno získat znovu, naopak jde 
o velmi složitý byrokratický proces, 
kterým museli zaměstnanci města 
zodpovědní za přípravu haly projít. 
Patří jim naopak velké poděkování, 
že žádost o dotaci dokázali správně 
zpracovat a získat.

Neustále opakujeme, že nelze 
spojovat stavbu haly s fungováním 
nemocnice – proto jsme se jako ODS 
přihlásili k tomu, že nemocnici pod-
porujeme a chceme i stavbu spor-
tovní haly.

Referendum jako nástroj pří-
mé demokracie nezpochybňujeme. 
V Česku ale funguje zastupitelský 
model demokracie. Pro nás jsou nej-
větším referendem volby, které jsme 
před třemi lety přesvědčivě vyhráli. 
Snažíme se voliče nezklamat a za 

rok se v dalších volbách pokusíme 
získat silný mandát znovu. 

Přejeme všem krásný zbytek 
léta!    ODS Sušice

Piráti Sušice

Na mimořádném jednání za-
stupitelstva města Sušice dne 4. 8. 
2021 přítomní zastupitelé neschvá-
lili usnesení o vyhlášení místního 
referenda, ve kterém mají občané 
rozhodnout zejména o rozsahu zdra-
votní péče, která má být zachována 
v Sušické nemocnici a o odložení 
stavby sportovní haly. 

Jako Piráti Sušice považujeme 
místní referendum za důležitý ná-
stroj přímé demokracie a od začát-
ku ho podporujeme, přičemž jeho 
výsledky budeme respektovat, ať 
dopadne jakkoliv. Nesouhlasíme 
s těmi, kdo tvrdí, že se občan má 
a může vyjadřovat pouze jednou za 
čtyři roky při komunálních volbách. 
To nedává smysl zejména v přípa-
dech, kdy se rozhoduje o věcech, kte-
ré se během tohoto čtyřletého obdo-
bí zásadně změnily nebo neměly na 
začátku takovou důležitost.

Místní referendum je v českém 
právním řádu zakotveno již od roku 
1992, což není samo sebou. Referen-
dum totiž umožňuje občanům pře-
vzít rozhodovací pravomoc v pří-
padě, kdy vedení obce vůli voličů 
odmítá respektovat nebo kdy ji vů-
bec nezjišťuje. Z tohoto důvodu po-
žívá návrh referenda soudní ochra-
nu. To znamená, že v okamžiku, kdy 
zastupitelstvo referendum nevyhlásí, 
přestože ho lze o navržených otáz-
kách konat, a návrh na jeho konání 
nemá vady, bude referendum vyhlá-
šeno rozhodnutím soudu.

Proto nám neschválení usnese-
ní o vyhlášení referenda nepřipa-
dá správné ani logické, přičemž po-
stoupení rozhodnutí soudu je jen 
dalším důkazem o úrovni politické 
kultury a demokracie v našem měs-
tě a nechuti nechat občany rozhodo-
vat o tom, jaké má naše město a ži-
vot v něm být. A v neposlední řadě 
i výrazem pohrdání těmi více než 
dva tisíci občany, kteří petici za vy-
hlášení referenda na podzim minulý 
rok podepsali.

Politické hnutí ANO 2011

Z obecného pohledu nemáme 
proti uskutečnění referenda námitky. 
Nebráníme se jeho vyhlášení a pro-
jevu vůle občanů, byť k jeho obsahu 
a způsobu prosazování máme pod-
statné výhrady.

Z našeho pohledu na součas-
nou situaci v Sušici připravované 
referendum postrádá důvod, proto-
že v kontextu s dosavadním roz-
hodováním zastupitelstva města 
v průběhu předchozích minimál-
ně dvou volebních období:

na 1. otázku referenda trvale 
a nezpochybnitelně zastupitelstvo 
města odpovídá ANO a v tom-
to smyslu koná. Lze to průkazně 
doložit jeho aktivitami vedoucími 
k transparentnímu hospodaření, za-
vedení procesů vedoucích k udrži-
telnosti zdravotnické péče v Sušici 
(jednání s nájemci, pojišťovnami, 
převedení zpět pod město, založe-
ní vlastní s. r. o., jednání se strate-
gickým partnerem – Plzeňským 
krajem... atd.), tak i množstvím vy-

nakládaných prostředků (desítky 
milionů korun) z městského roz-
počtu každý rok;

2. položená otázka opět jen po-
tvrzuje, že zastupitelstvo v minulosti 
konalo a stále koná v zájmu zacho-
vání zdravotní péče ve městě – NI-
KDY, NIKDE A NIKÝM ze zastu-
pitelů nebo vedení města nebylo ani 
uvažováno o tom, že by tyto nemo-
vitosti město mělo / mohlo prodat. 
Zcela logicky v souvislosti se snahou 
města o zajištění dostupné a dosta-
čující zdravotní péče je zřejmé, že 
„si“ neprodá budovy k tomu určené;

3. otázka zařazená do sušického 
referenda k prvním dvěma nepatří, 
je zavádějící a manipulativní – sna-
ží se postavit dvě nesouvisející věci 
proti sobě ve snaze vzbudit dojem, 
že jedna podmiňuje druhou (nebo že 
– existence jedné ovlivní negativně 
existenci druhé). Není pravdou, že 
pokud město postaví sportovní halu, 
nebudou peníze na nemocnici a po-
kud halu dva roky nepostaví, bude 
mít peníze na nemocnici. 

Dobře uchopené, zpracované 
a provedené referendum je jedním 
ze způsobů, jak v podstatné míře, 
nejen k položené otázce zjistit ve-
řejné mínění a získat v něm oporu, 
je možné z něj vyhodnotit dost dal-
ších ukazatelů, které lze pro dobrou 
a skutečně zodpovědnou práci veřej-
né správy kvalitně využít. Ne však 
tehdy, když vzniká v atmosféře ovlá-
daného strachu a účelové paniky. 
František Jelínek, Pavel Javorský, 

Ing. Andrea Staňková
STAN-Sušičtí

Referendum, jako legální formu 
přímé demokracie, možnosti vyjá-
dření vůle občanů podle zákonem 
jasně stanovených podmínek, uzná-
váme a ctíme. Většina z nás se účast-
nila celostátního referenda o vstupu 
České republiky do Evropské unie. 
Tam byla položená otázka naprosto 
jasná. Vyhlášení místního referenda 
v různých městech většinou iniciuje 
starosta, aby vedení města buď mělo 
nebo nemělo vyjádřenou podporu ob-
čanů pro nějaký projekt, který chce 
prosadit, případně proti záměru jiné-
ho subjektu, který by mohl být pro 
město nevýhodný. V Sušici za refe-
rendem stojí někteří opoziční zastu-
pitelé. První zmínka o nutnosti refe-
renda padla na jednání zastupitelstva 
města dne 16. 9. 2020. Bylo to při hla-
sování o návrhu opozice na prosazení 
revokace usnesení rady města o změ-
ně jednatelů Sušické nemocnice s.r.o. 
Tento návrh nebyl schválen, a poté 
se ze skupiny opozičních zastupitelů 
ozvalo „už zbývá jen referendum…“ 
V den konání dalšího jednání zastu-
pitelstva 11. 11. 2020 byl přípravným 
výborem doručen Městskému úřadu 
návrh na konání místního referenda, 
který obsahuje tři otázky. Odpovědi 
na tyto otázky, ale v podstatě nema-
jí pro město a občany žádný přínos, 
proto považujeme referendum, tak, 
jak je navrženo za zbytečné a otázky 
za manipulující a podsouvající názor 
jedné skupiny. 

Otázka 1 Jistě se nenajde občan, 
který by odpověděl, že nechce, aby 
město podporovalo zdravotní péči. 
Město Sušice stále podporovalo 
a podporuje zdravotní péči a nikdo 

ze zastupitelů současných i minu-
lých nechce tuto podporu ukončit. 
Další část otázky, o rozsahu péče, 
pokládáme za nerelevantní a pod-
souvající. Při vší úctě si nelze před-
stavit, že všem občanům je jasné, 
co vše se skrývá za jednotlivými 
pojmy, a především jaké jsou dal-
ší vazby a návaznosti ve vztazích 
k zdravotním pojišťovnám, k fi nan-
cování, ke státu a kraji. V Sušici ur-
čitě musí být nemocnice, která za-
jistí potřebnou zdravotní péči pro 
občany. Je nutné, aby řízení a orga-
nizace nemocnice byla v rukou od-
borníků a musí navazovat na systém 
a koncepci zdravotní péče ze strany 
státu a Plzeňského kraje. To by ne-
mělo být otázkou referenda. Rozsah 
péče schválený v referendu může být 
přáním, ale ne úkolem pro zastupi-
telstvo. Ostatně už od posledních 
krajských voleb probíhá jednání se 
zástupci Plzeňského kraje o dalším 
fungování a fi nancování Sušické ne-
mocnice a věřím, že již brzy budeme 
všichni znát výsledek.

Další dvě otázky v sobě mají za-
komponovanou podmínku, lhůtu 
minimálně 2 roky. Toto má zřejmě 
jediný důvod. Návrh referenda byl 
předložen na podzim loňského roku, 
kdy byly právě dva roky do následu-
jících komunálních voleb. Pod čarou 
je tedy možné číst „dva roky s tím 
nic nedělejte, a po volbách se uká-
že“. Referendum by mělo rozhodo-
vat obecně do budoucnosti, ne pouze 
něco zastavit, než bude rozhodovat 
zase někdo jiný.

Otázka 2 Město Sušice, to jsou 
zastupitelé, včetně starosty a rady 
města nikdy neuvažovali o prodeji 
nemovitostí Sušické nemocnice, ta-
kový návrh nikdy nebyl předložený. 
Otázka je zcela zbytná. 

Otázka 3. V současné době již epi-
demiologická situace není natolik zá-
važná, že by ovlivňovala stavbu spor-
tovní haly. Právě stavebnictví bylo 
resortem, který fungoval i v době nej-
větší epidemie. Ekonomická situace 
rovněž není nijak výjimečná oproti 
minulým letům. Výstavba sportovní 
haly se připravuje už řadu let, všech-
ny postupné kroky byly řádně odsou-
hlasené, je schváleno přidělení dotace 
ze SFŽP. Odsouvání výstavby celou 
stavbu prodraží, v posledních měsí-
cích značně rostou ceny všech sta-
vebních materiálů i prací. Nevidíme 
důvod pro odklad výstavby a spor-
tovní halu podporujeme.
STAN-Sušičtí, Ing. Věra Marešová

Nezávislí ze Sušice

Referendum – kdo zapálil stodolu? 
Poslední dva roky byly pro Suši-

ci bouřlivé. Nezávislí ze Sušice vždy 
apelovali na respektování odborného 
hlediska, transparentnost a vedení 
otevřeného dialogu. Sušičtí politici 
nedokázali vtáhnout širokou veřej-
nost do debat o zásadních otázkách 
rozvoje Sušicka a otočili se k názo-
ru lidí zády. 

Ne všichni zastupitelé mohou být 
odborníky na zdravotnictví. I kvůli 
této skutečnosti byl zřízen poradní 
orgán dozorující chod nemocnice. 
Většina členů dozorčí rady bohužel 
nejsou zdravotníci ani lidé se zku-
šenostmi s řízením zdravotnického 
zařízení. Opět se zde projevila po-

litická touha po totální kontrole, 
nikoliv snaha o lepší řízení, chod 
a budoucnost nemocnice. Po pou-
hých třech týdnech svého působe-
ní vydala dozorčí rada od stolu ne-
kompromisní doporučení k odvolání 
bývalých jednatelů. Paradoxem je, 
že téměř všechny argumenty, kte-
ré vedly k takto razantnímu kroku, 
buď nikdy smysl nedávaly, nebo se 
s odstupem času ukázaly jako zcela 
mylné. Nejhlasitěji se vedení měs-
ta hájilo limitovaným rozpočtem 
města, nejistou fi nanční budouc-
ností a investicí téměř všech úspor 
do Sušické nemocnice. Zajímavé je, 
že o pouhé tři měsíce později byla 
konečná bilance rozpočtu města 
cca +70 mil. Kč. Co je však důleži-
tější – peníze nebo kvalitně posky-
tovaná zdravotní péče? 

Když se začalo hovořit o tom, že 
budou zahájeny stavební práce na 
Sportovní hale za zhruba 150 mili-
onů korun, začali se lidé ptát. Jak je 
možné, že na tuto stavební investici 
město má? Občany stále znepoko-
juje, že když se jednalo o Sušické 
nemocnici, město nemělo dost pe-
něz. Nyní, když se jedná o Spor-
tovní hale, je kasa rázem plná… 

Zastupitelé za ODS hájící svůj 
volební program (výstavbu nové 
Sportovní haly) nepochopili, proč 
se proti sobě staví Sportovní hala 
a Sušická nemocnice. Ve skutečnos-
ti by měli odpověď hledat u sebe, 
nikoliv u občanů. Sušická ODS, je-
jíž zastupitelé hlasovali PROTI vy-
hlášení referenda, nechce dát lidem 
možnost se vyjádřit. Ať tak či onak, 
chce, aby lidé mlčeli. 

My naopak zastáváme názor, že 
občan není jen ten, kdo chodí jed-
nou za čtyři roky k volebním urnám. 
Plně podporujeme občanskou spo-
lečnost i možnost zapojit se do řeše-
ní současné krize prostřednictvím 
hlasování v místním referendu. 

Referendum je výsledkem opa-
Pokračování na str. 3

Rada města hned 12. 7. 
schválila poskytnutí fi nanč-
ního daru moravským obcím 
postiženým tornádem. Celkem 
100 000 Kč bylo stejnoměrně 
rozděleno mezi obce Hrušky, 
Lužice, Mikulčice, Kryry a Mo-
ravskou Novou Ves. 

Přes léto probíhala tep-
lofi kace v lokalitě Červená. 
Bytové domy byly napojeny na 
kotelnu v ZŠ Lerchova. Zbý-
vá vyasfaltovat dotčené komu-
nikace a stavbu zkolaudovat. 

V současnosti se dokončuje 
rekonstrukce povrchu hlavní 
silnice v úseku Rabí – Sušice.

Na Den s hasiči, který se 
uskuteční 28. srpna, by měl sta-
rosta Petr Mottl Sboru dobrovol-
ných hasičů Sušice ofi ciálně pře-
dat novou čtyřkolku a moderní 
vyprošťovací zařízení, oboje fi -
nancované městem a dotací. 

 -red-
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Setkání zaměstnanců Sociálních služeb města Sušice u kapucínů
Po povedeném červnovém set-

kání se zdravotníky a zdravotni-
cemi Sušické nemocnice, jsme ne-
mohli opomenout obětavost dalších 
lidí, se kterými se při své službě 
v našem městě potkáváme. Ten-
tokrát se jednalo o pracovníky su-
šických sociálních služeb: ti také 
museli obstát v pandemické době. 
Z blízka jsme to viděli při našich 
návštěvách v domovech důchodců.

„Kapucínské“ děkování jsme 
naplánovali na středu 18. srpna 
a zahájili jsme je bohoslužbou u Sv. 
Felixe. Rádi jsme při ní prosili za 
naše hosty i za jejich rodiny. Velmi 
mile nás překvapilo, jak se klášter-
ní kostel zaplnil. Mohli jsme v něm 
uvítat paní ředitelku PhDr. Rena-
tu Vácovou, vedoucí jednotlivých 
středisek i MUDr. Kateřinu No-
vou, s níž jsme diskutovali o mož-
nosti doprovázet hospicovou péči. 
Pracovníky sociálních služeb pak 
doplnili členové Sekulárního fran-
tiškánského řádu a další sušičtí far-
níci, kteří se chtěli k děkovné mod-
litbě připojit.

Po liturgii, na níž byl přítomen 
i nový sušický farář a děkan o. Ja-
rosław Zygmunt, proběhla pro-
hlídka kostela a kláštera. A poté 
byli zaměstnanci Sociálních slu-
žeb města Sušice pozváni na ob-
čerstvení v klášterní zahradě, na 
jehož přípravě se podíleli naši hosté 
i terciáři. A rádi prozrazujeme, že 
pohoštění bylo výborné a bylo spo-
jeno i s milou rodinnou atmosférou.

V kázání jsme se povzbudili 
možná trochu nečekaným úryvkem 
z Janova evangelia o svatbě v Káni 
galilejské. A v promluvě mimo jiné 
zaznělo:

„Ona svatba a svatební hostina 
má i jakýsi druhý plán, hlubší smy-
sl. A tím je dotyk nebe. Když židé 
stolují, mají nějakou hostinu, tak 
vnímají, že jejich jídlo má duchov-
ní přesah: že tedy usedají ke stolu, 
aby tím předznamenali nebe. Moc 
se mi líbí obraz nebe jako jedné 
velké hostiny a jako plnosti vztahů. 

Nevídaný sortiment se na sušic-
kém náměstí objevil v rámci úter-
ních trhů 13. července. Střed rynku 
u kašny opanovalo exotické ovoce 
a ořechy letecky dopravené přímo 
z africké Ugandy. V rámci meziná-
rodního projektu Virunga na podpo-
ru tamějších pěstitelů tak mohl čes-

ký strávník na vlastní jazyk poznat, 
jak chutnají různé druhy afrických 
banánů, jaký je rozdíl v chutích far-
mářskoafricky pěstěného manga, 
ananasu, avokáda, mučenky nebo 
třeba ochutnat plody baobabu, obří 
jackfruit, či pravý kakaový bob. 
text a foto ED – více foto na www.

Kus čerstvé Afriky nabízen v Sušici

Sobotní farmářské trhy na sušic-
kém náměstí v době covidové jsou 
bohužel bez hudby, přesto se sjíždí 
množství prodejců a dobře se naku-
puje. 17. července k tomu přispělo 
i přívětivé počasí bez horka a deš-
tě. Celkem 21 stánkařů rozprostře-
lo svůj sortiment ve stáncích kolem 
vnitřního náměstí a celé dopoledne 
zde vládl čilý ruch. Ovoce, mošty, 
vína, vařečky, košíky, domácí bižu, 
limo, keramika, pečené čaje, siru-

py, přírodní mýdla, domácí buch-
ty, květiny, sazenice, domácí sýry, 
marmelády, paštiky, sojové svíčky, 
soli i šumivé bomby, to vše a ještě 
mnohem víc bylo v nabídce míst-
ních drobných výrobců a pěstitelů. 
Na další farmářské trhy se může-
te vypravit v sobotu 28. srpna a to 
opět již v 8 hodin ráno. Na závěr se-
zony 25. září je pak plánován navazu-
jící pivní festival s muzikou.

text a foto Eduard Lískovec

Bohatší nabídka na 

Farmářských trzích

Vzhledem ke skutečnosti, že byly 
uplynulé 2 školní roky ovlivněny čet-
nými omezeními v rámci onemocně-
ní COVID, získali jsme i díky těmto 
situacím množství – leckdy netradič-
ních – zkušeností, s nimiž budeme 
rozhodně pracovat i letos. Na zákla-
dě pravidelné komunikace s uchazeč-
kami a uchazeči o vzdělávání na naší 
škole, která se uskutečňuje převážně 
na sociálních sítích (tzn. na školním 
instagramu a facebooku), víme, že 
jediné, co jsme nebyli schopni bě-
hem proběhnuvších virtuálních dnů 
otevřených dveří plnohodnotně kom-
penzovat, byla prohlídka hlavní bu-
dovy školy, či našich odloučených 
pracovišť. Je nám samozřejmě zcela 
jasné, že osobní návštěva prostředí, 
ve kterém budou naše budoucí žáky-
ně a žáci trávit velké množství času, 
pro ně má zcela zásadní význam. 
A právě i z tohoto důvodu jsme se 
rozhodli za dodržení všech protie-
pidemiologických opatření uspořá-
dat větší akci již na počátku školní-
ho roku, na niž si vás dovolujeme 
pozvat. Loni jsme obdobnou událost 
pořádali taktéž, a to v hlavní budo-
vě U Kapličky, letos jsme se roz-
hodli, že ji více přiblížíme k centru 
města. Za tímto účelem jsme tudíž 
zvolili naše odloučené pracoviš-
tě v Poštovní ulici, č. p. 9, kde vás 
rádi uvítáme v pátek 3. září odpo-
ledne (od 13.00) a následně v sobo-
tu 4. září 2021 dopoledne (od 9.00). 
Termín akce byl zvolen záměrně, je-

likož v téže době proběhne v Sušici 
tradiční pouť a budete moci návštěvu 
naší školy spojit s dalšími aktivitami. 
Navíc je budova, v níž se s námi mů-
žete setkat, umístěna jen pár kroků 
od sušického náměstí. Máte-li tedy 
chuť se osobně seznámit s naší ško-
lou, informovat se přímo u garantek 
a garantů jednotlivých oborů, zjistit 
odpovědi na všechno, co vás zajímá, 
prohlédnout si vybrané práce našich 
žákyň a žáků a při této příležitosti si 
například i pochutnat na pokrmech 
a nápojích z učňovského bufetu, jste 
každopádně srdečně vítáni.

Zároveň musíme konstatovat, 
že jsme velmi vděčni za značný 
zájem o naše učební i studijní obo-
ry, který byl ve stále probíhajícím 
přijímacím řízení projeven. Aktu-
álně zbývá už skutečně jen ně-
kolik posledních volných míst, 
jež mohou být zájemkyním a zá-
jemcům nabídnuta, přičemž se 
jedná o studijní obory Cestovní 
ruch (CR), Sociální činnost (SČ), 
nástavbové studium Podnikání 
se zaměřením Vlasový stylista 
a E-čkový učební obor Stravo-
vací a ubytovací služby. Všech-
ny ostatní obory již svoje kapacity 
vyčerpaly a po delší době se nám 
též podařilo otevřít všechny učeb-
ní obory, jež máme v každoroční 
nabídce, což nás nesmírně těší. 
Změny se udály i na našem Domo-
vě mládeže, kde jsme po doručení 
všech přihlášek otevřeli další pa-

Do nového školního roku 2021/2022 s novými předsevzetími i ponaučeními
tro, abychom mohli vyhovět všem 
přihlášeným. Od září přivítáme 
také nové posily v pedagogickém 
sboru, aby bylo možné rozložit do 
úvazků všechny předměty i nové 
hodiny, jelikož otevíráme 2 tří-
dy nástavbového studia se třemi 
zaměřeními a oba studijní obory 
– CR a SČ – budou rovněž samo-
statnými třídami. Všechny tyto 
úspěchy se nám povedlo realizo-
vat navzdory nepřející epidemio-
logické situaci a díky velkému zá-
jmu během mnoha virtuálních akcí 

(online burz škol, dnů otevřených 
dveří, workshopů i projektů), do 
nichž jsme se postupně zapojova-
li. Moc vám za veškerou projeve-
nou důvěru děkujeme a budeme 
se těšit na společné setkání, ať už 
během blížícího se dne otevřených 
dveří, nebo při kterékoliv z řady 
akcí, do nichž se určitě se zápalem 
pro obor a tradici během nadchá-
zejícího školního roku zapojíme. 
Zůstaňte s námi, jsme tu pro vás! 

Za náborový tým
Mgr. Jiří Vlček

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 125 let – výročí narození Mileny Jesenské

Milena Jesenská (10. srpna 
1896, Praha – 7. května 1944, kon-
centrační tábor Ravensbrück), je ve 
světě známá především jako „Kaf-
kova přítelkyně Milena“, adresát-
ka dopisů významného spisova-
tele. Byla to ale především velmi 
silná, inteligentní a charismatic-
ká žena s vlastním názorem, díky 
němu dokázala zanechat význam-
nou stopu v české žurnalistice. 

Milenina matka zemřela 
v mladém věku, a tak žila jen s ot-
cem, lékařem a univerzitním pro-
fesorem Janem Jesenským, s nímž 
neměla dobré vztahy. V mládí na-
vštěvovala dívčí gymnázium Miner-
va v Praze, zajímala se o literaturu 
a často se objevovala v pražské ka-
várně „Café Arco“, kde se scháze-
la německo-židovská intelektuální 
společnost. Zde se seznámila i s ži-
dovským literárním kritikem Ern-
stem Polakem, za nějž se později 
provdala a odešla s ním do Vídně. 
Jesenská překládala z němčiny pro 
české noviny a přispívala fejetony 
do módních magazínů. Po vzniku 
samostatného Československa psala 
články do pražských novin a časopi-
sů jako „vídeňská korespondentka“. 
V této době poznala také německy 
píšícího spisovatele Franze Kafku, 
jehož některá díla přeložila do češ-
tiny. Osobně se setkali jen dvakrát, 
jinak byl jejich vztah výhradně ko-
respondenční. Po předčasné smrti 
Kafky Jesenská ukončila nešťastné 
manželství s Polakem, přestěhovala 
se do Drážďan a následně do Prahy, 
kde se vdala za architekta Jaromíra 
Krejcara. Jejich vztah se ale rovněž 
brzy rozpadl. V té době byla již sou-
částí pražské literární scény. Přispí-
vala do deníku Tribuna, Národních 
listů, Lidových novin, týdeníku Pes-
trý týden a na konci 30. let do Perout-
kova týdeníku Přítomnost, což se dá 
považovat za vrchol její novinářské 
kariéry. Její články vycházely ale 
i v knižní podobě v Topičově nakla-
datelství. Jako spousta tehdejších in-
telektuálů byla krátce členkou KSČ, 
nicméně po politických procesech 
v SSSR z ní vystoupila. Na začát-
ku druhé světové války se zapojila 
do protinacistického odboje, což se 
jí stalo osudným. V listopadu 1939 
byla odvezena do koncentračního tá-
bora v Ravensbrücku, kde zemřela 

v pouhých 47 letech na 
selhání ledvin.

Jaký byl hlavní 
přínos Mileny Jesen-
ské a proč je dobré si její výročí 
připomínat?

Mileně Jesenské se podařilo jako 
jedné z mála žen dostat se až na samé 
popředí prvorepublikové literární 
scény v ČSR. Její pronikavé a jazy-
kově vybroušené fejetony a repor-
táže byly u čtenářů velmi oblíbené 
a dočkaly se i světového uznání. Její 
odvážné svobodomyslné myšlen-
ky jsou platné dodnes. Především je 
nutné připomenout její slavnou esej 
„Co zbývá z KSČ?“, kde ostře kri-
tizovala komunismus a kde varuje 
Čechy, aby spoléhali sami na sebe. 
O Jesenské můžeme mluvit také jako 
o zapomenuté hrdince protinacistic-
kého odboje. Pomáhala uprchlíkům 
i Židům, v koncentračním táboře si 
dokázala zachovat duševní svobodu 
a stala se pro ostatní spoluvězeňkyně 
velkou morální podporou.

Zajímavosti
Milena vydala i vlastní 

kuchařku 
Kuchařka Mileniny recepty 

vyšla v roce 1925 a sklidila velký 
úspěch. Paradoxní je, že autorka 
sama nikdy nevařila a recepty, kte-
ré nasbírala, ve skutečnosti pochází 
od jejích čtenářek.

Myšlenky článku „Co zbývá 
z KSČ?“ přetrvávají dodnes

Článek vyšel v roce 1938 v týde-
níku Přítomnost. Jesenská BYLA na 
začátku třicátých let členkou KSČ 
a přispívala do komunistického tisku, 
ale nešlo ji úplně považovat za pře-
svědčenou komunistku. Po moskev-
ských procesech prozřela a její poli-
tické názory se radikálně změnily.

„Sovětský svaz stal se některým 
vrstvám pracujícího lidu legendou, 
podobající se legendě o Blaníku. Až 
bude českému lidu nejhůře, přije-
de Rudá armáda a český lid spasí. 
(…) Přestaň věřit. Odnikud nepři-
jde Spasitel. Není Blaníků. Jsi sám 
– a sám sobě pomůžeš. Komunis-
tické strany vyrůstají a mizí. Myš-
lenka práva a svobody je myšlenka 
stará a věčná. Nemůže nikdy zahy-
nout. Vždycky se znovu vynoří, jako 
se pokaždé vynořila v temnotách.“

Marie Fornousová
Zdroje: plus.rozhlas.cz, idnes.cz

Ale časem se tu stala drobná neho-
da. Když má hostina znázorňovat 
nebe, přichází přesvědčení, že do 
nebe se nedostane něco nečistého. 
Najednou se zdá, že nebe není úpl-
ně pro všechny.

A Ježíš do tohoto uvažování 
hodí vidle. Nemá problém si sed-
nout s těmi, kterým úplně nevyšel 
život nebo si ho prostě nějak zpac-
kali. Nemá problém stolovat s ve-
řejnými hříšníky, na které se ostatní 
dívají svrchu. Prostě nemá problém 
slavit hostinu s lidmi, o které by si 
druzí ani kolo neopřeli. Vidí hos-
tinu jinak: jako pozvánku k nebi. 
Jako kdyby říkal: ,Pojďme slavit 
a zakusit, jak navzdory všem našim 
životním průšvihům jsme pozváni 
do nebe. A to je otevřené všem, kdo 
chtějí přijít.‘ A když tohle mají za-
koušet ti, kdo jsou na běžné hosti-
ně, co teprve ti, kdo jsou na svatbě?

K čemu tak trochu krkolomně 
směřuji? Že vaše práce v sociálních 
službách je nebeská práce. Určitě 
to není tak, že byste se ráno pro-
budili a řekli si: ,Já se tak těším do 
toho našeho nebe v důchoďáku, jak 
tam potkám samý skvělý lidi a ješ-
tě skvělejší klienty, to bude dneska 
nebeský klid, taková hezká svateb-
ní služba to bude – na druhé noční 
po sobě…‘

Ale přesto – vyslechnout člo-
věka a jeho životní příběh, protože 
jste možná ti poslední, kdo ho sly-

ší: tím onen člověk skrze vás za-
kouší nebe. Rozdat s láskou léky 
nebo nakrmit nemohoucího: ten 
člověk skrze vás zakouší nebe. 
Ztratit čas s rozbolavělým člově-
kem, ujmout se ho, když je v nou-
zi, poradit mu, jak ven z tísnivé 
situace, navštívit ho, zprostřed-
kovat pomoc, pomáhat mu zapojit 
se do běžného života, uvařit dob-

rý oběd – to je něco, v čem druzí 
mohou rozpoznat, že jejich situace 
má řešení, a pocítili lidskost, vzta-
hy, nebe. A my vám chceme po-
děkovat, že jste to zvládli i v této 
obtížné covidové době, kdy nasa-
zení bylo enormní a únava taky. 
A přeji vám i načerpat Boží sílu, 
aby nadále vaše práce byla otevře-
ná do všech směrů jako  svatební 
baldachýn, pod kterým se ujímáte 
druhých, ať už přijdou z jakéhoko-
liv směru s jakýmkoliv životním 
příběhem. A jsem přesvědčený, 
že i vám samotným se vaší služ-
bou pootevírá nebe, a proto teď 
chceme slavit svatební hostinu, 
tedy tuto mši sv., jako poděková-
ní za vás…“

Tedy velmi děkujeme. A samo-
zřejmě úplně všem, kdo se nasazo-
vali, abychom v obtížných časech 
zahlédli trochu víc solidarity, lid-
skosti a nebe.

br. Petr Petřivalský OFMCap
foto Barbora Luhanová
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Zasedání zastupitelstva města

Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 4. srpna 2021
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 35, kte-

rým se org. 2113 Single trek –rozšíření studie zvýší v příjmové i vý-
dajové části o 300.000 Kč. 
•  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kte-

rým se nově vzniklá organizace 2123 MŠ Tylova herní prvky povýší 
o částku 800 tis. Kč a o tutéž částku se povýší organizace 98 koneč-
ný zůstatek  minulých let.

Kompletní usnesení z jednání najdete na www.mestosusice.cz

Informace z nemocnice
Aktuální situace v Sušické nemocnici, s.r.o. ke dni 20. 8. 2021
1. Péče poskytovaná pacientům COVID+
a) Testování – pokračuje testování klientů podle pořadníků uveřejně-

ných na webových stránkách nemocnice nebo na známých informačních 
portálech. Projevil se očekávaný nárůst počtu testovaných občanů v souvis-
losti s výjezdy do zahraničí (dovolené, popř. pracovní pobyty). Od 1. 9. 2021 
končí období bezplatného testování na COVID 19. Nadále budou zdarma 
testovány pouze defi nované skupiny klientů: – Děti a mladiství do 18 let

– Klienti, kteří vzhledem k svému zdravotnímu stavu nemohou být 
očkováni

– Klienti do 4 měsíců po první dávce vakcíny
– Klienti do 14 dnů po druhé, ev. první (při jednodávkovém očkovacím 

schématu) dávce vakcíny 
– PCR test u klientů po pozitivním antigenním testu
Ostatním klientům bude proveden test po jeho úhradě.
Tento postup je upraven podle Usnesení vlády ČR č. 718 ze dne 19. 8. 

2021, které bylo vydáno na základě Mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR č. 713, ze dne 19. 8. 2021. S přihlédnutím k aktuální pan-
demické situaci je možné, že v oblasti testování může dojít ke změnám. 

b) Očkování – očkování probíhá v souladu s dohodnutým postupem 
v Plzeňském kraji: – podle objednání v příslušných databázích

– každý pátek pro všechny příchozí (neobjednané)
– jednáme o možnosti očkovat i děti od 12 let, dosud není nemocnice 

zařazená do seznamu poskytovatelů očkování mladistvých do 16 let, kte-
rý vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR

– vytvořili jsme mobilní očkovací tým, který je připraven očkovat 
v okolních obcích (podle dohody s jednotlivými starosty).

Očkovacích látek je k dispozici dostatek a čekací lhůty jsou velmi krát-
ké. V současné době probíhá převážně očkování druhými dávkami. Lze 
konstatovat, že každý občan, který měl zájem o očkování, je zajištěn mi-
nimálně první dávkou vakcíny.

S pandemickou situací v okolních zemích (Německo), si dovoluji ape-
lovat na dosud váhající občany, kteří zvažují zda se nechat naočkovat, aby 
zvážili klady a zápory vakcinace a popř. se, i po dohodě se svým praktic-
kým lékařem, nechali naočkovat. Vakcinace chrání nejen očkovaného, ale 
hlavně jeho nejbližší okolí (rodinu) a i když na 100% nechrání (co v současné 
době funguje na 100%), tak vakcinace zásadně ovlivňuje průběh onemoc-
nění, které jen v ojedinělých případech končí hospitalizací. 

I v této oblasti lze očekávat změny podle aktuálního vývoje pande-
mické situace. 

2. Další vývoj v poskytování zdravotní péče v nemocnici – jak už 
všichni víte, dne 28. 6. 2021 proběhlo jednání Rady Plzeňského kraje. Z to-
hoto jednání bylo vydáno usnesení, které navrhlo dvě varianty spolupráce 
s městem Sušice při dalším provozování nemocnice:

a) Majitelem a provozovatelem zůstane město Sušice a Plzeňský kraj 
bude fi nančně podporovat provoz v rozsahu péče a objemu prostředků 
podle dohody obou zastupitelstev

b) Majitelem nemocnice zůstane město Sušice a provozovatelem se 
stane Plzeňský kraj, kdy jednou ze zvažovaných variant je, zařazení Su-
šické nemocnice pod řízení prostřednictvím Klatovské nemocnice, a.s. 
Rozsah poskytované péče i v tomto případě záleží na rozhodnutí přísluš-
ných zastupitelstev. 

Volba varianty je na programu jednání Rady města Sušice, která se 
koná dne 30. 8. 2021. Po tomto rozhodnutí začnou intenzívní jednání mezi 
oběma subjekty o zajištění provozu nemocnice tak, aby bylo vše správně 
nastaveno od 1. 1. 2022, a to buď převzetím nemocnice, za dohodnutých 
podmínek, Plzeňským krajem, nebo dohodnutý rozsah služeb a jejich fi -
nanční podpora Plzeňským krajem v městské nemocnici. 

O výsledcích jednání vás budu informovat v příštích článcích.
3. Provoz nemocnice – nemocnice pokračuje ve standardním (non 

COVIDovém) provozu. Péči poskytuje na lůžkových odděleních – akutní 
interní, následné péče (2 stanice) a na jednotce intenzivní péče. Je zajištěn 
provoz všech ambulancí, včetně nepřetržitého provozu chirurgické, interní 
a dětské ambulance. Bohužel jsme museli, z důvodu personální kapacity, 
pozastavit provoz ordinace praktického lékaře, za který intenzívně hledá-
me náhradu.  Bc. Jiří Vlček, MBA

    jednatel společnosti Sušická nemocnice, s.r.o.

Proticovidová opatření ve školách

Faráři se sešli na radnici

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 12. července 2021
• Rada města schválila přidělení příspěvku na podporu činnosti 

v r. 2021 organizaci Petrklíč – spolek na pomoc postiženým, org. Sušice 
15 000 Kč, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude 
hrazena z org. 191.
•  Rada města vzala na vědomí informaci o podaném návrhu příprav-

ného výboru na konání místního referenda a dále, že současný doplněný 
návrh je již bezvadný a souhlasí s předložením návrhu k projednání na 
nejbližším jednání zastupitelstva města Sušice. 
• Rada města doporučila udělit souhlas s umístěním odpočinkových 

míst z realizace Plzeňského kraje, konkrétně akce „Vintířova stezka“ 1. In-
formačního panelu a lavičky na p.p.č. 496 k. ú Nuzerov, 2. Symbolické 
místo „Odpočinek“ na p.p.č. 486 k.ú. Nuzerov, 3. Symbolické místo „Jíd-
lo“ na p.p.č. 639/6 k.ú. Velká Chmelná, s podmínkou zachování možnosti 
otočení a průjezdu zemědělské techniky a současně, že je vhodné volit 
místa umožňující příjezd případné techniky údržby. 
• Rada města doporučila realizaci herních prvků rozptýlených v za-

hradě při mateřské škole Štěbetalka v Tylově ulici. Rada města doporu-
čuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 36, které zajis-
tí realizaci. Vznikne nová organizace 2123 – „MŠ Tylova herní prvky“, 
částka 800 tis. Kč bude čerpána z organizace 98 konečný zůstatek pře-
vedena tímto rozpočtovým opatřením. 
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. 

kategorie na stavební práce na akci : „Bezbariérový přístup do areálu ne-
mocnice Sušice – 1. etapa“ a fi rmy vyzvané k předložení cenové nabíd-
ky: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ 453 57 307, 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 3 České Budě-
jovice, IČ 480 35 599, EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň, 
• Rada města schválila na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
vyloučení účastníka OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Ve-
veří, IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796, z další účasti v zadání nadlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sportovní hala Sušice“, za-
dané v otevřeném řízení podle zákona. Účastník na základě žádosti podle 
§ 46 zákona v určeném termínu neobjasnil a nedoplnil svoji nabídku. 
• Rada města schválila na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek, v platném znění, vy-
loučení účastníka POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 
318 00, Plzeň, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 z další účasti v zadávání 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sportovní hala 
Sušice“, zadané v otevřeném řízení podle zákona. Účastník nesplnil za-
dávací podmínky stanovené zadavatelem. 
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 26. července 2021
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušické lesy 

a služby, s.r.o. schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 
2020 ve výši 677 021,38 CZK takto: Příděl do SF 677 021,38 CZK. 
• Rada města schválila výběr zhotovitele veřejné zakázky malého 

rozsahu II. kategorie na služby podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s názvem „Sportovní 
hala Sušice – technický dozor stavebníka (TDS)“, fi rmu ŠUMAVAPLAN, 
spol. s r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice, 250 65, IČ: 49787454, 
za cenu 1 553 089 Kč bez DPH, tj. 1 879 238 Kč vč. 21% DPH. 

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 7. 9. | 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. Horažďovice: 5. 10. 2021

Nalžovské Hory: 14. 9. 2021
Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).
KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

kovaného selhání a neschopnosti řešit Sušickou nemocnici ať již z po-
zice vlastníka, provozovatele či pronajímatele. Občané hlasitě dávají 
najevo nesouhlas s rozhodnutím rady města, která přestala brát na zřetel 
usnesení z prosince 2019, ve kterém zastupitelé radě doporučují aktivně 
podporovat péči v Sušické nemocnici v rozsahu interna, lůžková chirur-
gie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř) 
viz první otázka referenda. Kdyby zastupitelé dodržovali vlastní usnesení, 
nemuseli by za ně jejich práci dělat občané. 

Jsme hrdí na ty z vás, kteří se nesmířili s faktem, že místní po-
litici nenaslouchají a nekonají. Prostě nehasí požár stodoly. Sušická 
nemocnice není věcí stranických příslušníků a volených zástupců. 
Plnohodnotnou zdravotní péči potřebuje každý bez ohledu na svůj 
věk nebo společenský status. Je jedno, koho volíme nebo komu fandí-
me. Zůstaňme nezávislí. Přijďme k referendu a hlasujme o tom, ja-
kou nemocnici v Sušici chceme mít a zda je pro nás Sportovní hala 
prioritou číslo jedna.  Nezávislí ze Sušice

ČSSD Sušice

Vyjádřit se k referendu považujeme za dobrý nápad redakce. Sušičtí 
voliči budou mít jedinečnou možnost rozhodnout o nemocnici a výstavbě 
sportovní haly PŘÍMO, referendum je nejvyšší stupeň demokracie. A jaký 
názor má sušická ČSSD?

1. Budoucnost nemocnice Připomeňme, že v době vlády ČSSD (starost-
ka Rippelová) byl postaven a otevřen monoblok nemocnice (2002). Od té 
doby jsme měli její fungování vždy jako prioritu, jako službu, která je tady 
pro lidi a kterou je potřeba podporovat. S výměnou vedení radnice (2006) 
přišel názor, že nemocnice je samostatným subjektem, který si na provoz 
musí vydělat. Mzdy zdravotníků byly výrazně nižší než v okolních nemoc-
nicích a o stabilizaci personálu se město nestaralo. Pro výstavbu lékařských 
domků, námi navrhovanou, nebyla politická vůle. Z důvodu nedostatku lé-
kařů se v r. 2015 město rozhodlo pro pronájem, ten ale pod taktovkou sou-
kromníků přinesl úbytek poskytované péče. Vzpomeňme, že jen 2 zastu-
pitelé za ČSSD tehdy zvedli ruku pro provoz Plzeňským krajem. Bylo nám 
jasné, že soukromník chce především vydělat. A novodobá historie? Po 9 
měsících fungování nemocnice bylo její vedení radou města (hlasy ODS 
a hnutí ANO) odvoláno a došlo k uzavření akutní lůžkové chirurgie. S TÍM 
ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME! Domníváme se totiž, že pokud v nemocnici 
nebudou alespoň dva akutní obory (interna s JIP a chirurgie), JE OHROŽE-
NO I FUNGOVÁNÍ NONSTOP CHIRURGICKÉ AMBULANCE. Vždyť 
v Sušici chirurgové nejsou! Co to znamená? Že od 16 hod. a o víkendech 
pojedeme např. s vymknutým kotníkem či tržnou ránou až do Klatov nebo 
Strakonic. Další omezení péče může přijít: Zůstane v nemocnici dětská 
pohotovost? Udrží se interna? Činnosti v nemocnici jsou provázané, proto 
jejich vyjmenování v první otázce REFERENDA JE NAMÍSTĚ. Druhá 
otázka směřuje k ZÁKAZU PRODEJE BUDOV NEMOCNICE. Je pocho-
pitelné, že po špatné zkušenosti se stávající vládnoucí partou si přípravný 
výbor REFERENDA “pojistil” i tuto oblast. Případné angažmá Plzeňské-
ho kraje záleží podle nás na garanci poskytované péče pro sušické občany. 
Zatím starosta Mottl žádnou smluvní garanci nevyjednal a ani se nesnaží 
o smlouvě s krajem komunikovat se zastupiteli. A že v našem městě nejde 
o peníze, už je také všem jasné a souvisí to s třetí otázkou REFERENDA.

2. Stavba sportovní haly O výstavbě nové sportovní haly zastupitelé 
rozhodli koncem roku 2015, ale za předpokladu, že stavba bude téměř stejně 
drahá jako případná rekonstrukce haly u gymnázia – cca 40 mil. Protože si 
však sušické zájmové skupiny do projektu postupně přidávaly své předsta-
vy, projekt haly se „nafukoval“ až do neskutečných 180 mil. Kč (!). Za tako-
vé peníze si haly nestaví ani okresní města. Protože aktivisté sami viděli, že 
to s halou „přestřelili“, požádala rada města projektanta o zlevnění projektu. 
Hala se tedy za peníze daňových poplatníků nejdříve "zvětšovala" a poté zase 
„zmenšovala“, projekt již stál cca 5 mil. Kč. Nyní je stavba ve fázi výběro-
vého řízení, předpokládaná cena 143 mil. Často je zastánci stavby zmiňová-
na dotace z Operačního programu životní prostředí. Dotace na energetické 
úspory však budou pokračovat, odklad stavby rozhodně neznamená koneč-
nou stopku pro dotaci. Domníváme se, že ani zvolené místo uprostřed bytové 
zástavby není nejlepší, vyhovuje především hostujícím sportovním klubům, 
zájem Sušičanů je vedlejší. ČSSD je pro to, aby o hale rozhodli noví zastupi-
telé – volby jsou za rok a na staré hale je střecha opravená.

Vážení spoluobčané, v REFERENDU máte unikátní příležitost rozhodnout 
o směřování našeho města v oblasti zdravotnictví a sportu. MO ČSSD Sušice

Rozumní Sušice

Osobně referendum určitě chápu jako jeden z institutů přímé demo-
kracie. Co se týče komunální politiky, tak vlastně na stejnou úroveň, jako 
komunální volby. 

Podle mého názoru, v komunálních volbách by měly být ta větší 
témata, jak náplní, tak i termínově a naopak v referendu řešit, co je 
nutné rozhodnout teď. To, co není možné odkládat až do komunál-
ních voleb. A to je právě problém připravovaného referenda. Ty tři 
otázky nejsou nová témata. Pokud se podíváme do programů jednot-
livých stran a uskupení, tak všichni jsme nemocnici řešili. A sportovní 
halu přece také. Sušičtí občané v komunálních volbách jasně rozhodli. 

Už několik období zastupitelé jasně vědí, že nemocnice v Sušici být musí. 
Ano, jde o to, v jaké podobě. Bohužel, v této otázce nejsem optimista. Také 
bych chtěl, aby se děti rodily v Sušici, byla tady lůžková chirurgie, kom-
plement, atd. V předminulém a minulém zastupitelském období jsem věřil 
a doufal, že to jako město Sušice dokážeme. Dneska vím, že bez pomoci 
kraje to nedokážeme. A vlastně ani nejde o fi nanční toky, a už vůbec bych 
to nespojoval s výstavbou sportovní haly. To je jen manipulativní otázka, 
takový nízký populismus. Škoda, že se na posledním srpnovém mimořád-
ném zastupitelstvu nepodařilo odhlasovat protinávrh, kde se zastupitelstvo 
zavazovalo právě na ty první dvě otázky odpovědět kladně. Nepochopil 
jsem některé zastupitele, proč nehlasovali kladně. Asi jsou tam ještě jiné, 
mně neznámé, důvody. Jsem přesvědčen, že všichni zastupitelé, stejně jako 
já, nemocnici v Sušici chtějí, a už vůbec nikdo nechce prodávat nemovi-
tosti nemocnice, jen buďme realisté a uvědomme si, v jakém rozsahu jsme 
schopni nemocnici provozovat. A ta třetí otázka referenda, na tu už občané 
Sušice odpověděli v komunálních volbách, podle mého názoru je v tomto 
referendu zbytečná, pokud nechci s občany manipulovat. 

Děkuji za možnost vyjádření. Mgr. Čestmír Kříž, Rozumní

REFERENDUM – dokončení ze str. 1

V kanceláři starosty na radnici proběhlo 19. července ofi ciální rozlouče-
ní s odcházejícím farářem sušické farnosti P. Markem Donnerstagem ThD. 
(vlevo) a zároveň byl představen jeho nástupce P. ThLic. Jaroslaw Zygmunt.

Preventivní screeningové testování 
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků 

s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první (mimo prvnáčků) 
nebo druhý den (prvňáčkové) školního vyučování, a dále se testuje v ter-
mínech 6. září a 9. září 2021. 

Testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokon-
čené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Testování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnan-
ců ve školách antigenními testy distribuovanými z MŠMT v tomto obdo-
bí neprobíhá, zaměstnanci se musejí prokázat negativními testy každé 3 
dny na vlastní náklady.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna 

si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací 
cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uve-
den v aktuálně platném opatření MZd. Ve třídě, kde jsou žáci usazeni, při 
konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení už roušky mít nemusejí.

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování 
a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc 
nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po ce-
lou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce 
a ve společných prostorách školy. 

Stále platí zákaz vstupu cizích osob do školy, v tuto chvíli neplánujeme 
žádné hromadné akce. Vítání a stužkování prvňáčků plánuje i ZŠ Lercho-
va před školou. -CK-
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Nové zvony v Kašperských HoráchŠŠŠŠUM: Jak na Santosu zašumělo Nové zvony ve Strašíně

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide

Tři metry dlouhý nápis „V dob-
rém jsme se sešli“ byl připraven na 
slavnostní koncert 160. výročí Sva-
toboru 10. října. Bohužel covid ho 
„uložil“ do skladiště. Teprve 2. 7. 
2021 byl vytažen na světlo Boží 
a použit při odjezdu na „Koncertní 
turné“ do Beskyd. 

První zastavení v hanácké me-
tropoli nám umožnilo zazpívat 
si v kostele Panny Marie Sněž-
né „Ave verum corpus“ za do-

provodu varhan, na které hrával 
W. A. Mozart. 

Druhý den jsme se vydali na Pus-
tevny, abychom obdivovali renovo-
vané skvosty Dušana Jurkoviče. Na 
Radhošti nás přivítalo sousoší Cyrila 
a Metoděje. Hádejte, co mají u no-
hou? (Správně, skoleného pohan-
ského boha Radegasta.) Po večeři 
v penzionu „Bečva“ jsme zpívali 
pro turisty lidové písně a také např. 
Život je jen náhoda. 

Historické okamžiky zažily 
minulou neděli šumavské Kašper-
ské Hory. Po téměř osmi desít-
kách let se do tohoto šumavského 
města vrátily zvony pro věž hlav-
ního kostela sv. Markéty. Stalo se 
tak na základě úspěchu projektu 
„Zvony pro Šumavu“ a rozsáhlé 
veřejné sbírky z iniciativy místní-
ho Šumavského kulturního spol-
ku a Nadace Blížksobě. Snahou 
zde bylo vyrovnat jednu z dosud 
čitelných kulturních ztrát ještě 
z dob druhé světové války a ob-
novit jeden z významných prvků 
místního genia loci. Známý čes-
ký zvonař Petr Rudolf Manoušek 
zrestauroval dva stávající histo-
rické zvony ze 17. století a ulil 
tři zvony nové s originálními re-
liéfy malíře a sochaře Miroslava 
Houště. Nové zvony jsou zasvěce-
ny Matce Boží Panně Marii (786 
kg), patronce kostela sv. Markétě 
(332 kg) a sv. Anně (138 kg). Byly 
slavnostně posvěceny českobu-
dějovickým světícím biskupem 
Mons. Pavlem Posádem v rámci 
tradiční poutní slavnosti Panny 
Marie Sněžné za účasti široké ve-

řejnosti, domácích i zahraničních 
hostí včetně německého vyslance 
v Praze Dr. Hanse-Petera Hinri-
chsena. Všech pět zvonů bude 
znít v akordu fi s1- a1- H1 – cis2 
– e2. Svěcení zvonů v Kašper-
ských Horách doprovodily kon-
certy duchovní hudby a téma-
tická výstava v místním Muzeu 
Šumavy. Koncert sourozenecké-
ho dua profesionálních hudeb-
níků Markéty Schley Reindlové 
a Tomáše Reindla uvedl k pří-
ležitosti svěcení zvonů mimo 
jiné světovou premiéru sklad-
by „Zvony ze šumavské pouš-
tě“. K slavnostní atmosféře mi-
nulého víkendu v Kašperských 
Horách významně přispěla také 
vystoupení souborů staré hud-
by: Collegium Marianum Jany 
Semerádové a Kolegium pro 
duchovní hudbu Klatovy Víta 
Aschenbrennera.

Nové a restaurované zvony se 
poprvé naplno rozeznějí při měst-
ské slavnosti Šumavské Kašper-
ské Hory v pátek 10. září 2021 
v 18 hodin. Vladimír Horpeniak

foto Tomáš Mašek

Významný den své novodobé 
historie prožívalo v sobotu 3.čer-
vence poutní místo Strašín na Šu-
mavě. Za účasti široké veřejnosti 
zde diecézní biskup českobudějo-
vické diecéze Mons.Vlastimil Kro-
čil slavnostně posvětil dva nové 
zvony, které místnímu poutnímu 
a farnímu kostelu Narození Panny 
Marie věnoval bratr kapucín Anděl 
Homola, působící na jižní Moravě. 
Ke sbírce na tyto strašínské zvony 
po dobu téměř jednoho roku oslo-
voval lidi snad z celé naší republi-
ky. Zvony vyrobila známá zvonár-
na Leticie Vránové – Dytrychové 

v Brodku u Přerova. Větší zvon 
o váze 290 kg je zasvěcen sv. Josefo-
vi, menší zvon těžký 129 kg Panně 
Marii. Reliéfy s motivy sv. Josefa, 
strašínské Matky Boží i strašínské-
ho kostela pro zvony vymodeloval 
výtvarník Stanislav Míka. Podle 
domácího duchovního správce P. 
Petra Koutského budou nové zvo-
ny nejen oznamovat bohoslužby 
ale každý den vyzvánět v poledne 
a také večer v 18 hodin. Na letošní 
slavnostní zvonění ve Strašíně se 
mohou těšit i účastníci letošní slav-
né pouti v neděli 12.září.

Vladimír Horpeniak

Možná mnozí zaznamenali, že 
to na Santosu zašumělo a z padají-
cího listí se staly háčky poutavé scé-
ny, na které se i šum proměnil v libé 
tóny účinkujících hudebníků. Ano, 
17. 7. zde proběhl 1. ročník festivalu 
ŠUM. Hrozící celodenní déšť ořezal 
sice doprovodný program, o hudební 
vystoupení však diváci nepřišli.

Jemně program rozjela zpě-
vačka Lena Yellow za doprovodu 
kytary Vlada Lička. Pak už scénu 
opanovala energická místní kapela 
Bossanoha s nepřehlédnutelným 
frontmanem tromonovým Jardou 
Panuškou (1), klávesistou Jonášem 
Baierlem, baskytaristou Luká-
šem Hamákem a bubeníkem Šíšou 
M. Šislerem..Z parádních rytmů 
a vyhrávek i stahujícím se mrač-
nům vodní sousta zaskočila a déšť 
se spustil až za borce v klobouč-
ku jménem 7krát3 (2) a jeho Live 
Bandu, to však již rozjařeným di-
vákům a tanečníkům nevadilo. Fes-
tival zakončilo uskupení Electro 
Swing Allstars.

Akci uspořádal nový sušický spo-

lek OBKLOPENO, a proto jsem 
se jeho zástupce Petra Kozla zeptal 
na cíle spolku i festivalový záměr: 
„Důvodem vzniku spolku Obklopeno 
bylo především pořádání sportovně 
– kulturních akcí. V minulosti jsme 
již pořádali několik ročníků street-
ballu (městská forma basketbalu) 
a několik hudebních mini-večerů. 
Pro nás, jako spolek, jsou však cíle 
vyšší a jedním z mezníků spolku bylo 
uspořádání hudebního festivalu. Ten 
se nám podařilo zrealizovat tento rok 
a díky tomu jsme si opět posunuli 
laťku výš v rámci jeho pokračování. 

Festival jsme uspořádali ze-
jména proto, abychom nabíd-
li veřejnosti i jiné hudební žánry 
(jazz-funk, soul, folk, R’n’B, elektro-
swing apod.), o kterých jsme v Suši-
ci dlouho neslyšeli. Byli jsme rádi, 
že všichni pozvaní umělci si cel-
kový průběh festivalu velmi užili. 
Doufáme, že festival Šum bude mít 
v příštím roce pokračování, na kte-
rém již pracujeme a doufáme, že si 
tento festival postupně najde více 
příznivců.“ Děkuji. text a foto ED

Čechomor omladil a září dál
Bohatou a různorodou nabíd-

kou akcí hýří přes léto Ostrov San-
tos. Dominují především letní kino 
a koncerty zavedených uskupení. 
Letos si zde fanoušci mohli vy-
slechnout kapely Chinaski, Harlej, 
Rybičky 48, Trautenberk a očeká-
ván je Brutus i Škwor. Třešničkou 
na takovém hudebním dortu pak 
jistě byl 21. července Čechomor.

V počátku jménem I. Českomo-
ravská nezávislá hudební společnost 
dospěla ve svých úpravách lidových 

písní k nezaměnitelnému a moder-
nímu zvuku. K fúzi starých melodií, 
původních textů, klasických akustic-
kých a rockových elektrických ná-
strojů přibrala ústřední letitá dvojice 
František Černý a Karel Holas no-
vého mladého baskytaristu Lukáše 
Čuntu a bubeníka Matěje Lienerta 
a sušickému publiku představila dů-
razné, přesné a svižné pojetí mnohdy 
znovuzlidovělých písní navazujíc tak 
na osvětovou tradici Jaroslava Hutky 
a Vlasty Redla.  text a foto ED

Divadlo s Lenkou Sasínovou u kapucínů

V neděli 27. června se klášterní 
zahrada v Sušici proměnila na diva-
delní scénu. Děti na dekách a dospělí 
na lavičkách očekávali, jak to tento-
krát dopadne s Červenou karkulkou 
a pak s Jeníčkem a Mařenkou. První 
překvapení přišlo záhy, když jsme 
zjistili, že Karkulka byla poměrně 
plačtivá holka a že se vlk učil cizím 
řečem. V rozhovorech mezi Jeníčkem 
a Mařenkou asi mnozí rodiče rozpo-
znávali své ratolesti. Nejrůznějších 
vychytávek a vtípků tam ovšem měla 
členka Divadla Brod mnohem víc.

Krásné bylo, že děti divadlo 
spoluvytvářely a posouvaly děj 
dopředu. A také si střihly malou 
roli, třeba když hrály les, kterým 
procházela Karkulka a v němž 
se také objevila chaloupka z per-
níku. Zároveň rodiče obdivovali 
své děti, jak dokázaly znázornit 
ohnivou pec i s vrzajícími vrátky.

Skvělé představení s výbor-
nou herečkou trvalo zhruba ho-
dinu. Napočítali jsme osmdesát 
diváků a divaček.

br. Petr Petřivalský OFMCap.

V neděli jsme v krásném dřevě-
ném kostelíku ve Velkých Karlovi-
cích uplatnili „Missa brevis“ Zdeňka 
Lukáše. Odpoledne jsme nezapo-
mněli navštívit skanzen Valašskou 
dědinu a Mlýnskou dolinu. Někteří 
stihli probíhající festival např. sou-
bor Hafera (borůvka) nebo Blažen-
ky ze Vsetína. 

V pondělí jsme odjeli do Karo-
línky a obdivovali moderní kostel, 
jehož mozaikovou výzdobu vytvo-

řili místní občané. Po pětikilometro-
vé Valašské galerii v přírodě přišlo 
vhod koupání na přehradě. 

Po cestě domů jsme navštívili tře-
bíčské památky UNESCO: Baziliku 
sv. Prokopa a židovské město. 

První zkouška Svatoboru ve stře-
du 1. září 2021 ve 20.00 hodin bude 
už snad bez roušek. Přivítáme nové 
členy a budeme připravovat program 
ke 150. výročí Sokola a vánoční kon-
certy.   Josef Baierl
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17. září – Kino Sušice
Kladivo na pýchu – Rocková opera 

17. září od 22 hod. – Tradiční KlOU!b
Prago Union – koncert

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

24. září a 1. října od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – bláznivá komedie Patricka Haude-
coeura, režie Věra Holá Tůmová – Sušické Divadlo 
Ochotníků SušDivOch

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 
Otevírací doba:

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

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu
GALERIE SIRKUS
Příkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:

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

do 31. srpna
Miroslav Šisler – SLAPY – cyklus kreseb a maleb 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro
do 31. srpna 
V soukromí divočiny – výstava fotografi í z foto-
pastí Národního parku Šumava

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen: 

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

do 6. října

Výstava je zapůjčena od pana Adolfa Puchingera, 
skláře, který pracoval v bývalé sklárně Annín. 
Jsou to jeho výrobky, některé si sám navrhoval.

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

Přehled akcí
4. září od 15.30 hod. – Chatová osada Luh

4. září od 20 hod. – Ostrov Santos
Škwor

8. září od 20 hod. – KD Sokolovna – přeloženo z 5. 10. 2020

10. září od 20 hod. – Kino Sušice

11. září od 19 hod. – KD Sokolovna – viz str. 6

27.–28. srpna – Ostrov Santos

28. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice

28. srpna od 13.30 hod. – náměstí Sušice

3. září od 20 hod. – Ostrov Santos
Brutus – koncert

3. září od 22 hod. – Sokolovna & Tradiční KlOU!b

Sušice Region

Annín
denně od 16.30 do 18.30 hod. 
+ v sobotu od 11.00 do 13.00 hod. – Mouřenec
Otevřené dveře na Mouřenci – denně od 17.00 
a 17.45 hod., v sobotu od 11.30 a 12.15 hod. – ko-
mentované prohlídky

27. srpna od 19 hod. – nádvoří sklárny v Anníně
3. Annínské bábovkobraní – živá kapela 

28. srpna od 14 hod. – Mouřenec
Touch of Gospel – koncert

28. srpna od 18.30 hod. – Mouřenec 
Příběh mouřeneckých fresek – přednáší prof. 
PhDr. Ing. Jan ROYT, Ph.D., historik umění

Kašperské Hory
Každou středu od 15 hod. – sraz před budovou radnice
Komentované prohlídky města – cca 75 min.

27. srpna od 12 hod. – náměstí Kašperské Hory
Zavěšení zvonů do zvonice věže kostela sv. Markéty

27. srpna od 21 hod. – Park pod kinem KH
Letní kino – Bábovky

28. srpna od 20 hod. – kostel sv. Mikuláše
Ensemble Inégal – Vivaldi in Bohemia – Antonio Vi-
valdi a jeho následovníci v Čechách – koncert

9. září od 15 hod. – Horský klub Kašperské Hory
Senior IN – Přednáška o historii obcí Stachy, Zdíkov. 
Přednášející: Jan Voldřich

Dolejší Těšov
27. srpna od 19 hod. – Nezámek
Vypsaná fi xa

28. srpna od 19 hod. – Nezámek
Cimbálová muzika Pana Broučka

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba v květnu a červnu: po–so 9.30–15.30
Něžné orchideje mírného pásma 
fotografi cká výstava Anny Kratochvílové z Horažďovic 
Secesní móda a historický nábytek
výstava dobového secesního oděvu
Simonetta: Čas zastavit se... – tradiční výstava obrazů

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

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava fi nského designového skla a porcelánu
Kořeny – výstavy fotografi í Michaely Brachtlové, Jo-
lany Havelkové, Phily Primus, Telony (Leony Bažant 
Telínové) a Sonji Vectomov

Radešov
28. 8. Od 19 hod. – Chata Yukon
Legenda aneb Staré dobré country

Hartmanice

MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
Stálá expozice ,,Svatý Vintíř’’ – od Z. Jonové. Výstava 
je součástí česko-německého projektu ,,Vintířova stezka’

27. srpna od 17 hod. – Hartmanická synagoga 
Beseda s Emilem Kintzlem na téma Zmizelé obce

29. srpna od 17 hod. – Hartmanická synagoga
Hudba v synagogách Plzeňského kraje 
vystoupí rodinné hudební uskupení Tre Violini 

11. září od 10 hod. – U hotelu Vintíř
Mistrovství Šumavy v opékání prasat – 5. ročník

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
27. srpna od 20 hod. 
Aneta Langerová – turné s kapelou a smyčcovým triem

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
27. srpna od 20 hod. 
Kladivo na pýchu – Rocková opera
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Dne 5. června 2021 byl požehnán , i za účasti vás mnohých, 
nově instalovaný křížek ve Stodůlkách. Byla to velmi radostná 
událost, která potěšila mnoho účastníků slavnosti i turistů zde 
putujících. 

Ta radost však netrvala dlouho. 29. června jsem dostal zprávu, že 
ten krásný křížek je zničen, o čemž jsem se na vlastní oči přesvěd-
čil. Nějaký přiblb-
lý vandal jej ulomil 
a odnesl. Zřejmě mu 
bude „zdobit“ chatu či 
něco jiného a bude se 
radovat ,že zničil prá-
ci druhých, kteří mají 
v hlavě mozek, ne jako 
on, co má v hlavě úpl-
ně něco jiného. 

A já pevně věřím, že 
se mu to jeho vandalství 
jistě vymstí. Škoda, že 
dnes již nemůžeme se-
kat ruce, on-blbec- by si 
to jistě zasloužil. A jestli 
si – blbec– myslí, že tam 
nový křížek nebude, 
tak to se mýlí a snad se 
mu to v hlavně srovná 
a svou sílu bude zkoušet 
třeba užitečnou prací. 

Snad nechá na po-
koji i ten nový křížek, 
který byl požehnán 
P. Jendou Kulhán-
kem na Vogelsangu 
u Kašperských Hor 
v pátek 16. července 
2021.  Emil Kintzl

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky

Anna Vondrová r. 1927, Marie Fiedlerová r. 1933, Jaroslava Švelchová r. 
1942, Ivana Pilcová r. 1964, Eva Sieglová r. 1937, Jaroslav Němec r. 1932, 
Marie Fialová r. 1930, Emanuel Choc r. 1930, Stanislava Johanssonová r. 
1933, Anna Prinzová r. 1947, Marie Kůrková r. 1929, Marie Kubovcová 
r. 1924, Jindřich Pavlíček r. 1934, Kristina Benešová r. 1942, Jarmila 
Šmídlová r. 1936, Bohuslav Hrabý r. 1930, Anna Procházková r. 1928, 
Bernard Motyčák r. 1934.

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

sobota 2. října 2021
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Přeloženo z 25. dubna / 21. listopadu 2020.

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-
pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Koncert H. Vondráčkové
Legenda české pop music a držitelka mnoha světových ocenění Helena 

Vondráčková, vyjede na podzim na odložené česko-slovenské turné, které 
mělo původně začít loni na jaře, ale kvůli koronavirové krizi ho zpěvačka 
přeložila na podzim 2021.

Během své více než padesátileté kariéry nazpívala přes 1500 písní. Na 
koncertě zaznějí nejen osvědčené hity, ale také písně z posledního studio-
vého CD Tvrdohlavá, které zpěvačka vydala loni.

„Ani v této těžké době to nevzdávám a pevně věřím, že se budeme moci 
setkat na koncertech. Rozhodla jsem se celé turné pojmenovat Vzhůru k výš-
kám. Netřeba asi dodávat, že jsem se nechala inspirovat názvem mého vel-
kého hitu z fi lmu S tebou mě baví svět, který zazní i na koncertě v Sušici“, 
(KD Sokolovna 11. září) doplnila Helena Vondráčková. -tz-

Dne 30. července by oslavil můj manžel, otec 
a dědeček, pan

František Švarc
70. narozeniny.
Stále na něj vzpomínáme s láskou a vděkem.
Manželka Bohuška a dcery Bohuška a Janina s rodinami.

Očím ses ztratila – ale v srdcích zůstaneš navždy.

Dne 12. srpna uplynulo pět let od úmrtí paní

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

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 13. sprna jsme vzpomněli pátého smutného výročí
od úmrtí paní

Jiřiny Kopelentové.
Stále vzpomínají dcera Jiřina s rodinou, syn 
Bohuslav s rodinou a syn Václav. 
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.

U3V – nová pobočka v Sušici
Léto je v plném proudu, ale na Univerzitě třetího věku Západočeské 

univerzity v Plzni (U3V ZČU) vrcholí přípravy na další ak. rok 2021/2022. 
V březnu tohoto roku mohli senioři se Sušice a okolí studovat na U3V ZČU 
pilotní kurz „Kouzelný svět bylinek“. Od září otevírá U3V ZČU nově 
pobočku v Sušici. Prvním oborem, který budou moci zájemci o studium 
navštěvovat v nastávajícím akademickém roce, bude „Tajemství fauny 
a fl ory“, který přednese pan magistr Jaroslav Vágner. V rámci přednášek 
si budou moci sušičtí senioři prohlédnout i zajímavé exponáty. Výuka bude 
probíhat v budově městského úřadu.

Díky pilotnímu běhu U3V ZČU minulém akademickém roce si Suši-
čané vyzkoušeli, že online výuka může mít i své výhody. Možnost studia 
distanční formou ocení zejména ti, kteří se starají o své blízké, zajímá je 
i jiný obor než ten, který je přednášen na jejich pobočce, … důvody jsou 
různé. Proto je pro naše posluchače připravena jako rozšíření nabídky 
i možnost online studovat pět vybraných předmětů z různých oborů. Online 
přednášky budou společné pro posluchače ze všech poboček U3V a bude-
te tak moci sdílet vaše zkušenosti i s posluchači, se kterými byste se jinak 
neměli možnost potkat. Online se ponoříte do tajů astronomie, objevíte 
zajímavý svět dramaturgie opery, přenesete se do časů první republiky, 
zjistíte co se děje ve vašem těle v kole roku nebo potrénujete svoji paměť.

Ke studiu na U3V ZČU se přihlásíte prostřednictvím e-rezervace. Po-
sluchači se přihlašují prostřednictvím webových stránek www.u3v.zcu.
cz Rezervujte si tedy své místo ke studiu nabízených oborů z pohodlí va-
šeho obýváku nebo z letní dovolené. Osobně se tedy můžete dostavit až 
na první přednášku. E- rezervace budou pro všechny pobočky spuštěny 
v úterý 24. 8. 2021 ve 12.00 hodin a budou otevřeny až od soboty 28. 8. 
2021. Další možností je prezenčního zápis ke studiu, který proběhne v Su-
šici dne 16. 9. 2021 od 15.00 do 16.30 hod. v budově Městského úřadu. 

Co vám studium na U3V přinese? Dozvíte se spoustu nových infor-
mací, potkáte se s lidmi, kteří se stanou vašimi spolužáky a prohloubíte si 
své znalosti a vědomosti. Program je realizován za podpory města Sušice.

Těšíme se s vámi v září na viděnou. -TM-

Smutná zpráva ze Stodůlek

TO ZUŠ 
(Taneční oddělení Základní umělecké školy)

Máte rádi pohyb? Chcete tančit? Chcete 
poznávat, objevovat a tvořit?

ZUŠ přijímá nové žáky všech věkových 
kategorií do TO.

Pronikněte do světa baletu, scénického a lidového tance. Za po-
moci živého hudebního doprovodu ve vás probudíme cit pro ladnost, 
melodičnost a harmonii. Otevře se vám prostor pro vlastní tvořivost, 
improvizaci a fantazii.

Své dovednosti a výsledky kolektivní práce uplatníte na soutěžích, 
různých kulturních akcích v Sušici a okolí nebo na našem každoročním 
tanečním večeru „Tančíme pro radost“.

Těšíme se na vás v krásném tanečním sále ZUŠ Fr. Stupky v Sušici.
Kontakt:
Hana Kopová ZUŠ Sušice
tel.: 732 721 028 tel.: 376 523 202
e-mail: hanakopova@seznam.cz e-mail: info@zussusice.cz

Poděkování
Poděkování hartmanickým hasičům a jejich veliteli panu Kadeřábko-

vi za rychlou a kvalitní pomoc. Vystoupili jako velmi šikovní a ochotní 
pracovníci při odstraňování následků povodně v osadě Velký Radkov. 
Ještě jednou vřelý dík tak schopnému kolektivu vyslovují

Machálkovi z Velkého Radkova

Dne 31. srpna uplyne již šest let, co nás navždy
opustila paní

Jana Voříšková
z Kašperských Hor.
S láskou vzpomíná manžel a ostatní příbuzní.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
krutý osud nám Tě vzal, smutný domov
a cestu na hřbitov zanechal...

Dne 9. srpna uplynul první rok, kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dědeček pan

Jiří Míka
ze Žichovic. S láskou, úctou a bolestí v srdci stále 
vzpomínají manželka Miluše, dcera Mirka s přítelem, syn Jiří s manželkou, 
vnoučata Kubík, Verunka, Michalka, Terezka a ostatní příbuzní. 

SušDivOšské pozvání do divadla
Milí a vzácní diváci a příznivci kulturního dění v našem městě. 

Přežili jsme dlouhý půst bez duševní stravy a těšíme se již všichni 
na setkání před i za oponou.

Sušický divadelní spolek Sušdivoch nelenil a připravil na měsíc září 
dvě představení. Předně v premiéře novou hru Noc poslední mistra Jana 
a to v pátek 10. září od 20 hodin v kině Sušice. Autorem je divadelník 
a režizér v jedné osobě. Jedná se o historické drama zachycující zápas 
o poznanou pravdu a zároveň těžké chvíle i pokušení poslední noci Mis-
tra Jana Husa v Kostnici.

Hra je zároveň poselstvím dnešnímu člověku v naší nelehké době. 
Je též příležitostí k zamyšlení nad vlastním životem a smyslem lidské-
ho bytí vůbec. Tato hra byla původně napsána k významnému výročí 
našich dějin (1415–2015) a to podle listů z Kostnice, kde byl Hus držen 
ve vězení od listopadu 1414 až do slyšení před koncilem a rozsudku nad 
ním v červnu 1415. Během celého dramatu k nám promlouvá mistr Jan 
(Ed Lískovec) s naléhavostí a vášnivým zaujetím pro pravdu a hodnoty, 
bez nichž by byl lidský život plochý a prázdný. Dopisy vězně svědomí 
přátelům jsou silně citově zabarvené a slova Mistra Jana jsou i přes sta-
letí pro nás stále živým odkazem.

Hru provází sbor choralistů Paddy ś Bangers, kteří zpěvem chorálů 
navazují dobovou atmosféru. Drama „Poslední noc“ můžete zhlédnout i za 
měsíc a to 8. října opět ve 20 hodin v sušickém kině.

Ochotnický soubor Sušdivoch připravil na konec září i svou 
zdařilou francouzskou komedii Lázeň perlivá, která měla velký 
divácký ohlas a tak pro velký úspěch ji budeme znovu uvádět „na 
prknech, která znamenají svět“ ve dnech 24. září a pak 1. října 
vždy v pátek ve 20 hodin v kinosále. Těšíme se na vaši návště-
vu a přejeme hluboký kulturní zážitek.   Mgr. Václav Diviš
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Rodinné centrum Medvídek 

ve spolupráci 

s Divadlem z Pošumaví 

Vás srdečně zvou 

na prázdninovou akci:

III. RODINNÁ OLYMPIÁDA
Tentokrát ve stylu pohádek

Neděle 29. SRPNA 2021 od 14.00 do 17.00 | Ostrov Santos, Sušice

Přijďte v pohádkových kostýmech (dobrovolné)

Sponzoři: město Sušice, Ostrov Santos

Svatojánci v akci – Školní děti si užily 

letošní příměstské tábory ZDARMA

Proběhlý školní rok byl především pro žáky základních škol velmi 
zátěžový. V návaznosti na Výzvu ministerstva školství s názvem „Letní 
kempy 2021“ jsme se i my rozhodli dětem školou povinným umožnit se-
tkávání v našich příměstských táborech a podpořit tak opětovné posílení 
sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci. Naše nezisková 
organizace Svatojánci z.s. splnila podmínky Výzvy pro pořádání pří-
městských táborů a o letošních prázdninách se našich táborů zúčastnilo 
310 dětí, které měly tyto tábory zcela ZDARMA. 

Další grant z Tesco projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme 
díky vám získali k dovybavení našeho nově vznikajícího Svatojánského 
centra, které bude sloužit k dispozici našim dalším projektům. Svatoján-
ské centrum tak nabídne:

Rodinné centrum – setkávání maminek a tatínků s dětmi, bude při-
pravený zábavný program pro nejmenší, workshopy a dílny. Aktuální 
dění bude vždy včas upřesněno.

Hlídání dětí – po domluvě předem je vhodné pro děti od 2 – 12 let. 
Při hlídání si s dětmi hrajeme, poznáváme svět kolem nás, učíme se, zpí-
váme, hrajeme na hudební nástroje, chodíme na procházky a cvičíme. 

Volnočasové kluby – tyto kluby budou pro děti (4–15 let) zcela zdar-
ma v odpoledních hodinách a děti na ně můžete začít přihlašovat již od 
září, plnohodnotný provoz poběží od října. 

Lesní klub Zahrada – v neposlední řadě bude mít v tomto centru zá-
kladnu i Lesní klubík Zahrada pro předškolní děti. Lesní klubík po vzoru 
lesních školek začne plnohodnotně běžet od října 2021. Září plánujeme 
jako „rozkoukávací“ měsíc, kdy budou moci rodiče využít možnost ná-
vštěvního dne a stále ještě děti do klubu přihlásit. 

Náš spolek se zapojuje do různých výzev, díky kterým se snažíme 
vytvářet pro děti všech sociálních skupin rovnocenné prostředí a činit 
tak společnost dostupnější pro všechny. 

Doufáme, že se již nebude opakovat loňský podzim, kdy veškeré naše čin-
nosti musely být omezeny a přivítáme vás na všech našich projektech. Veš-
keré informace dohledáte na našich webových stránkách https://svatojancizs.
webnode.cz/svatojanske-centrum/  Stanislav Jílek, předseda spolku

Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769, Sociálně terapeutická dílna: 
775 731 769, Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

OKÉNKO POMOCI

Nálezy uložené na stálé službě 
Městské policie Sušice

Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, 
které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.

Výrazně stoupl počet nalezených telefonů! Info podáme na služebně 
dámská kabelka – 1 ks, brýle + pouzdro – 1 ks, mobilní telefon – 15 ks, 
peněženka – 5 ks, dětská peněženka – 2 ks, jízdní kolo – 5 ks, hodinky – 
4 ks, powerbanka – 1 ks, sáček nákup – 1 ks, fl asch Verbatim – 1 ks, pán-
ská taška kož. – 1 ks.

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

Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » Aktuál-
ní informace.  

 Martina Gregorová, Městská policie Sušice
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Fotbal v Sušici jede na plné pecky! Úspěch v derby i nepříjemné ztráty
V polovině prázdnin se naplno 

rozjely fotbalové nižší soutěže. Ko-
nečně se po dlouhé covidové pauze 
představili na sušickém trávníku 
i domácí hráči. Áčko stihlo ode-
hrát pět zápasů, velmi se cení výhra 
s Hrádkem (3:0). Mužstvo naopak 
mrzí poslední dvě ztráty před vlast-
ními fanoušky proti Tachovu (0:3) 
a Mochtínu (1:2).

Sezona v I.A třídě mužů začala 
poslední červencový víkend, Suši-
ce jela na 1. kolo do Rokycan. Na 
vstup do soutěže se hráči poctivě 
chystali. Během dlouhé pauzy já-
dro týmu tvrdě trénovalo, mužstvo 
odehrálo několik přípravných zá-
pasů. Start ale nevyšel podle před-
stav. Během úvodní půlhodiny se 

Letní volejbalový turnaj ve znamení oslavenců

Zprávy o kopané v Dlouhé Vsi

Ačkoliv duchovní otec turnaje 
Čestmír Kříž původně avizoval, 
že oslavenci letos nebudou, ačko-
liv jsme zase všichni o rok starší, 
přesto se na venkovních volejba-
lových kurtech sešel téměř stejný 
počet hráčů jako vloni doplněný 
přihlížejícími příznivci. Do čtyř 
šestek chyběli pouze dva účinkují-
cí, ovšem takový handycap se leh-
ce smazal větším nadšením posti-
žených pětic. 

Vlastní hře opět předcházela 
gratulace a přípitek oslavencům. 
Pravé kulatiny letos zažívají Pavla 
Kolářová, Lumír Vodrážka, Luděk 
Drahovzal, Dobruška Dach Rung 
a Ivana Havránková. Oslavila se 
i půlkulatá výročí Lídy Chmelíko-
vé a Adély Křížové. Pak již pro-
běhlo losování, které určilo členy 

čtyř smíšených družstev, jenž se 
za ideálního letního počasí utkaly 
mezi sebou. Došlo i na individuál-
ní generační rodinné souboje nad 
vysokou sítí (např. obou Čendů). 

Ceny vítězům pak byly rozdány, 
i hold jim vzdán, to však mnohým 
ještě nestačilo a tak se přistoupi-
lo k dalším zápasům. Tentokrát se 
utkali muži a ženy odděleně – mlad-
ší proti starším. V obou kategori-
ích letos zvítězilo mládí, což je jistě 
dobrým příslibem pro pokračování 
dobré volejbalové tradice ve městě. 
Pokud to protiepidemická situace 
dovolí, bude dalším měřením vo-
lejbalových sil fi nálové kolo Sušic-
ké volejbalové ligy, rozehrané už 
v roce 2020, které by se mělo usku-
tečnit 6. listopadu v tělocvičnách 
ZŠ Lerchova. text a foto ED

Vítězné družstvo, které dal před zápasy dohromady los. Okamžik před drtivou smečí Lukáše 

K volejbalově nejzasloužilejším oslavencům patří jistě Lumír Vodrážka

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

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

Bližší informace: Petr Mařík – šéftrenér mládeže, mob.: 603 223 653, 
e-mail: marik.sou@seznam.cz 
Simona Lišková – trenér přípravek, mob.: 728 839 717, e-mail: lis-
kovasimone@centrum.cz 
Stanislav Valvoda – asistent trenéra přípravek, mob.: 604 211 156, 
e-mail: st.valvoda@centrum.cz 

Volejbalové soustředění mládeže 2021

Jako každý rok proběhlo v létě soustředění mladých volejbalistů. Celkem 17 se jich sešlo třetí červencový 
týden pod vedením Adély Křížové a Pepy Mrzeny. Oproti loňsku, kdy se nakonec muselo hrát v hale, padal 
déšť letos s rozumem a kropil kurty pouze v noci. Poděkování tedy patří nejen trenérům, ale i super počasí. 

NÁBOR FLOORBALL 
do ročníku narození 2004

14. 8. 2021 – 25. 9. 2021 
každou sobotu od 18.00 ve sportovní hale v Sušici

F. Procházky 119, 342 01 Sušice

Email: rkhorazdovice@gmail.com, tel. 723 335 963

Po delší přestávce – přeruše-
ní soutěží v důsledku COVIDU, 
se opět zahájily soutěže v kopané 
v rámci klatovského okresu. Oddíl 
kopané TJ Tatran Dlouhá Ves, pří-
slušník OP Klatovska sehrál první 
tři kola s těmito výsledky:
TJ Dlouhá Ves – Švihov 1:2
TJ Hradešice – Dlouhá Ves 3:0

(2 hráči hostů vyloučeni)
TJ Dlouhá Ves – TJ Kašp. Hory 2:0 

Nucená přestávka oddílu moc 
neprospěla, vyskytly se potíže s ne-
dostatečnou hráčskou a funkcionář-
skou základnou, což se promítlo 
i v oddílu mládeže.

14. 8. bylo sehráno pošumavské 
derby s oddílem TJ K. Hory, utkání 
mělo hladký průběh s dobrým vý-
konem delegovaných rozhodčích 
(hlavní M. Šmrha). Branky za do-
mácí V. Příhoda, Špička. Snaživý 
výkon domácích hráčů pod vede-
ním nového trenéra M. Brabce, kte-
rý i v předešlých utkáních jako hráč 
odváděl spolehlivé výkony. Utkání 
přihlíželo 80 diváků.

S aktivní činností v oddíle se roz-
loučil hráč Martin Kulhánek (42 let) 
ze zdravotních důvodů.. Výbor TJ 
děkuje jemu, dřívějším trenérům 
mužů a mládeže, za jejich působení 

v dlouhoveském oddílu kopané, kte-
rý přeje též brzký návrat a uzdrave-
ní kapitánu mužstva J. Hubenému.

V důsledku nedostatku hráčské 
základny došlo k odhlášení žákov-
ského mužstva ze soutěží (ostatní 
budou působit v TJ Sušice).

Je to pro TJ nepříznivé, svůj vliv 
by měli sehrát i rodiče, stále ze všech 
stran je slyšet problém otylosti mlá-
deže, ovšem mládež nemá zájem 
o pohyb, ale má mnoho možnos-
tí jiných jak se zabavit. Důležitá je 
i propagace tělovýchovy v obcích 
na venkově.
výbor TJ Tatran Dl. Ves – kopaná

domácí prosadili hned třikrát, což 
utkání rozhodlo.

„Udělali jsme hrozně chyb v ro-
zehrávce a naše nabídka a pohyb byl 
o poznání horší, než soupeřův,“ zhod-
notil utkání krajní obránce Patrik Hu-
báček. V druhé půli se sice z dorážky 
trefi l kapitán Tomáš Klíma, ale vzá-
pětí přišla další chyba při rozehrávce 
a čtvrtý zásah z domácích kopaček. 
Snížení, o které se v závěru postaral 
Martin Kramár, znamenalo jen zmír-
nění skóre na 2:4.

Druhé kolo už bylo podstatně 
veselejší. Sušice se po dlouhé době 
předvedla doma před skvělými fa-
noušky. Hráči jim naservírovali to 
nejlepší menu, tedy tři góly a tři 
body. Zkušený gólman František 

Míček vychytal čisté konto, trefi l 
se i další čtyřicátník Tomáš Ma-
rek. Ten si to ostatně předpověděl 
v předzápasové tipovačce, kde při 
tipování střelce napsal „Já“. 

K vítězství zavelel brankou do 
šatny Tomáš Klíma, další zásah při-
dal zmiňovaný zkušený obránce To-
máš Marek. Na 3:0 završil stále se 
zlepšující Ondra Míčka, který si po 
odchodu Miroslava Vrhela opět užívá 
místo a čas na hřišti. Celé odpoledne 
panovala v Sušici skvělá atmosféra. 
Oba tábory fanoušků se staraly o vy-
datný hluk a to hnalo hráče na trávní-
ku k lepšímu výkonu. Návštěva byla 
příjemná – více jak 250 platících di-
váků! Za takovou podporu klub všem 
fanouškům velmi děkuje.

V dalším kole jela Sušice do 
Velkého Boru, kde se střetla se 
Svéradicemi. V náročném utkání 
plném šancí získalo mužstvo Pav-
la Hrubce bod za remízu 1:1, trefi l 
se Milan Brož. Podržel skvěle chy-
tající Míček, v penaltovém rozstře-
lu byli nakonec šťastnější domácí.

Sušičtí fotbalisté zvládli i „an-
glický“ týden s vloženým kolem. 
K řece Otavě dorazil ve středu 
18. srpna Tachov, v neděli 22. srp-
na se Sušice doma utkala s Mochtí-
nem. Oba zápasy dopadly špatně 

– výborně hrající Tachov zvítězil 
jasně 3:0, úspěšnější byl i Mochtín, 
který si odvezl tři body za výhru 2:1.

Sušickému týmu chybělo dost 
zkušených fotbalistů, kteří mají 
zdravotní problémy. Do poslední-
ho utkání nemohl brankář Míček, 
zaskočit musel z béčka Tomáš Ma-
řík. Ten už byl dokonce připrave-
ný chytat v Hradešicích, kde hrálo 
béčko ve stejný den, ale musel se 
narychlo přemístit a pomoci první-
mu týmu. Kvůli problému s rukou 
scházel i Jaromír Králík, zranění 
jsou Milan Brož a Dominik Vašák, 
předchozí utkání vynechal zkušený 
Jiří Kysilka. Jde o citelné absence, 
které jsou na výkonech znát.

V pátek 27. srpna odehraje muž-
stvo další utkání, tentokrát na půdě 
suverénního Petřína B. Plzeňský 
celek má po pěti kolech plný po-
čet bodů s impozantním skóre 38:3. 
Doma se Sušice představí na pou-
ťovou neděli, tedy 5. září, od 17.00 
začíná zápas proti Kralovicím. 

Jonáš Bartoš 
foto: facebook/tjsusice

PODPOŘTE NOVÝ TRÁVNÍK V SUŠICI
Vážení fanoušci,
během dlouhé pauzy v Sušici došlo k rozsáhlé rekonstrukci hlavního 

areálu. Na hřiště byl položený nový trávník, kolem vybudováno nové zá-
bradlí a střídačky. Projekt stál 5,7 milionu, většinu částky pokryly dotace 
od ministerstva (4 miliony) a Plzeňského kraje (500 tisíc). Zbývá dofi -
nancovat 1,2 milionu, což pro tělovýchovnou jednotu, která je nezisko-
vou organizací, není vůbec jednoduché. Z toho důvodu bychom chtěli 
požádat širokou veřejnost o jakoukoliv podporu. Probíhá veřejná sbírka 
formou jakéhokoliv příspěvku na transparentní účet 586 464 3399/0800. 
Fanoušci mohou přispět i přímo na stadionu do označených uzavřených 
pokladniček u vstupu při domácích zápasech nebo v restauraci.

Za podporu předem děkujeme!
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Tam, kde silnička z Rejštejna na Červenou prudkou zatáčkou opouští 
říčku Losenici, tam kde se tento tok dělí na Losenici a Jedlový potok, aby 
se mezi ně vklínil vrch s prastarým a tajemným Obřím hradem, tam kde 
za silnicí dlouhá léta žil proslulý plachtař a vypravěč Brettl se svou ne-
spočitatelnou smečkou psíků a tam, kde dnes je jen zřícenina a plocha pro 
dřevo, tak tam začíná Přírodní rezervace Losenice. Zde plocha s číslem 
I navazuje na stejnojmennou rezervaci s číslem II a v celku tvoří trojúhel-
ník ze dvou stran ohraničený již zmíněnou silnicí.

Na mapy.cz se o nich dočteme: Lužní olšina vyrostla samovolně na 
opuštěné louce poblíž bývalé osady Buzošná a dále jsou také podmáčené 
smrčiny. V podrostu roste ohrožená dřípatka horská a měsíčnice vytrva-
lá, kamzičník rakouský a oměj šalamounek. Z ohrožených živočichů se 
zde vyskytuje mlok skvrnitý, na břehu hnízdí ledňáček říční, zavítá sem 
i vydra říční a rys ostrovid. V potoce žije ohrožená rybka vranka obec-
ná. Plocha rezervace I .– 2, 56 ha a II .– 13, 3 ha. A wikipedie dodává, že 
chráněné je i přirozené koryto řeky. text a foto Eduard Lískovec

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Losenice
Sportoviště města Sušice
Do našeho kolektivu hledáme brigádníky

recepční / pokojská na ubytování Roušarka
Co budete v práci dělat? 
• zajištění provozu hotelu | • průběžný úklid pokojů

• generální úklid pokojů | • úklid společných prostorů

• praní prádla | • žehlení prádla | • práce v kuchyni | • servis jídla

Co požadujeme?
• příjemné a vstřícné vystupování

• spolehlivost, samostatnost, schopnost rychle reagovat

• týmového hráče | • časovou fl exibilitu (dvou směnnýprovoz – ranní, 

odpolední nebo podle domluvy) | • potravinářský průkaz

Práce je vhodná i pro seniory.

Plat: 110 Kč/hod.  Nástup: ihned

Na základě domluvy možno brigáda i na dílčí práce například 

praní/ žehlení lze se domluvit. 

V případě zájmu se ozvěte na e-mail: ferencikova@sportoviste-susice.cz 
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Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

PRODEJ
Prodám štěňata (fenky a pejsky) 
s PP – čipované, odčervené, oč-
kované. Výborní rodiče – lovec-
ky vedeni. Odběr od října 2021. 
Pouze do dobrých rukou. Cena 
15 000 Kč. Tel. 606 179 388 E-
-mail: 8stene8@seznam.cz 
Prodám osobní auto Peugeot 206 
kombi – cena 24 000 Kč, 1 ma-
jitel, nebourané, tažné zařízení, 
rok výroby 2003, 1124 cm3, pa-
livo benzín, barva stříbrná. Tel. 
606 179 388
Prodám krbová litinová kam-
na, kamna Petry, malou lednici 
a truhl. mrazák. Vše dohodou! Na 
tel. 607 230 033 (Kašp. Hory)
Prodám stan Texel 1 pro 2 osoby, 
velikost 160x210x130 cm, nepou-
žitý s velkou slevou. Volejte pro-
sím na tel. 732 884 014
Prodám nové 2 péřové deky + 
2 polštáře. Cena dohodou. Tel. 
604 348 392
Prodám truhlicový mrazák A+, 
1 rok používaný, za 3.000 Kč. 
Objem – 145. Litinová kamna za 
7.000 Kč. Novou kostru na skle-
ník. Dohodou na tel. 607 230 033
Prodám lyže – starožitnost (1. pol. 
20. st.), 2 dřevěná lehátka, cena 
dohodou, 4 bílé židle s rozkláda-
cím stolem – cena 1.000 Kč. Tel. 
607 866 783
Prodám letošní kohouty do chovu 
slepic. Odchované na zahradě. 4 
druhy plemen, cena dohodou podle 
stáří. Menší mrazáček. Cena 200 
Kč, je funkční. Tel. 721 216 369
Nabízím osobní auto Peugeot 206 
kombi, cena 30.000 Kč, 1 maji-
tel, rok výroby 2003, zdvih. objem 
1 124 cm3, tažné zařízení, střešní 
okno, 5 dveří, palivo benzín, barva 
stříbrná, najeto 144 tis. km. Tel. 
606 179 388
Prodám kozí mléko 20 Kč/1l, do 
Sušice s dovozem, možno také 
nepravidelně, např. pro štěňata. 
Vyzkoušené, eko krmení. Tel. 
602 621 435
Prodám staré zápalkové nálepky, 
LP desky různé, krabici časopi-
sů o pletení, háčkování, vyšívá-
ní – návody, vzorníky apod. Tel. 
607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím jakékoliv staré hodiny, ostře-
ní řetězů na motorové pily, brouše-
ní nožů, nůžek, nože na mašinky na 
maso. Koupím včelí oddělky, prodej 
pečiva na krmení. Tel. 607 909 144
Koupím hoblovku s protahem nej-
lépe KDR Rojek a koupím tesař-
ský hoblík na 380V a řetězovou 
dlabačku. Tel. 703 680 317

Řádková inzerce
Koupím lištovou sekačku MF70 
i nepojízdnou či bubnovku s pojez-
dem a kovadlinu nejlépe i s výh-
ní možno i menší polní. Tel. 
703 680 317
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996 
Koupím hoblovku s protahem 
a tesařský hoblík na 380V MAFL 
a řetězovou dlabačku přenosnou 
a cirkulárku s podavačem nejlépe 
tovární výroby. Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo skútr 
i s poruchou za účelem přibližová-
ní se. Důchodce. Tel. 606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé dřevo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016

BYTY – NEMOVITOSTI 
Nabízím pronájem garážové plo-
chy cca 10x5 m. Tel. 734 485 576
Nabízím pronájem bytu 1+1 v Su-
šici. Tel. 734 485 576
Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici 
plechovou garáž. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici. Důchodce – nekuřák. Tel. 
606 406 010
Koupím nemovitost – byt, po-
zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dnů. Tel. 
605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Malířství – natěračství provádí 
veškeré malířské a natěračské prá-
ce. Josef Krupík, Kaštanová 1161, 
Sušice. Tel. 603 875 626
Nabízím jazykové a stylistic-
ké úpravy textu, korektury ba-
kalářských a magisterských 
prací, přípravu na maturitní 
a přijímací zkoušky z českého ja-
zyka, doučování. Více informa-
cí na www.hezkycesky.top, tel. 
606 49 49 96 
Online výuka angličtiny, příprava na 
maturitu, opravné i přijímací zkoušky. 
Doučování ZŠ/SŠ. Tel. 776 180 080
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, tele-
fon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

/ susicebranasumavy



Dobrý den, přátelé. 
Mé psaní o husitské historii, re-

spektive o historii cesty od katoli-
cismu k reformaci, pokračuje. Ještě 
nám schází kousek cesty…

Před prázdninami jsme dospě-
li k vyhlášení kompaktát mezi ka-
tolickou církví a husity (stalo se 5. 
července 1436, v předvečer připo-
mínky upálení Mistra Jana Husa). 
Zástupci koncilu následně odvo-
lali klatbu, která byla na Čechy 
před lety uvale-
na. Pokud se týká 
víry, nejpodstat-
nějším bodem do-
hod bylo ustano-
vení, v němž se 
stvrzuje, že přijí-
mat podobojí mo-
hou všichni, kteří 
o to požádají a ni-
kdo je za to nesmí 
hanět. Koncil při-
kázal celému křesťanstvu zacho-
vávat s Čechy mír a jednotu. Husi-
té se vrátili do lůna katolické církve 
– ovšem s výhradami stvrzenými 
v kompaktátech. 

Po jejich slavnostním vyhlášení, 
jímž skončilo šestnáctileté období 
válek, drancování a z našeho po-
hledu nesmyslných krutostí, násle-
dovalo tvrdé vyjednávání s císařem 
Zikmundem Lucemburským o do-
plňkových bodech, týkajících se po-
většinou světských věcí. Konečně 
20. července 1436 vydává císař čes-
kým stavům tzv. velké privilegium 
svobod. Podmiňující akt přijetí za 
českého krále od „pánů, Prahy měs-
ta, rytieřů, panoší a měst jiných". 
Zikmund je krůček od svého vytou-
ženého cíle. 25. července oznamu-
jí husité ústy svého diplomata Jana 
Velvara, že jsou ochotni přijmout 
Zikmunda za krále, jakmile navrátí 
korunovační insignie a zemská pri-
vilegia. Řekli jsme si již, že zpráva 
byla provázena za velkého pohnutí 
zúčastněných zpěvem Svatovác-
lavského chorálu. Se Zikmundem 
v čele království souhlasili všichni 
– vyjma Táborů… Ti dokonce ne-
přijali ani kompaktáta – byli proto 
zúčastněnými považováni za here-
tiky. V Jihlavě však zůstali.

Následně, 27. července, se všich-
ni účastníci sněmu rozjeli domů. 

Dopravením insignií do Jihlavy byl 
pověřen císařský kancléř Kašpar 
Šlik, hrabě z Pasounu a Holíče. De-
sátého srpna korunovační klenoty 
skutečně přivezl a o dva dny poz-
ději se do královského města sjeli 
i zástupci stavů.

„Korunu českú, listy, privile-
gia a desky zemské i dvorské, svá-
tosti i jiné klenoty koruny České, 
které jsme z Čech vyvezli, máme 
– a chceme jich milostivě vrátiti“, 

slíbil Zikmund Če-
chům. Jak se moh-
ly dostat do rukou 
Zikmunda? A co se 
s nimi vlastně dělo 
během husitských 
válek?

Je obecně zná-
mo, že pro insig-
nie nechal císař 
Karel IV. zbudo-
vat pevný hrad – 

Karlštejn. Klenoty byly do Prahy 
přiváženy pouze ke korunovacím 
nebo pohřbům českých panovní-
ků. 27. září 1420, v době vypuknu-
tí husitské rebelie, je však čerstvě 
zvolený (ale Čechy obecně neu-
znaný) král odvezl pravděpodob-
ně do Uher. Nemusel o ně bojo-
vat – posádka Karlštejna zůstala 
až do přijetí Basilejských (Jihlav-
ských) kompaktát věrná Zikmun-
dovi. Roku 1421 je dal Zikmund 
dovézt na Křivoklát, který ale o rok 
později vyhořel. Klenoty byly z vy-
hořelého hradu odvezeny do Plzně. 
A pak stopa končí. Šlik pro ně jede 
do Prešpurku… 

10. srpna 1436 jsou tedy všechny 
insignie i zemská privilegia šťastně 
zpět na území Českého království. 
Svatováclavská koruna byla pro-
hlédnuta účastníky sněmu a čeští 
stavové uznali, že je pravá. (Násled-
ně byly klenoty vráceny na Karl-
štejn. Ochranu a dohled pak nad 
nimi vykonával nejvyšší purkrabí 
Království českého pan Merhart z /
Jindřichova/ Hradce.) …A – o čty-
ři dny později, 14. srpna 1436, byl 
konečně Zikmund Lucemburský 
přijat za českého krále. Sláva Bohu 
na výsostech!

Krásný zbytek léta, přátelé.
21. srpna 2021

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Ať žije král!

Nabídka kroužků SVČ při ZŠ Sušice, Lerchova ul. – Klostermannova 1330 – školní rok 2021/2022 

Jsme 2 kluci, cca 4 měsíce staří – nale-
zenci a hledáme domov! Zatím jsme v do-
časné péči, kde máme pelíšek, a máme co 
jíst, ale hledáme trvalý domov, kde nás bu-
dou mít rádi. Do nového domova půjdeme 
odčervení a očkovaní. Později nám bude 
zaplacena i kastrace, abychom se netoulali. 
Zájemci mohou volat na tel. 608 484 414, 
případně 728 172 095 nebo do zpráv na 
FB spolku Nalezenci-šumaváci. 

Bady je asi 4letý kříženec, váhy 25 kg, takový čuvač-bonsai.V kotci je 
s dalším psem,ale je nad ním nadřazený.

 S fenama by si rozuměl lépe, ale musí být kastrován.Kočky by lovil, 
hodí se spíše na zahradu, je to takový hlídač...nachází se nedaleko Sušice.
Další info po tel. – 604 555 924. Děkujeme za pomoc. Ivana Jensen

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

Hledáme nový domov

Vzácná návštěva v Pošumaví
V rámci své dovolené se o mi-

nulém víkendu na třídenní soukro-
mou pouť do Pošumaví vydal kar-
dinál Dominik Duka, arcibiskup 
pražský, metropolita a primas čes-
ký. Hlavním cílem letního putová-
ní tohoto nejvyššího představitele 
katolické církve u nás bylo staro-
bylé mariánské poutní místo Stra-
šín na Šumavě. V pátek 16. červen-
ce zde ve zcela zaplněném kostele 
Narození Panny Marie sloužil mši 
svatou. Ve své promluvě pozdravil 

místní věřící a poutníky a záro-
veň vzpomněl na své rodové vazby 
k tomuto kraji i na staré přátelství, 
které ho poutalo k P. Františku 
Merthovi, knězi a básníku, který 
zde býval farářem. Ještě téhož dne 
kardinál Duka v doprovodu míst-
ního duchovního správce P. Pet-
ra Koutského zavítal na nedaleký 
hrad Karla IV. Kašperk, kterým 
ho provedl kastelán Václav Kůs 
z Kašperských Hor.

Vladimír Horpeniak
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Sušice má boha-
tou festivalovou tra-
dici. Léto otvírá brány 
Sušickými slavnost-
mi a čas hřejivých mě-

síců oživuje rozmanité kulturní 
menu. Letos kvůli covi-
du obvyklé zahá-
jení neproběh-
lo, ale sezona 
se přece jen 
dobře roz-
pohybo-
vala. Na 
p r o g r a -
mu bylo 
mnoho tra-
dičních akcí, 
14. srpna se 
však uskutečnil 
v Parku mezi zdmi 
u gymnázia celodenní podnik 
dosud nevídaný. Sušické kultur-
ní centrum zde uspořádalo první 
festival Inspirace.

A inspirovat se bylo možné 
opravdu na každém kroku. Fes-
tival nabízel nové a méně známé 
cesty poznávání sebe sama i okol-
ního světa, stačilo jen otevřít dve-
ře a vstoupit. Nebylo k tomu tře-
ba žádných speciálních pomůcek 
a prostředků, podmínkou bylo za-
stavit se, použít mysl, srdce a začít 
vnímat. (např. na besedě s hosty, 
dále u Vojtěcha Chládka – body-
work a povídání o žabí 
kambo medicíně a Davi-
da Franklina – Shintaido 
– foto 6). 

Na druhou stranu se každý ná-
vštěvník akce sám mohl stát tvůr-
cem. Dospělí i děti malovali na 
připravená plátna (u Miroslava 
Šislera), vytvářeli koláže (u Hany 
Stonové Prančlové), zkoušeli ak-
robacii na šálách (u Salviho Sal-
vatore), či na rozličné bubny spo-
lečně do dané chvilky vytepávali 
životaplný rytmus (s Radkem Zít-

kou – foto 4). V projevu mírnější pak 
byl kruh, jenž sdílel pozitivní vibra-
ce zvuku ÓM (s Radkem Boháčem). 

K jedinečné atmosféře (i bez 
tabáku a alkoholu to jde) výrazně 
přispělo letní slunce. V plné míře 

dalo vyniknout majestátu 
mohutných staletých 

stromů parku. Za 
šetrný přístup 

k přírodě se 
větve buků, 
jírovců, ja-
sanů, javorů 
i dubů odmě-
nily příjem-

ným stínem. 
Výheň tak byla 

pouze v mobilní 
huti u skláře (Lieder-

haus), jenž dával nahléd-
nout do tajemství výroby skleněných 
číší. Nejen vůně pak proti stresu do-
poručila místní odbornice na aroma 
jógu (Vlaďka Naušová). 

Na zeleni areálu kvetl obchod ve 
stáncích s kosmetikou, knihami, ob-
lečením i doplňky a prodejci s občer-
stvením zažívali žně. (Demonstroval 
to např. vyprodaný domácí grilova-
ný sýr.) Nefalšovaný zájem mno-
hé drobotiny sklidilo divadlo Teá-
tr Vaštar, když na vedlejší scéně 
představilo Pana Žabáka a spol. (7) 

Hudební produkci na hlavním 
jevišti odstartovala skupina Say-
ujya. Již první tóny jasně ukázaly 
na typický zvuk indické hudby, kte-
ré dominoval podmanivou barvou 
nepřehlédnutelný sitár doprovázený 
zpěvem a exotickými bubny. Troji-
ci českých hudebníků se ve svém 
vystoupení inspirovala indickými 
rágami. Evropskou meditační pro-
dukcí se po té představila Zu Cello – 
Zuzana Šebková na violoncello. (foto 
3) I s pomocí rytmických nástrojů, 
zpěvu a loopingu (v úvodu nahrané 
hudební smyčky) vytvořila osobitou 
hudbu příhodnou dané atmosféře. 

Festival INSPIRACE – koncentrace pozitivní energie

y j

 Souznění klasických nástrojů 
s indickými v melodice indických 
písní reprezentovala šestičlenná ka-
pela HIS Bhakti Band (5). Za tónů 
kontrabasu, indického harmonia, ky-
tary, bubnů a zpěvu v sanskrtu prou-
dila k obecenstvu pozitivní energie 
harmonizující tělo i mysl a ne-
bylo divu, že některé poslucha-
če zvedla k spontánnímu tanci. 

Sedě přímo na zemi, v jed-
né ruce k ústům přikládaje dutou 
větev, u druhé bicí nástroje, tak se 
představil světový fenomén zemi-
té hudby australského didgeridoo, 
hlasu a příslušné rytmiky, sušický 
rodák Ondřej Smeykal (8). Také 
on zvedl posluchače k tanci. Také 
on vzbudil dojem celé kapely, při-
tom však nepoužil žádných elektro-
nických smyček. 

Na poslední vystoupení se me-
zitím setmělo a k nástrojům usedl 
muzikant nejvíce vyzbrojený. Kro-
mě didgeridoo a známého loope-
ru se vybavil fl étničkami, bubínky, 
l o u t - n o u 

a houslemi – ano, byl to 
Vojta Violinist (1). Do nadcházejí-
cí noci lahodnou keltsko domorodou 
melodikou hladil a klidnil okolní 
přírodní veškerenstvo a příhodně 
tak uzavíral rušný festivalový den.

Muzikanty uváděl a vloženou be-
sedu moderoval známý dobroběžník 
na koloběžce Marek Jelínek. Be-
sedovat na téma Jak to bude dál? – 
přijeli zkušení lidé z různých oborů 
– kvantový fyzik Jan Rak, lékař ce-
lostní medicíny Tomáš Lebenhart, 
farářka Sandra Silná a hebraistka 
Terezie Dubinová (2). Ač zaměře-
ním diskuze směřovala do duchovní 
oblasti, byly úvahy a myšlenky před-
stavené srozumitelnými pojmy. Žít 
tady a teď, užívat si přítomný oka-
mžik, více vnímat své pocity, do-
přát více prostoru 
lásce, radosti, po-

koji odmítat myšlen-
ky vedoucí ke strachu 
a samolibým proje-
vům ega, odmítat zlo 
a být laskavý – to byly 
nejčastěji skloňované 
návody, jak se v dneš-

ním světě chovat. 
Zatím převládá 
konzumní způ-
sob života, je ale 

možné to změnit. In-
spirovat se můžeme 
i v minulosti, kdy lidé 
žili v souladu se zemí, 
respektovali přírodu 
a více využívali duchovních cest. 
Díky dnešní celosvětově propoje-
né společnosti se můžeme obohatit 
zkušenostmi všech kultur a národů.

Před festivalem byl jeho průběh 
napjatě očekáván. I většina návštěv-
níků se pak shodla, že se opravdu 
vydařil. Již dnes se tak můžeme tě-
šet na druhý ročník. 

O zhodnocení akce jsem dota-
zy požádal následující zaintereso-
vané osobnosti: 1. ředitele Sušic-
kého kulturního centra Karla 
Sedleckého – Festival měl v Su-

šici mnohá prvenství – poprvé 
se na jednom místě představi-
ly všerůzné oblasti lidské čin-
nosti, poprvé byl k akci využit 
Park mezi zdmi, poprvé se ne-
podával alkohol a prostor byl 

nekuřácký. Jak bys tento no-
vátorský počin zhodnotil? Akce 

měla především inspirovat a já dou-
fám, že jsme návštěvníkům vytvořili 
den plný zajímavých zážitků a inspi-
rativních setkání. Dětské hřiště za 
sokolovnou neboli Park mezi zdmi 
bylo ideálním prostorem na organi-
zaci takového festivalu. Stín stromů, 
zajímavá zákoutí, malé pódium, ide-
ální pro rodiny s dětmi, které měly 
vyžití v uzavřeném prostoru hřiště. 
Pro mě je to velký objev zajímavé-
ho prostoru pro pořádání menších 
akcí. A to, že se neprodával alkohol 
a prostor byl nekuřácký přineslo 
méně nepořádku a žádný konfl ikt 
během celého dne.

– Jaké poučení přinesla první 
akce takového typu a plánuje se 
další ročník? Nevím jestli poučení, 
ale jen mě to utvrdilo v tom nebát 
se zkoušet nové věci. Celkově mám 
z festivalu dobrý pocit a chci po-
děkovat celému organizátorskému 
týmu, všem účinkujícím, lektorům, 
stánkařům a samozřejmě všem ná-
vštěvníkům a doufám, že se uvidíme 
na dalším ročníku.

2. duchovního otce festivalu Ja-
kuba Waldmanna – Splnil festival 
tvá očekávání?
Říká se, že nemáme mít žádná 

očekávání, ale ruku na srdce, vět-
šinou tak konáme a jsme zaskoče-
ni, když se nenaplní naší myslí vy-
tvořené představy o tom, jak by vše 
mělo být. V případě festivalu IN-
SPIRACE jsem se tomu chtěl ubrá-
nit. Před samým začátkem vládla 
ve mně určitá nejistota, zda formát 
a téma festivalu budou přitažlivé pro 
publikum. Dnes, když si prohlížím 
spokojené a snad i šťastné obličeje, 
nejen dětí, ale i dospělých na foto-
grafi ích, jsem nadšený. Je mi jasné, 
že myšlenky panelové diskuze byly 

pro některé z nás zcela nové. Přesto 
klid, respekt, a nebojím se slova lás-
ka, byly cítit z každého diskutujícího. 
Nevím, zda se dá zopakovat takové-
to vzájemné porozumění a festival 
opakovat. Vzdávám hold všem, kte-
ří festival vytvářeli, i těm kteří ho 
s láskou připravili. 

3. Vedoucího malířské 
dílny Miroslava Šislera – 
Během festivalu opravdu 
jeho návštěvníci vytvořili 
s tvými pomůckami a po-
vzbuzením mnohé velkoformáto-
vé malby. Podařilo se jim vystih-
nout autentickou hudební krajinu? 
Obecně se dá říct, že většina maleb 
se odehrávala v abstraktních poje-
tích a velké míře uvolnění tvůrců. 
U řady pláten se dala pozorovat ly-
rická skladba barev včetně náram-
ných pokusů rytmizovat plochu ob-

razu, takže práce určitě velkou 
míru hudebnosti nepostrádaly. 
Velice uvolnění a zanícení byli ti 
nejmenší malíři, kteří byli schopni 
bez bázně a předpojatosti intuitiv-
ně řešit prostor obrazu v základ-
ních barvách.

Pozitivní nálada prvního fes-
tivalu Inspirace podmiňova-
la i ostatní kreativní aktivi-
ty, které se v rámci bohatého 
programu příchozím nabíze-
ly. Jsem moc rád, že se festi-

val opravdu vydařil, o čemž svěd-
čily reakce návštěvníků včetně 
účinkujících. Již dnes se těším na 
Inspiraci příští. 
Osloveným děkuji za odpovědi 
a dík patří i všem dalším, kteří 
se na novém festivalu podíleli.

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice

Zajímavosti
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