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Nakoupit originální výrobky, či 
domácí výpěstky, k tomu okoštovat 
z nabídky rozličných vín pěti mo-
ravských vinařství, ochutnat vítěz-
né regionální potraviny, to vše za 
melodií pravé cimbálové muziky 
mohli návštěvníci speciálních far-
mářských trhů na sušickém náměstí 
v sobotu 16. července již v dopoled-
ních hodinách.

Krásný letní den přilákal na ná-
městí stovky návštěvníků. Někteří 
poslouchali a popíjeli, jiní vybíra-
li a nakupovali, mnozí se skrývali 
před slunečními paprsky pod lípou 
svobody, kde také muzicírovala cim-
bálová kapela. Množství prodejních 
stánků bylo často obleženo a někte-
ří vyprodali své produkty během 
několika hodin. Zajímavosti a po-
třebné informace sděloval moderá-
tor akce Jaromír Hlaváč.

Cimbálová muzika
Varmužova cimbálová muzika 

do Sušice zavítala ze Svatobořic-
-Mistřína, dvou sloučených obcí 
s 3,5 tisíci obyvateli. Nachází se ne-
daleko od Kyjova a muzice se zde 
daří stejně jako dobrému vínu (např. 
je odtud i dechovka Mistříňanka). 
Varmužova cimbálová muzika byla 
založena roku 1964 a je dnes pro 
svou muzikalitu vysoce oceňována 
doma i v cizině. Zúčastnila se mno-

Farmářské trhy nabídly vinný košt i vítěznou potravinu

ha mezinárodních festivalů a sou-
těží v Evropě i Americe a získala 
hodně cen. Během dlouhé historie 
této rodinné kapely se zde vystří-
dala řada muzikantů, v současné 
době hraje muzika v tomto obsa-
zení: prim – Petr Varmuža terc – 
Jiří Varmuža ml. viol. kontra – Jiří 
Varmuža kontrabas – Josef Malhoc-
ký cimbál – Jiří Martykán zpěv – 

Kateřina Martykánová (roz. Var-
mužová). Muzikanti se především 
zaměřují na autentické podání pís-
ní a tanců kyjovské oblasti, kde se 
narodili a kde žijí. Jejich repertoár 
je však mnohem bohatší, zahrnuje 
folklórní hudbu i z dalších oblastí 
Moravy, z Čech, Slovenska, Ma-
ďarska a Rumunska. (www.varmuz-
ka.cz)

Vinařství
Ze stejné oblasti jako cimbálová 

muzika přicestovala i zúčastněná 
vinařství: Z proslulého vinařské-
ho hnízda Čejkovice pochází malé 
rodinné vinařství Hlinecký, střed-
ně velké rodinné vinařství Mich-
na, dále vinařství Veverka a stejně 
tak malé začínající vinařství Fa-
bián. Posledním zástupcem na-
bídky vinného koštu v Sušici bylo 
kamarádské vinařství Šterberg 
z Dambořic.

Stánky
Stánků se sešel na letních trzích 

rekordní počet dvaadvacet: René 
Blahout – trdelník • Miroslav Bo-
ček – sezónní ovoce (jablka, hruš-
ky, švestky), ovocné druhové moš-
ty • Radek Čejka – chilli produkty 
• Monika Flosmanová – by FLO – 
šperky, náramky • Alena Kyrálová 

– Kyralky – ručně vinuté skleněné 
korálky, šperky • Miroslav Lukeš – 
Café Monte Cintu – výběrová káva 
z vlastní pražírny (jak balená, tak 
připravovaná na pákovém kávova-
ru) • Alena Matyášová – dekora-
tivní zboží, bižuterie, vonná kera-
mika, svíčky • Miroslav Melcher 
– Rodinná farma Melcher – bio sýry 
a máslo z kravského mléka, ghí • 
Kateřina Motlová – keramika • Tara 
Nová – výrobky z ručně tkané látky, 
z kůže, z kovů, z papíru, z korálků 
a bižuterie, šperky, drobná kerami-
ka, výrobky ručně pletené a šité, 
paličkované obrázky, atd. • Pavel 
Novák – řezané květiny, sazenice 
květin (kosatce, denivky, tulipány, 
gladioly, lilie, krokusy, ocúny, řeb-
číky, okrasné česneky) • Pluma – 
pražená káva • Jarmila Roučková 
– domácí buchty • Lenka Sojková 
– MýdLenka – přírodní mýdla (se 
značkou Šumava – originální pro-
dukt) a kosmetika • Jana Šturmo-
vá – skalničky, trvalky (vlastní vý-
pěstky) • Lenka Švarcová – Pryskie 
– textilní výrobky, čelenky, tašky, 
pásky • Josef Toman – výrobky ze 
dřeva, květiny, ovoce, zelenina • 
Ivana Tomšovic – uzeniny, farmář-
ské sýry • Radek Tomšovic – sýry 
hermelínového typu, brusinkové 
sýry, sýr s černým pivem, škvarky 
• Josef Vanický – Potěšení ve skle 
– džemy, sirupy, paštiky, masové 
konzervy, sterilovaná zelenina • Jan 
Vištiak – Svíčky Mája – ručně od-
lévané sójové svíčky.

REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Červencové trhy svým stánkem 

obohatilo Ministerstvo zemědělství 
ČR s projektem Regionální potravi-
na. Ochutnat i zakoupit bylo možné 
vítěze krajské soutěže –Regionál-
ní potravina Plzeňského 
kraje. Již třináctým rokem 
uděluje Ministerstvo země-
dělství ČR  značku Regi-
onální potravina nejkva-
litnějším zemědělským 
nebo potravinářským vý-
robkům. Cílem je podpořit 
domácí producenty lokál-
ních potravin a motivovat 
zákazníky k jejich vyhle-
dávání na pultech obcho-
dů, na farmářských trzích 
či přímo u výrobců. Zele-

nomodré logo Regionální potravina 
na obalech výrobků spotřebiteli za-
ručí, že produkt i suroviny použité 
při jeho výrobě pochází z domácí 
produkce. Díky krátkým distribuč-
ním cestám od výrobce ke spotře-
biteli jsou tyto produkty čerstvěj-
ší, mají lepší chuť i vůni. Potraviny 
dovezené ze zahraničí musí strávit 
dlouhou dobu na cestách. Oceněné 
Regionální potraviny splňují ty nej-
přísnější evropské i národní poža-
davky na kvalitu potravin a prokazu-
jí jedinečnost v porovnání s běžnou 
produkcí dostupnou na trhu. Ať už 
se jedná o tradiční recepturu typic-
kou pro daný kraj, originální výrobní 
postup nebo využití specifi cké regi-
onální suroviny.

Místní vítězové RP
Mezi vítězi v devíti kategori-

ích se prosadili i místní účastníci. 
V kategorii Nápoje vyhrála Petra 
Kratejlová ze Sušice s Aroniovým 
elixírem ze Šumavy (alk. 7% obj.) 
Malá rodinná provozovna v Sušici 
působí na trhu krátce, avšak zku-
šenosti sahají daleko do minulosti. 
Snahou fi rmy je navázat na tradice 

předků, oživit zapomenuté druhy 
ovoce a zpracovávat je šetrnou for-
mou. Hlavním pilířem se stala vý-
roba džemů z lesních a pozapome-
nutých plodů jako jsou mirabelky, 
moruše, ryngle atd. Nově do sorti-
mentu přibyly i ovocné alkoholové 
elixíry. Zpracování ovoce zname-
ná pro Kratejlovi poctivé řemeslo, 
nikoliv tovární proces. Věří, že má 
smysl vyrábět kvalitní produkty, 
ve kterých najdete jen to, co tam 
skutečně patří.

V kategorii Mléčné výrobky 
ostatní zvítězil Václav Dub – Mlé-
kárna Boubín s jogurtem Ječmín-
kem. Rodinná farma Boubín se na-
chází u Horažďovic a je zaměřena na 
produkci kvalitního mléka od červe-
nostrakatého skotu. Aby měly stra-
ky na produkci mléka klid a nikdo 
je nerušil, je téměř veškerá činnost 
ve stáji automatizovaná. Dojení ob-
starává robot a také krmení je v režii 
moderních technologií. Tento způsob 
chovu, při kterém si zvíře samo roz-
hodne, zda se půjde podojit, nakrmit, 
či podrbat, utváří tu správnou poho-
du. Neváhejte a navštivte farmu, kde 
i prodej obstarávají automaty. Kromě 
samotného mléka, kefíru oceněného 
z roku 2017, nově oceněného jogurtu 
a řemeslné zmrzliny můžete ochut-
nat i tvaroh, který je také držitelem 
ocenění Regionální potraviny za rok 
2020. (www.regionalnipotravina.cz)

Další Sušické farmářské trhy 
proběhnou na náměstí už tuto so-
botu 27. srpna od 8 hodin a tra-
dičně zahraje Solovačka. 

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

SUŠICKÁ POUŤ 2022
UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ

Od pátku 2. 9. 2022 – 17.00 hodin

Do neděle 3. 9. 2022 – 22.00 hodin

S hejtmanem Plzeňského 
kraje Rudolfem Špotákem jed-
nal o sušické nemocnici 27. 7. na 
sušické radnici starosta měs-
ta Petr Mottl a místostarosta 
František Jelínek. Hejtman při-
slíbil, že na nejbližším jednání 
Rady Plzeňského kraje předloží 
návrh na převzetí provozu sušic-
ké nemocnice Plzeňským krajem.

Město Sušice 27. července 
odeslalo Plzeňskému kraji žá-
dost na částečné pokrytí nákla-
dů provozu sušické nemocnice 
ve výši 15 milionů. Stejnou žá-
dost odeslalo také pro rok 2023. 

Faráře Jaroslawa Zigmunta 
navštívil 27. července na sušické 
faře starosta města Petr Mottl. 
Na místě ocenil probíhající revitali-
zaci zahrady a přislíbil pomoc měs-
ta při realizaci opravy Andělíčku.

Se souhlasem města vy-
razili 30. července na pomoc 
Národnímu parku České Švý-
carsko dobrovolní hasiči ze Su-
šice a Volšov. „Chtěl bych jim za 
to i touto cestou vyjádřit velké 
poděkování,“ zdůraznil staros-
ta Petr Mottl a dodal, že i díky 
moderní a udržované technice 
dokázali naši hasiči účinně po-
máhat při likvidaci požáru.

Město Sušice zorganizovalo 
pro ukrajinské uprchlíky vý-
uku českého jazyka. Pod vede-
ním lektora Václava Diviše pro-
bíhá od 8. 8. výuka každé úterý 
a čtvrtek od 9 – 11 hodin v pří-
zemí radnice. „Je dobře, že vý-
uka funguje. Jazyková znalost 
je velice důležitá pro integraci 
uprchlíků s dlouhodobým poby-
tem,“ doplnil starosta.

V rámci oslav 110 let sušické-
ho fotbalu ocení 3. září staros-
ta Petr Mottl místní významné 
osobnosti tohoto sportu. -red-
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V červnu byli na radnici uvítáni noví občánci města 
Necelé dva měsíce po prvním 

pocovidovém uvítání nových ob-
čánků se 7. června uskutečnilo dal-
ší uvítání a opět s vysokou účastí. 
V obřadní síni sušické radnice bylo 
zástupci města přivítáno 27 nedáv-
no narozených dětí. Akci připra-
vila matrikářka Alice Primasová. 

Zazpívaly děti z MŠ Smetanova 
a členka sboru pro občanské zále-
žitosti Jaroslava Holečková ve své 
řeči povzbudila přítomné rodiče. 
V radniční kolébce a také se svými 
nejbližšími děti zhotovilo fotografi e 
Studio LORA. 

ED, foto Miroslav Marc

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR 

ZAČÍNÁ NOVOU SEZONU!
Škola Ge-Baek Hosin Sool začí-

ná novou sezonu – přijďte si zacvičit 
s námi! Jsme dlouhodobě nejúspěš-
nější škola s nejširší nabíd-
kou tréninků v Čechách 
i na Moravě.

Taekwon-do je korej-
ské bojové umění vhod-
né pro všechny věkové 
kategorie, holky i kluky. Naučíme 
vás praktickou sebeobranu, ko-
pat i prát se. Jako tradiční bojo-
vé umění ale během tréninku kla-
deme důraz i na morální hodnoty 
jako zdvořilost, čestnost, vytrvalost 
a sebeovládání. 

Školu vedeme pod dozorem 
korejského velmistra Hwang Ho 
Yonga, se kterým pravidelně tré-

nují všichni naši učitelé. Nově jako 
jediní v republice vyučujeme i další 
korejská bojová umění jako Taekky-

on, Gumdo a Hoppae sool. 
Není potřeba nic platit 

– první měsíc máte zku-
šební zdarma! Přihlaste 
se nejlépe v září nebo 
v říjnu, ať vám nic ne-

unikne, přidat se ale můžete po 
celý rok. Jen u nás získáte zdarma 
zkoušky na vyšší pásek, chrániče 
nebo dobok. Proto neváhejte a při-
jďte si s námi zacvičit do zrcadlo-
vého sálu v budově bazénu v Sušici, 
Volšovská 444 – bližší informace 
k tréninkům uvedeme již brzy na 
našem webu tkd.cz. 
Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

Dětské odpoledne v Podmoklech, 

aneb „S dětmi blíže přírodě“
Po dvouleté vynucené pauze 

zaviněné celosvětovou pandemií 
covid-19, proběhlo v sobotu dne 
25. června 2022 od 13.00 hod. ve 
spolupráci členů Mysliveckého spol-
ku Kalovy, z.s. a vedení obce Pod-
mokly Dětské odpoledne, aneb Kul-
turní a společenská akce „S dětmi 
blíže přírodě“. Tato akce spočíva-
la v plnění různých úkolů se zamě-
řením na ochranu přírody, rozpo-
znávání druhů lesní zvěře, různých 
rostlin a stromů okolo nás, sezná-
mení s loveckými pejsky, přípravou 
krmení do krmelců pro zimní ob-
dobí, střelbou ze vzduchovky, krea-
tivní vlastnoruční výrobou upomín-
kových předmětů, rozpoznáváním 
stop zvěře, tematickou minipřehlíd-
kou mysliveckých trofejí atd. Pře-
devším se však jednalo o prezentaci 
myslivosti na jednotlivých naučných 
stanovištích v krásném areálu právě 
rekonstruované bývalé školy v Pod-
moklech. Nedílnou součástí akce byl 
i prodejní stánek s nabídkou různých 
druhů nápojů a občerstvením. Za 
celé odpoledne se plnění nejrůzněj-
ších úkolů na jednotlivých stanoviš-
tích zúčastnily více než čtyři desítky 

dětí různého věku ať už místních, tak 
i z ostatních přilehlých obcí v do-
provodu svých rodičů a prarodičů. 
K úspěšnému průběhu této velmi 
zdařilé akce, přispělo nesporně krás-
né slunečné počasí a celá akce byla 
přítomnou veřejností velmi kladně 
hodnocena a především velice pozi-
tivně vnímána. Díky tomuto, se již 
v následujících měsících budou mys-
livci z Kalov zamýšlet nad přípravou 
dalšího ročníku této akce a budou 
průběžně připravovat další řadu zá-
bavných a především pro děti přitaž-
livých naučných stanovišť. 

Další plánovanou akcí spol-
ku v nejbližších měsících je přípra-
va tradiční taneční zábavy v podo-
bě „Mysliveckého bálu – Poslední 
leče“ v Kulturním domě v Pod-
moklech v sobotu dne 19. 11. 2022 
od 20.00 hod. s kapelou „Harmony 
ex Compact“. Zvláštní poděkování 
patří především celé obci Podmok-
ly pod vedením starosty pana Petra 
Pavlíčka, za perfektní spolupráci, to-
leranci a podporu rozvoje myslivosti 
a především ochrany přírody v uvede-
né obci a celém jejím přilehlém okolí.

MS Kalovy, z.s.

Ve školním roce 2021/22 se 
někteří žáci 9.B ZŠ TGM Suši-
ce zúčastnili interaktivní soutěže 
Rozpočti si to! v oboru fi nanční gra-
motnosti. Byl to již 9. ročník soutě-
že pro české školy. Celkem deváťá-
ci vytvořili 3 týmy, které soutěžily 
v základním kole. Hlavním obsa-
hem jejich práce bylo hospodaření 
domácnosti, seznámení se s proble-
matikou hazardu a pochopení roz-
dílu mezi rekreačním a problémo-
vým hraním. Ve třech kolech týmy 
plnily různé úkoly, zaměřily se na 
vytvoření fi ktivní domácnosti či 
rodiny, její bydlení, dopravu, jídlo 
a další výdaje a zabývaly se tvorbou 
fi nančních rezerv i investic.

Nejlépe si vedl tým Horda head 
ve složení Lucie Němcová, Marké-
ta Makrlíková, Aneta Jiříková, Da-
vid Horejš a Zdeněk Stupka. Tento 
tým postoupil z celkového počtu 
300 zúčastněných družstev ze zá-
kladních škol do celorepublikového 
fi nále, kde obsadil krásné 13. mís-
to. Finálový souboj probíhal online 
17. června 2022 a úkolem fi nalistů 
bylo představit svoji herní rodinu 

formou prezentace, zároveň pro-
mítnout natočené video zaměřené 
na hazardní hry.

 Po prezentaci museli soutěží-
cí pohotově odpovídat na dotazy 
tříčlenné poroty, která jim přidělo-
vala body ve formě chechtáků a ty 
se přičítaly k získaným chechtákům 
ze základního kola. S natočením 
poučného videa žákům pomáhali 
další dva spolužáci ze třídy a zde 
se krásně ukázala schopnost dětí 
pracovat v týmu, rozdělit si úko-
ly, zjišťovat si informace, vylep-
šovat dovednosti v oboru fi nanční 
gramotnosti a prohlubovat tak své 
fi nanční povědomí. Zároveň bylo 
fi nálové kolo pro náš tým zkouš-
kou odvahy, schopnosti pracovat 
s trémou a reagovat rychle na cílené 
otázky. Žáci si ověřili, jak je dobré 
pracovat s informacemi, kterým ro-
zumějí a které si sami do připravené 
prezentace umístili tak, aby obhajo-
ba práce byla poctivá a přesvědčivá. 

Ještě jednou svým bývalým žá-
kům gratuluji a děkuji za výbornou 
reprezentaci školy i města Sušice.

Miroslava Potužáková

ZŠ TGM Sušice v národním kole

Štěpán Kirchner, Rozálie Kohoutová, Marlen Kubíčková

Šarlota Kopačková, Viktorie Kršková, Tobiáš Stonavský, Florián Galo

Magdaléna Jarabová, Patrik Ducháček, Sofie Petříková

Vanessa Marie Dlouhá, Ondřej Man, Petr Velký

Jakub Goby, Daniel Petráš, Tobiáš Opava

Tereza Svobodová, Karolína Klicperová, Přemysl Kopec, Jan Bulín, 
Klára Holečková

Elizabeth Ritter, Iva Aschenbrennerová

Tereza Holečková, Nikolas Mareš, Marie Majerová, Rostislav Vích

Svatojánci dětem – Obnovujeme 

činnost Lesního klubu Zahrada
Prázdniny končí a my za Svato-

jánky máme radost, že jsme moh-
li opět realizovat pro děti příměst-
ské tábory bez jakýchkoliv restrikcí 
kvůli pandemii covidu. Poptávka 
rodičů byla natolik velká, že jsme 
uskutečnili ještě 2 příměstské tábo-
ry mimo naší nabídku.

V letošním roce jsme věnovali 
čas dalším úpravám Svatojánské-
ho centra a především na naší Za-
hradě nad Kalichem. Na Zahradě 
se o prázdninách konal Lesní tábor 
s velkým ohlasem. Zahradu jsme 
dokázali natolik upravit, aby se zde 
mohla obnovit činnost i Lesní klubu 
Zahrada a budeme doufat, že dal-
ší covidové restrikce už se provozu 
nedotknou.

Svatojánci v novém školním roce 
nabídnou:

Lesní klub Zahrada – nabídne 
neformální vzdělávání dětí po vzo-
ru lesních školek a to 2 dny v týd-
nu, pondělí a středu, v dopoledních 
hodinách pro děti od 3 let (po do-
mluvě od 2 let).

Volnočasové kluby – tyto kluby 
navazují na probíhající kluby v mi-
nulém školním roce. Děti na ně mů-

žete začít přihlašovat již od září, pl-
nohodnotný provoz poběží od října. 

Svatojánské centrum – rodinné 
centrum od září nabídne herničku 
pro děti s rodiči a hlídání dětí. V cen-
tru je možnost využít služby mobil-
ního kadeřníka jak pro děti, tak i pro 
rodiče, jejich děti si v klidu mohou 
pohrát v herničce. Nově nabízíme 
pronájem svatojánského centra na 
dětské a rodinné oslavy s doprovod-
ným programem pro děti či bez. 

Dětské programy na míru – 
ušijeme vám zábavný doprovodný 
program pro děti na narozeninové 
oslavy, svatby a další akce. Dětem 
připravíme zábavné stopovačky, 
malování na obličej a různorodé ak-
tivity, kterými si děti den plně užijí. 

Náš spolek se zapojuje do růz-
ných výzev, díky kterým se snaží-
me vytvářet pro děti všech sociál-
ních skupin rovnocenné prostředí 
a činit tak společnost dostupnější pro 
všechny. Těším se na vás.

Veškeré informace dohledá-
te na našich webových stránkách 
https://svatojancizs.webnode.cz/
svatojanske-centrum/

Stanislav Jílek, předseda spolku
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Zasedání rady města

Zasedání zastupitelstva města 
se bude konat ve středu 14. 9. 2022 
od 16.00 hodin v sušickém kině.

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 11. července 2022
•  Rada města schválila přidělení grantů ve 2. kole 2022 Grantového 

programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání 
a dotací na montáž a demontáž pódia podle přílohy a pověřila starostu měs-
ta podpisem smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektu v oblasti kul-
tury, sportu, volného času a vzdělávání. Částky budou hrazeny z org. 184.
• Rada města schválila výběr zhotovitele stavební akce „Údržba 

a opravy skladového objektu u č. p. 28“ fi rmu HMpro cz s. r. o., Černokos-
telecká 938/8, 100 00 Praha 10, IČO: 24801224, DIČ: CZ24801224 s nabíd-
kovou cenou 931.362,00 Kč bez DPH, t.j. 1.126.948,02 Kč včetně 21% DPH 
a zároveň pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
•  Rada města schválila smlouvu o dílo na projektové práce „Domov 

důchodců Sušice, nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III“, s fi rmou ŠUMA-
VAPLAN, spol. s r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65, Bořanovice, IČ: 
49787454, za cenu 195.000 Kč bez DPH, tj. 235.950 Kč vč 21% DPH, a po-
věřila starostu města podpisem smlouvy podle přílohy
• Rada města uložila panu starostovi zajistit podání žádosti do dotač-

ního systému kraje na podporu nemocnice v roce 2022 ve výši 50% před-
pokládané ztráty nemocnice v tomto roce, což představuje cca 15 mil. Kč.
• Rada města uložila panu starostovi zajistit podání žádosti do do-

tačního systému kraje na podporu nemocnice v roce 2023 ve výši 50% až 
70% předpokládané ztráty nemocnice v daném roce.
• Rada města pověřila pana starostu opakovaně vyzvat dopisem pana 

hejtmana k pokračování procesu přípravy změny provozovatele sušické 
nemocnice tak, aby byly vyjasněny majetkové, právní, personální a od-
borné otázky.
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 25. července 2022
• Rada města schválila podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), povolení výjimky od 1. 9. 2022 na školní rok 2022/23 
pro MŠ Sušice, Smetanova 1095, 342 01 Sušice (1., 2., 3., 5. třída – 28 dětí, 
4. a 6. třída – 26 dětí, 7. tř. – 21 dětí) a MŠ Sušice, Tylova 920, 342 01 Su-
šice (1. třída – 24 dětí, 2. třída – 25 dětí, 3. a 5. třída – 28 dětí, 4. a 6. třída 
– 26 dětí) z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupi-
ně a oddělení stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 děti 
v případě mateřských škol vzdělávajících děti podle vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí ne-
bude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povo-
leného počtu dětí ve škole uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.
• Rada města vzala na vědomí informaci o stavu stavby „Sportovní 

hala Sušice“ a uložila odboru majetku zajistit s projektantem posouzení 
a případné zapracování navržených změn a v tomto smyslu upravit vý-
kaz výměr.
• Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 na akci 
„Realizace průzkumného vrtu pitné vody v obci Velká Chmelná“ ve výši 
213 660 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města rozhodla o zadání zakázky „ČOV Sušice – obnova ae-

račního systému“ společnosti ATER s.r.o., Strakonická 1134/13, 150 00 
Praha 5, IČO 60826096 za cenu 1 575 700,00 Kč bez DPH.
Kompletní usnesení z jednání z rad města na www.mestosusice.cz

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

o úřednících samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění.

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funkci referenta 
odboru výstavby a územního plánování – stavební řízení. Zájemce musí 
splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: kvalifi kační 
požadavky podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., minimálně SŠ s matu-
ritní zkouškou v oboru stavebnictví, znalost stavebního zákona a prová-
děcích vyhlášek, jednání s lidmi, práce na PC, aktivita, řidičský průkaz. 
Plat. podmínky pro 10. platovou třídu podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., 
v platném znění. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

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

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

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

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

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 9. 9. 2022 na adresu: Město Sušice, 

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

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

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

Město Sušice přijme úředníka na funkci referenta na odboru pa-
mátkové péče a cestovního ruchu – památkář. Pracovní poměr na dobu 
určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené). Zájemce musí spl-
ňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: SŠ a vyšší 
vzdělání, organizační schopnosti, jednání s lidmi, komunikace, aktivita, 
práce na PC, řidičský průkaz. Výhodou je zkušenost ve veřejné správě 
či praxe v památkové péči. Plat. podmínky pro 10 platovou třídu podle 
nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. 

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

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

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

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

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

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 9. 9. 2022 na adresu: Město Sušice, 

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

Přechod u hotelu Svatobor

Na základě stížnosti, která byla zaslána starostovi města dne 2/8/2022 
a s tím spojené pozornosti veřejnosti, která je věnována přechodu v ul. 
T. G. Masaryka (u hotelu Svatobor), bychom rádi předložili ucelené infor-
mace, které ve veřejném prostoru možná dosud nezazněly. 

Rekonstrukci ulice T. G. Masaryka, tj. úseku komunikace II. třídy 
(II/169), připravovalo město Sušice ve spolupráci s Plzeňským krajem od 
roku 2017. Plzeňský kraj je totiž vlastníkem a investorem části komuni-
kace a původně měl být pouze obnoven povrch vozovky. Na žádost měs-
ta byl dohodnut společný postup ve věci komplexní rekonstrukce, vč. sítí 
technické infrastruktury, chodníků, parkování, atd. 

Projektovou dokumentaci pro všechny stupně správních řízení zpra-
covala odborně způsobilá osoba, projektant s autorizací v oboru doprav-
ních staveb, ve spolupráci se zástupci města a kraje. Následně byla stavba 
projednávána s dotčenými orgány státní správy (jedním z nich je doprav-
ní inspektorát PČR, který je dohledovým orgánem silničního provozu), 
s vlastníky sousedních nemovitostí a také s veřejností. Teprve poté byla 
vydána příslušná povolení ke stavbě.

Stavba byla realizována v souladu s dokumentací, veškeré odchylky 
byly opět řádně projednány a stavba následně jako celek zkolaudována.

Z výše popsaných důvodů procesních a vlastnických tedy vyplývá, že 
každá změna podléhá obdobnému procesu projednávání a povolování, tj. 
že město Sušice si bez toho nemůže dovolit zasahovat do řešení komu-
nikace, např. změnit polohu přechodu, navíc když stavba není v rozporu 
s povoleným stavem a příslušnou legislativou.

K volbě umístění přechodu lze uvést, že v době před rekonstrukcí, si na 
jeho místě chodci, vč. žáků ZŠ Lerchova a studentů gymnázia, velmi často 
zkracovali cestu od autobusu. Proto byl navržen tam, kde je – aby umožnil 
silnici v tomto místě chodcům překonávat bezpečněji, podle platné legislativy.

U sokolovny bylo místo pro přecházení realizováno s ohledem na sou-
časné požadavky pro přechody, kdy v případě umístění přechodu by zde 
již nezbylo téměř žádné parkování a sousední nemovitosti by měly omezen 
či znemožněn výjezd. Dalším důvodem proč původní přechod nahradilo 
je jeho využití – přechod u sokolovny byl využíván méně, neboť chodci 
přecházeli komunikaci již v místě současného přechodu.

Druhé místo pro přecházení je pak na rozhraní nábřeží K. Houry a ul. 
T. G. Masaryka.

Místa pro přecházení jsou funkční alternativou k přechodu – v Sušici 
je jich podstatně více a fungují dobře – ať již u kruhového objezdu u „Da-
liborky“ v ul. T. G. Masaryka, nebo např. v ul. Volšovská.

Je pravdou, že na místech pro přecházení platí jiná pravidla pro chová-
ní chodců, chodec je méně „privilegován“. Místa navíc nejsou vyznačena 
„zebrou“ a osvětlena. Přesto, nebo právě proto, jsou podle metodiky do-
pravní policie preferována jako bezpečnější alternativa z pohledu chodce 
– ten je totiž nabádán k vyšší opatrnosti, zbaven mylného pocitu „absolutní 
přednosti“, který na přechodech často míváme.

To, že se řidiči často chovají neohleduplně a mnohdy nebezpečně, a to-
též se týká i chodců a ostatních uživatelů komunikací, je bohužel fakt, pro-
ti kterému nepomůže sebelepší technické opatření. Nezbývá, než zlepšit 
osvětu a disciplínu účastníků silničního provozu, vymáhat dodržování 
pravidel je pak oprávněna pouze PČR.   Ing. Jan Vošalík, 

investiční technik, Odbor majetku a rozvoje města

Název projektu:
Sušice – rozšíření služeb sociální poradny – dluhové poradenství
Cílem projektu je rozšíření služeb sociální poradny o dluhové pora-

denství. Rozšíření o službu pomoci lidem, kteří řeší tíživou životní situaci 
a kvůli dluhům jsou nejen ekonomicky oslabení, ale reálně jim hrozí také 
sociální vyloučení. Problematika dluhového poradenství je velmi složitá 
a v současné době se již bohužel netýká pouze nejchudších, ale do dluho-
vých pastí se dostávají stále častěji i lidé ze střední třídy. 

Naše aktivity: Rozšíření služeb sociální poradny 
• Posilování fi nanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností.
• Finanční plánování a řešení zadluženosti.
• Zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení.
• Zvyšování kompetencí v oblasti hospodaření domácnosti včetně fi nanč-
ního plánování a praktických nácviků.
• Zvyšování sociálních a profesních dovedností a kompetencí v oblasti hle-
dání a udržení stabilního zaměstnání.

Externí specializované právní poradenství
• Dluhové poradenství včetně zpracování insolvenčních návrhů

Kontaktní místo:
Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace
Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Jechová
Tel:. 723 857 194, E-mail: jechova@socialni-susice.cz
www: http://www.socialni-susice.cz/

Otevřeno: Po-Pá, 7.00 – 15.30
Adresa poskytovatele:

Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace
nábřeží Jana Seitze 155
342 01 Sušice

Žadatel: Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace
IROP: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odbor-

ného poradenství, nízkoprahové služby, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015718
Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Tento projekt je spolufi nancován z prostředků Evropské unie 

a státního rozpočtu.

Výzva k podání nabídek
Vyhlášená v souladu se zněním zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších úprav.
Předmět výzvy: Pronájem prostoru pro podnikání o celkové výmě-

ře 52,1 m2, podle plánku uvedený jako prostor č. 3, nacházející se v I NP 
objektu čp. 10/I, Sušice I, Poštovní ul., na st.p.č. 113/1 v katastrálním 
území Sušice nad Otavou.

Prostor tvoří: prodejna – 45,2 m2, šatna – 3,0 m2, WC – 3,9 m2. Cel-
ková plocha: 52,1 m2

Zadavatel: MĚSTO SUŠICE, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Su-
šice, IČO: 00256129, tel.: 376 540 111, e-mail: podatelna@mususice.cz

Podmínky pronájmu: Minimální nabídková cena ročního nájemné-
ho činí 2 000 Kč za m2 a rok bez DPH.

Nájem na dobu neurčitou od 1. 11. 2022 s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Užívání prostoru musí být v souladu se stavebním určením prostoru 

(např. obchod, kancelář), nelze jej využít jako restauraci, hernu, ordina-
ci, kadeřnictví apod.

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

nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138/I, 342 01 
Sušice, tak, aby byly doručeny nejpozději do 30. 9. 2022 do 13.00 hodin. 

Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici zá-
jemcům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu v Sušici, 
4. NP, kancelář č. 411, e-mail : jzdenkova@mususice.cz, tel.: 376 540 145 
a na webových stránkách města – www.mesto-susice.cz

Město Sušice pronajme nebytové prostory 
v objektu č.p. 60/III , ul. Nuželická, Sušice III a to:
• místnost č. 9 ve IV. NP o výměře 63,2 m2 + podíl společných prostor 
o výměře 21,42 m2 celkem – 84,62 m2

• kancelář č. 6 v I. NP o výměře 39,5 m2 + podíl společných prostor 
o výměře 19,2 m2 – celkem – 58,7 m2      -jz-

OKÉNKO POMOCI

Čt 25. 8. 12.00–15.00  Hraní společenských her
Po 29. 8. 13.00–15.00  Paměťové hry 
Út 30. 8.  9.00–15.00  Inspirace v přírodě + návštěva restaurace

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

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



strana 4 Sušické noviny 14/2022
26. srpna 2022

24. září od 14 hod. – Ostrov Santos
Den charity – bohatý program a spoustu zábavy

24. září od 21 hod. – Tradiční KlOUb
REST IN HASTE a ZOMBIERO MARTÍN
italsko-šumavský rockový večírek v Kloubu

25. září od 10 hod. – náměstí Sušice 

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

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

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

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

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

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

Výstava: do 20. září
Zpoza rohu divný svět: Výprava z Marsu na Zemi 
a ještě dál | Jakub Bachorík – viz str. 5

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

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

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen:

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

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

do 30. října

Přehled akcí
28. srpna od 14 hod. – Ostrov Santos
Odpoledne plné her pro děti 
pořádá Rodinné centrum Medvídek 

2. září od 20 hod. – Ostrov Santos
Harlej + hosté

2. září od 21 hod. – PDA Sušice
Pouťová mega party

2. září od 22 hod. – Sokolovna & Tradiční KlOU!b
POUŤOVÁ PARTY
Stage Sokolovna: Michael C – evropa 2, Marshall, 
Charlie Silence, Apollo
Stage KlOUb: NWS & ARS

3. září od 22 hod. – Tradiční KlOU!b
BAIERL BROTHERS

3. září od 15.30 hod. – Chatová osada Luh

3. září od 20 hod. – Ostrov Santos
Brutus

6. září od 17 hod. – kino Sušice
Jak se orientovat v současné době a jak si pomoci 
v nemoci | MUDr. Tomáš Lebenhart – viz str. 1

8. září od 17 hod. – kino Sušice

Komentovaná prohlídka výstavy a projekce kultovní-
ho fi lmu FINAL CUT. Setkání s maďarskou menšinou 
žijící v Plzni a ochutnávka maďarských vín a specialit.

11. září od 13 hod. – ostrov Santos
Stihl Timber sports, CZECH CUP Sušice 2022

14. září od 15 hod. – amfi teátr ZUŠ Fr. Stupky v Sušici
ZUŠka ZUŠce s podtitulem sušické ZUŠ Open
Vystoupí žáci a pedagogové ZUŠ, v 18 hod. naváže 
koncert kapely Bossanoha.

16. září od 21 hod. – PDA Sušice
Pepíno party

20. září od 19 hod. – kino Sušice
Škrtněte si, prosím

24. září od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy – zahraje Štreka Staropražská

26. srpna od 18 hod. – Ostrov Santos

27. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice

27. srpna od 15 hod. – Pastvina

27. srpna od 19.30 hod. – Pastvina – viz str. 6

V případě nepříznivého počasí se koncert přesune 
do Tradičního KlOU!bu.

Sušice

Region

Rok u Sušice
do 28. srpna
so–ne 14–17 hod. – kaple Panny Marie Karmelské
Fotoobrazy Moje Šumava,
aneb Šumava objektivy 53 fotografů – putovní výstava

Hrádek u Sušice
3., 17., a 28. září od 17 hod. – zámek Hrádek
Prohlídky zámeckého areálu 
s majitelem Ing. arch. Pavlem Lejskem

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Výstava:
Čas zastavit se – výstava obrazů Simonetty Šmídové 
GALERIE NETOPÝR
Výstava:
Cesta vody  | Petr Kutek – skulptury a grafi ky 
FINSKÉM KULTURNÍM CENTRUM
Výstava:
Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy

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

Kašperské Hory
do 2. září – výstavní prostory radnice
Šumava srdcem – výstava olejomaleb Evy Felixové
úterý a čtvrtek od 15 hod., neděle od 10.30 hod.
Komentované prohlídky města
Prodej vstupenek na MěKIS, tel.: 376 503 413

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Prohlídky Mouřence – další prohlídky podle roz-
pisu na: www.pratelemourence.cz
26. srpna od 20 hod. – kostel sv. Mořice
Koncert skupiny Elias 
spirituály a písně ve vícehlasých úpravách, 
před koncertem v 16.30 hod. prohlídka kostela

Hlavňovice
27. srpna od 14 hod. – Hlavňovice
10 let junáka v Hlavňovicích
14.00 – program pro děti (hřiště a les), 19.00 – koncert 
skupiny EPYDEMYE, skupina Memento (kulturní dům)

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
27. srpna od 19 hod.
Hradozámecká noc na Rabí

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
Otevírací doba: út 13.00–17.00, st–ne 10.00–17.00

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Pokladna a areál hradu otevřen: 9.30–17.00 hod.
27. srpna od 19.30 hod.
Hradozámecká noc na hradě Velhartice

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

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

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

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

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

pondělí–pátek   9.00–17.00
sobota     9.00–14.00
neděle (1. 7.–31. 8.)  9.00–14.00
polední pauza   12.30–13.00

V PRŮJEZDU U FOTO FIŠER, nám. Svobody 39/I
Stavby architekta a stavitele KARLA HOURY
Výstava u příležitosti 120. výročí jeho narození.
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Každoročně v rámci meziná-
rodního klatovského folklorního 
festivalu zavítá jeden, nebo více 
souborů i na sušické náměstí. Le-
tos měl ve spolupráci se Sušickým 
kulturním centrem vystoupit slo-
venský dětský folklórní soubor 
ze Slovenské Lupče Dratvárik. 
Autobus plný mladých tanečnic 
a muzikantů sice ve čtvrtek 7. čer-
vence přijel, ale chvíli před ním 
už dorazil vydatný mrak se svým 
představením Déšť, a tak se vše 

Dratvárik nám přivezl kousek Slovenska
narychlo stěhovalo pod křídla su-
šického kina.

Vitální účinkující se operativ-
ně změněných podmínek nezalek-
li a své vystoupení i na menším 
pódiu kina předvedli s profesi-
onální bravurou, přestože zde 
v jednu chvíli tancovalo a hrálo 
přes třicet členů souboru. Folk-
lórní uskupení na pódiu uvedl 
Radek Nakládal a atmosféru již 
navodila jejich lidová kapelka slo-
žená z několika mladých houslis-

Kulturní aktuality

V galerii nejen sci-fi , ale i do obrazů vtisknuté konspirační teorie
Výstavu Jakuba Báchoríka 

Zpoza rohu divný svět: Výprava 
z Marsu na Zemi a ještě dál, kte-
rá v sušické Galerii Sirkus prá-
vě probíhá, můžete zhlédnout do 
20. září. Vernisáž za účasti auto-
ra se uskutečnila 29. června a hu-
debně zahájení výstavy svými 

písněmi s kytarou orámoval Ště-
pán Potužák (Sirky). Po bilanční 
výstavě nestora malířů regionu 
Miloslava Čelakovského vybra-
la Mirela Tůmová výtvarníka té 
nejmladší generace, jehož tvorba 
je dnes ale již poměrně rozsáhlá.

Na životní cestu a rozmanitost 

tvorby Jakuba Báchoríka pouka-
zuje i úderný slogan z pozvánky: 
Od malby po grafi ku – od akry-
lu po motorové pily! Z Prostě-
jova přes Prahu do budoucnos-
ti a zpět na samotnou Šumavu!

Jakub Bachorík (*1994) po-
chází z Prostějova. Vystudoval 
Ateliér ilustrace a grafi ky na 
UMPRUM v Praze. Věnuje se 
knižní ilustraci, komiksu, vlastní 
tvorbě autorských knih, dřevo-
rytu, litografi i, linorytu, akry-
lovým malbám… V roce 2016 
získal ocenění Grafi ka roku. Je 
vášnivým fanouškem science fi c-
tion, bizarních narativů a záhad-
ných světů.

Jak už název výstavy napo-
vídá, tradiční obrazy nečekej-
te. Autor ovlivněný tvorbou ko-
miksů vnáší jejich charakter i do 
svých obrazů. Možná proto jsou 
jednotlivá díla uskupena do te-

Ohlédnutí za Svatoprokopskou poutí 
a oslavou 30 let novodobé historie obce Prášily

2.7.2022 se v Prášilech při 
příležitosti poutní slavnos-
ti a k oslavě 30 let novodobé 
historie sešlo nebývalé množ-
ství poutníků a návštěvníků 
obce jak z české, tak němec-
ké strany. Po přivítání hostů 
starostou Liborem Pospíši-
lem v Panské stodole mohli 
návštěvníci zhlédnout výsta-
vu fotografií z historie obce 
i blízkých zašlých míst. Výsta-
vu připravila Iva Zámišková 
a je stále ke zhlédnutí v Panské 
stodole spolu s prodejní výsta-
vou řemesel. Během dne zde 
byla příležitost ochutnat pou-
ťové koláče i další dobroty. Pro 
děti zde byl i kolotoč, pouťové 
stánky a jarmark řemesel. Ná-
vštěvníci se také mohli svézt 
v kočáru taženým koňským 
spřežením. Ve 14 hodin byla 
poutní mše na obnovených zá-
kladech odstřeleného kostela 
a byl vysvěcen nový hřbitov 
a hřbitovní kaple připomína-
jící zničené obce a pamětní 

deska se jmény všech rodin 
zde pohřbených podle návrhu 
Akad. arch. Ivana Adama. Mši 
celebroval P. Jan Kulhánek za 
přítomnosti P.Slávka Holého.
Celou slavnost hudebně do-
provázela Clara Císařovská, 
skupina učitelů ZUŠ Sušice 
a kapela Farhrzawo a Pilouni. 
Do němčiny překládal Walter 
Wilhelm.

V blízkosti obnovených 
základů kostela byl postaven 
tzv. poesiomat, kde si mohou 
turisté poslechnout literár-
ní ukázky týkající se Prášil. 
V podvečer byla představena 
a požehnána páterem Janem 
Kulhánkem křížová cesta, kte-
rá bude umístěna v plánova-
ném prostoru kněžiště kostela.

Večer v Panské stodole pro-
běhla pouťová zábava. 

Za tento slavnostní den pa-
tří poděkování všem organizá-
torům a účinkujícím. Snad se 
tato pouť stane tradicí.

text a foto Vladimír Černý

tů, akordeonistů a kontrabasisty, 
v jednu chvíli vyšperkovaná i du-
dákem. Nejen typickými tanci 
nás převedli účinkující do kraje 
kolib a vysokých horských štítů, 
svojí tradici s sebou nesly i je-
jich zdobené kroje a znázorněné 
lidové zvyky. Děvečky roztáče-
ly své sukénky a chalani svedli 
i symbolický boj holemi. I název 
souboru – Dratvárik – poukazuje 
na jejich místní tradice: V jejich 
městě působili známí obuvničtí 

mistři, kteří 
ke své prá-
ci používali 
nasmolenou 
niť – dratvu. 
Proto přes-
polní nazý-
va l i  oby-
vatele této 
obce Dratvá-
ri (www.dra-
tvarik.sk). 

Město Slo-
venská Lupča 
leží uprostřed 
země, v údolí 

mezi Rudohořím a Nízkými Ta-
trami nedaleko Bánské Bystrici. 
Přestože má cca 3 tisíce obyvatel, 
Dratvárik je početný dětský sou-
bor, ve kterém se na letošních osla-
vách 35 let činnosti tělesa předsta-
vila téměř stovka účinkujících. Ve 
svém regionu je známým souborem 
a pravidelně se zúčastňuje folklór-
ních festivalů a přehlídek. Sušičtí 
tak mohli v kinosále okusit esenci 
pravé tradiční slovenské kultury. 

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

matických souborů, které mnoh-
dy spojuje nejen stejný výtvar-
ný výraz ale i dějová návaznost. 
Sdělná a působivá jsou jako ce-
lek, též ale ve svých detailních 
scénách, kde díky vepsanému 
textu můžeme odhalit další roz-
měr a souvislosti.

Hned u vstupu do galerie ohro-
mí čtyři velkoplošné obrazy, při-
blížením se pak odkrývají další 
a další podrobnosti až pozoro-
vatele nepozorovaně vtáhnou do 
svého světa. A je to svět oprav-
du bizarní. Na vlastní oči vidíme, 
jak vypadá chod světa podle kon-
spiračních teoríí. Jako příklad lze 
uvést placatou Zemi a kosmonauty 
diskutující s fi lmaři v měsíčních 
kulisách v Hollywoodu. Názorně 
se tak každý může pokochat ně-
kterými známými myšlenkovými 
fantasmagoriemi. Naopak tichem 
a strnulostí působí výstižné velko-

formátové dřevoryty cyklu Mars 
3000. I další soubory nezapřou au-
torovu vášeň pro science fi ction 
(např. série z vědeckého ostrova 
Mutagen), naplno se pak rozvíjí 
ve vystavených komiksech (např. 
Lovci dronů). Uprostřed expozice, 

i když jaksi mimo, čeká nezapo-
menutelný solitér, tajemný černý 
pes. Vůbec bych se ale nebál na 
výstavu vzít s sebou i dětského 
diváka, právě naopak.

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

P. Jan Kulhánek posvěcuje novou kapli.
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Dva autoři spojení se Sušicí letos získali prestižní ocenění – 1. místo 
v soutěži Prix non pereant pořádané sdružením Pro Bohemia společně se 
Syndikátem novinářů České republiky. Na slavnostním vyhlášení v Praze 
(uváděl moderátor Václav Žmolík a mj. byli oceněni i TV pořady Toula-
vá kamera a Reportéři ČT) cenu převzali Ivan Nikl a Tomáš Cihlář. Oba 
jsou svými příspěvky známí i čtenářům Sušických novin, přičemž prvně 
jmenovaný se Sušickými novinami pravidelně spolupracuje již 20 let. Ví-
těze jsem požádal o odpověď na otázku – Co pro vás ocenění znamená? 

Za dlouhodobou spolupráci s mnoha příspěvky za rok 2021 v regio-
nálním tisku Klatovska získal cenu v kategorii tisk-deníky Ivan Nikl: 
„Toto ocenění, udělené v jubilejním 25.ročníku soutěže, mne samozřej-
mě velmi těší. Jsem rád, že porota si všímá i drobné spolupráce s deníky 
a regionálním tiskem, jíž se věnuji více jak čtvrt století. Tehdy jsem ukon-
čil studium žurnalistiky na FF Univerzity Palackého v Olomouci a od té 
doby se regionální publicistice věnuji. Soutěže se účastním pravidelně, 
ale letos poprvé jsem získal hlavní cenu.“ 

S Vítaným hostem vyhrál kategorii Publicistika za seriál na po-
kračování Pivovary a pivovárky Tomáš Cihlář: „Samozřejmě mně 

to ocenění udělalo radost. Vůbec 
jsem něco takového nečekal, pro-
tože psaní je spíše mým koníčkem. 
Jsem dlouholetou součástí Víta-
ného hosta na Šumavě a stejné 
ocenění převzala v této katego-
rii i jeho vydavatelka Hanka Vo-
děrová.“ Vítaný host na Šumavě 
tuto kategorii tudíž jednoznačně 
ovládl. „Chtěl bych touto cestou 
poděkovat i dvěma lidem, kteří již 
nejsou mezi námi a kteří mě v tom-
to směru hodně ovlivnili a hodně 
mi dali.Tím prvním byl můj otec 
a druhým Emil Kintzl. Získané 
ocenění patří svým dílem i jim.“

ED, foto nahoře Lenka Pavlíková

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky

Miloslav Beneš r. 1938, Jiří Krakovčík r. 1958, Marie Kolbingerová r. 1933, 
Anna Pokorná r. 1931, Jiřina Řezníčková r. 1937, Vlasta Bělohlavá r. 
1924, Alena Naušová r. 1946, Justina Beránková r. 1929, Jan Krejčí r. 
1945, Václav Vaněk r. 1929, Jana Bednárová r. 1940, Matěj Švec r. 1972

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

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

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

Opustili nás...

Dne 3. července nás navždy opustila paní 

Vlasta Bělohlavá.
Vzpomíná syn Václav s manželkou, vnoučata, 
pravnoučata a ostatní příbuzní.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

Dne 12. srpna uplynulo šest let od úmrtí paní

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

Vzpomínka na Emila Kintzla
Na skále u Annínského mostu září kří-

žek s červeným srdcem uprostřed. Před 
třemi lety ho tam nechal obnovit pan Emil 
Kintzl. Tento velký Šumavák a čestný ob-
čan Sušice se zasloužil o obnovu i dalších 
křížků, ale u tohoto lidé spontánně zapalo-
vali svíčky, když letos v zimě Emil Kintzl 
tragicky zemřel. I proto zde Lukáš Milota 
ze spolku Přátelé Mouřence zorganizo-
val setkání, kterého se zúčastnila i jeho 
manželka Naďa a další členové rodiny, 
přátelé a známí. Organizátor v úvodu na 
Emila Kintzla v mnohém zavzpomínal 
a představil velkoformátové fotografi e zachycující posvěcení tehdy no-
vého křížku. Po té oblíbené Emilovy písničky zahráli a zazpívali Marie 
Houšková a Jan Zdeněk ze sušické ZUŠ a Herbert Honnes v doprovodu 
harmonikáře Jiřího Pospíšila zatroubil šumavskou hymnu. Vzpomínka 
pak ještě pokračovala na Mouřenci, kde promluvil jeho kamarád, spo-
lupracovník a režisér seriálu Zmizelá Šumava Jeňýček Fischer. Zahrál 
a zazpíval Miroslav Paleček.    text a foto Eduard Lískovec

Čas utíká a nevrací co vzal!

Dne 5. září si připomeneme nedožitých sedmdesát 
let pana

Bohumíra Šimáčka.
S láskou vzpomíná maminka a sestra Naďa s rodinou.

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

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

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 30. srpna si připomeneme páté smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil pan

Bohumír Šimáček.
S láskou vzpomíná manželka a dcera Naďa s rodinou.

MIRKA NOVAK FEAT. EDWARD MILES (USA)
Groove – Looping – Funk – Jazz

vocal & drum looping 
Originální projekt vznikl na jaře 2022 ve Spojených státech amerických, 
kam Mirka Novak loni odjela na půlroční turné. S Edwardem Milesem se 

potkali v Austinu v roce 2015 a odehráli spolu desítky koncertů. 
Jejich temperament a energičnost se v hudbě skvěle potkává. Edwardovo 
stylová vytříbenost a živelný způsob hraní dokonale podporuje Mirky 

barevné harmonie a melodické linky.
Společné duo představí improvizační hudbu vrstvenou pomocí loop stati-
onu, používají samplery a svými groovy dokážou roztančit celé publikum. 

Těšte se na velký příval energie, včetně zaručené hubnoucí kůry!
Milan Brož

Dvojí úspěch v prestižní soutěži

Markuzzi se zasloužil o líheň
V září uplyne 110 let od úmrtí su-

šického rodáka Josefa Markuzziho. 
Narodil se 15. 3. 1822 a zemřel 1. 9. 
1912. Byl spolupracovníkem profe-
sora Dr. Antonína Friče (významné-
ho českého přírodovědce i ředitele 
Národního muzea).

Josef Markuzzi, původním po-
voláním zahradník, se stal správ-
cem první pstruhové líhně v Sušici 
(jednoduché dřevěné boudy) vy-
budované za fi nanční pomoci obce 
Pražské na potůčku Kantůrka v su-
šickém Luhu. Zde se po dobu 10 let 
staral o umělý odchov lososa i pstru-
ha a docílil obdivuhodných výsledků – odchovalo se cca 379 000 plůdků 
lososa a 17 000 plůdků pstruha. 

Po zaplavení této líhně v roce 1879 došlo k jejímu poškození a proto 
byla vybudována v roce 1881 líheň nová tzv. Zemská pstruhová líheň, 
která se nachází naproti klášteru Kapucínů za mostem na pravém břehu 
Otavy. Správcem i této líhně až do své smrti byl sušický rodák Josef Mar-
kuzzi. Za svůj přínos pro rybářství obdržel v roce 1910 na Hospodářské 
a průmyslové výstavě v Klatovech čestnou medaili. Sušičtí lososi byli 
v době působení Josefa Markuzziho v Zemské pstruhové líhni známým 
pojmem a žádanou pochoutkou. A je doloženo, že za 40 let své činnosti 
odchoval přes 6 milionů lososů a 1 milion pstruhů. 

(zdroj: Z dějin sušického rybářství, autor Mgr.Zdeňka Řezníčková)
Jeho náhrobek je zatím provizorně umístěn při zdi sušického hřbitova 

v jeho spodní části.  Yvona Kieslingerová

Metal Madness
26. 8.–27. 8. pořádáme na Santosu 9. ročník festivalu Metal Madness.

Zakončení prázdninové sezony se už prakticky nemůže obejít bez po-
řádné akce, kterou na Šumavě již tradičně vykonává těleso Metal Madness. 
Festival, který pročesává barevný rejstřík metalového žánru a přináší ukáz-
kovou úhlopříčku mezi začínajícími kapelami a těmi legendárními. I letošek 
bude ve znamení pátečního souboje tří nových jmen, aby se vítěz ukázal 
v sobotním programu po boku metalového koktejlu, kterému letos vévodí 
holandští God Dethroned společně s německými thrashery Assassin. Je-
dinečné prostředí ostrova Santos v Sušici pak doplní atmosféru akce o pří-
jemný genius loci. Skvělé uspořádání jednotlivých sekcí (pódium, merch, 
občerstvení apod.) pak dopřeje návštěvníkovi možnost výtečného soustře-
dění, aby mu nic z pódia neuniklo. Zkrátka o vše bude s láskou pečováno, 
aby i za rok byl dobrý důvod se na festival vracet.  -fk-

26. 8. pátek večer od 19.00 / vstup zdarma 
Flame Of Grave | Ex Nihilo | Gloomy Sunday 
27. 8. sobota od 14.00 
God Dethroned | Assassin | Mortifi lia | Fatal Embrace 
Panychida | Nahum | Insistent | Black Light | Commander 
Odkazy k podrobnému infu: 
http://www.mortifi lia.cz/metal-madness/ 
https://www.facebook.com/events/1197172424113871 MF Production 

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

Dne 8. července jsme vzpomněli šesté smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek 
a dědeček pan 

Josef Raab 
ze Šimanova a 20. června jsme vzpomněli jeho nedožitých sedmdesátin. 
Stále vzpomínají manželka Irena, dcery Irena a Hana a syn Milan.

Ivan Nikl přebírá diplom od předsedy poroty JUDr.Přemysla Kubíčka.

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

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

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

Tomáš Cihlář s oceněním
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Co se na semináři naučím?
Najít a ovládat základní možnosti nastavení telefonu (upravit jas, při-

pojit se k Wi-Fi, nastavit si zvonění, upravit si vzhled zobrazení atd.).
Správně a bezpečně vyhledávat na internetu.
Volat, psát zprávy, ovládat klávesnici dotykového zařízení.
Fotografovat a spravovat fotografi e ve svém zařízení.
Komunikovat pomocí e-mailu, Whatsappu, případně jiných komu-

nikačních aplikací.
Sdílet fotografi e a jiné informace pomocí komunikačních aplikací.
Seznámí se s mnoha dalšími užitečnými aplikacemi jako Idos, Zá-

chranka aj.
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Start fotbalové sezony: oslavy 110. výročí, výborné výkony áčkaLetní turnaj s oslavou kulatin

Sušičtí fotbalisté vstoupili do 
sezony 2022/23. Do zápasů se po-
stupně zapojují všechny týmy, od 
nejmladší minipřípravky až po 
tři dospělé týmy. Výtečně zahá-
jilo ročník áčko – posílené třemi 
kvalitními hráči v úvodních třech 
kolech dvakrát vyhrálo a jednou 
remizovalo, což znamená průběž-
né třetí místo v tabulce. V rámci 
oslav 110 let výročí založení klubu 

se také na pouťovou sobotu chystá 
exhibiční den vrcholící zápasem 
Sušice proti Sigi Teamu, kde na-
stupují fotbalové legendy a bývalí 
reprezentanti.

Sušické áčko odstartovalo se-
zonu v I.A třídě v neděli 7. srpna 
zápasem v Rokycanech proti místní-
mu béčku. Na hřišti tradičního sou-
peře, kde Sušice pravidelně vstupuje 
do ostrých zápasů, konečně zlomila 

negativní sérii a uspěla. Hattrickem 
zazářila nová posila z Horažďovic 
Luboš Král, čtvrtý gól přidal další 
mladý hráč Marek Podlipský. Vý-
hra 4:2 po výborném výkonu zna-
menala důležité tři body a skvělý 
začátek soutěže!

„Měl jsem v hlavě především to, 
abychom jako tým utkání poctivě od-
makali a podařilo se nám na úvod 
zvítězit,“ radoval se hrdina utkání 
Luboš Král. „Ale to, že se mi po-
dařilo vstřelit hattrick, je zásluha 
celého týmu. Když na hřišti funguje 
tak, jak má, mohou se potom dít ty-
hle krásné události.“

Sušice zvládla i první domácí 
utkání proti Chlumčanům. Vy-
rovnaný duel rozhodla jediná branka 
útočníka Ondřeje Míčky ze 17. mi-
nuty. Šest bodů ze dvou kol zname-
nalo dokonce průběžné vedení v ta-
bulce. Sušice ztratila body až o týden 
později. V zatím posledním utkání 
na hřišti Horšovského Týna si od-
vezla bod po remíze 3:3, prosadi-
li se Klíma, Štěch a Míčka. Vinou 
zbytečných chyb a neproměněných 
šancí si výběr Pavla Hrubce nevzal 
z utkání lepší výsledek.

„V takovém utkání jsme měli při-
vézt tři body a vysoké skóre. Bohužel 
při utkání došlo ke zranění našeho 
středopolaře Luboše Krále, který se 

Oddíl volejbalu TJ Sušice nepře-
stává být aktivní ani o letních prázd-
ninách. Tradičními akcemi jsou 
venkovní turnaje na antukových 
kurtech a letní soustředění mláde-
že. A protože soudek byl před lety 
vypit (po posledním ročníku tur-
naje O soudek města Sušice) zůstá-
vá k zážitku soutěžní atmosféry jen 
tradiční turnaj s nestárnoucím a vý-
stižným názvem Kulatiny byly, jsou 
a budou. Letos se v sobotu 6. srpna 
uskutečnil již 24. ročník.

Opět se začínalo přípitkem a ha-
lasnou zdravicí na počest oslavenců. 
Letos tento akt neminul nestora su-
šických i radotínských volejbalistů 
Michala Šmrhu, jenž slavil význam-
né životní jubileum a také aktivní-
ho smečaře Lukáše Mičánka. Na 
půlkulatiny se pak připíjelo Tereza 
Havránkové a Josefu Mrzenovi. Ra-
dostnou třešničkou se stalo přivítání 
čerstvě narozené nové potencionální 
smečařky Elen. 

Objednávka počasí ani letos ne-
zklamala. Po vlně sucha a vedra přes 
noc kurty zalil mrak a na odpoled-
ne zavládlo svěží bezvětří. Samotný 
turnaj začal losem. Z jednadvaceti 
účastníků vzešly sestavy čtyř smí-
šených týmů. Po krátké rozehře, vy-
vážení sestavy a zvolení taktiky se 
přistoupilo k třísetovým utkáním 
systémem každý s každým (tým). 
Vítězství si zaslouženě vybojova-
lo mládí demonstrující dominanci 
v plnosti svých sil. Vlajku sušické-
ho volejbalu dnes nesou dospělé děti 
nedávných opor. „Potěšilo mě, že 
nová generace převzala štafetu aniž 
by snížila vysokou laťku, a že mladí 
tentokrát podporovali i rozdělání 
večerního táborového ohně,“ dopl-
nil hlavní organizátor Čestmír Kříž.

Posledním letošním turnajem na 
venkovních kurtech TJ bude 17. září 
od 9.30 hodin 2. kolo SUVOSO 
(Sušická volejbalová soutěž) pro 
týmy z celého regionu.   ED

Vítězné družstvo turnaje – zleva: Matěj Lipský, Čenda Kříž, Pepa 
Mrzena, Miluška Steinigerová a Adéla Křížová. 

přidá již na tak rozšířenou marodku 
našeho mančaftu. V příštím domá-
cím utkání hostíme tradičního rivala 
z Mochtína (neděle 28. 8.), kterému 
budeme chtít oplatit porážky z loň-
ského ročníku,“ hodnotil Hrubec.

Sušický fotbalový oddíl letos 
slaví 110 let od založení klubu. Na 
přelomu července a srpna proběhlo 
exhibiční utkání mezi současnými 
a bývalými hráči TJ Sušice, setkání 
na stadionu bylo pro všechny velice 
příjemné (viz foto nahoře). 

Na začátku července se povedla 
i benefi ční akce Den pro Kubíčka. 
Výtěžek byl věnovaný Jakubu Du-
cháčovi, který statečně bojuje se zá-
keřnou nemocí. „Přišlo zhruba dvě 
stě lidí a vybralo se 55 tisíc korun. 
Peníze budou využity na lázeňský 
pobyt, který Kubíkovi pomáhá. Mě-
síční pobyt tam stojí zhruba šedesát 
tisíc korun. Děkujeme všem, kteří 
přispěli,“ řekl chlapcův otec Mar-
tin Ducháč.

V rámci oslav 110. výročí za-
ložení klubu se ještě jedna akce 
se chystá – na pouťovou sobotu 
3. září je naplánované zajímavé 
fotbalové odpoledne (viz plakát 
níže). Vrcholem bude utkání mezi 
Sušicí a fotbalovými legendami, 
která nastupují za Sigi Team. Všich-
ni jste srdečně zváni!   -jon-

Mistrovství Evropy XTERRA

V sobotu 13.8. proběhlo v ji-
hočeských Prachaticích mistrov-
ství Evropy v terénním triatlonu 
XTERRA. Nabitá startovní listina 
díky účasti borců z USA a Nového 
Zélandu připomínala spíš mistrov-
ství světa. Mezi profesionály zví-
tězili Francouz Serrieres a Italka 
Mairhoferová. Svá želízka v ohni 
měla i Sušice, kdy ve věkových ka-
tegoriích startovali dva závodníci 
v barvách High Point Teamu. Ve 
zkrácené verzi – Sprintu– debutoval 
Matěj Molcar, který 300 m plavání, 
20 km na kole, 5 km běhu zvládl 
za 2 h 17 min a obsadil v kategorii 
Muži open 19. příčku. Mezi ženami 
na olympijské distanci (1,5 km pla-

vání, 33 km na kole a 10,5 km běh) 
v čase 3 h 51 min vybojovala 7. mís-
to Lucie Hrabová, která předvedla 
velmi slušný a vyrovnaný výkon. 
Na špičkové zahraniční soupeřky 
to nestačilo, ale alespoň první mís-
to mezi Češkami bylo pro Lucii ma-
lou náplastí. Aktuálně se intenzivně 
připravuje na další XTERRU, která 
se bude konat na Lipně první víkend 
v září, ovšem v prodloužené vari-
antě a sice 2 km plavání, 60 km na 
kole a 21 km běh. Vrcholem sezony 
pak pro ni bude říjnové mistrovství 
světa v italském Molvenu, na které 
společně s trenérem směřuje i for-
mu. 

text a foto Michal Hrabý

26. 6. se mladí atleti TJ, zúčast-
nili Mistrovství Plzeňského a Kar-
lovarského kraje v soutěži jednot-
livců mladšího a staršího žactva .

Do Stříbra odjelo osm závodní-
ků (Anna Valentová, Barbora Ko-
lářová, Klára Javorská, Nela Cap-
carová, Alena Matoušková, Šimon 
Kolář, Jindřich Šrejma, Václav Mu-

žík) a dva trenéři. Za velmi teplého 
počasí se našim sportovcům dařilo 
a přivezli jsme 4 medaile 3 čtvrtá 
místa a několik slabších umístění.

Oba trenéři Helena Matouš-
ková a Vašek Svoboda udělují 
všem pochvalu za vzornou re-
prezentaci oddílu.

Vašek Svoboda

Nejen stříbro přivezli atleti ze Stříbra

Antonie Galušková je mistryní Evropy!

Odchovankyně Klubu vodních 
sportů Sušice a trenéra Vladislava 
Galušky vybojovala na Mistrovství 
Evropy ve vodním slalomu v Čes-
kých Budějovicích v kategorii kaja-
kářek do 23 let vítězství pro Českou 
republiku.

Jak k tomu došlo a na bezpro-
střední dojmy jsem se zeptal jejího 
otce Vladislava: „Mistrovství zača-
lo závodem týmů. Antonie a její dvě 
parťačky dojely na čtvrtém místě. 
Na trati se dost motaly, ale neby-
lo divu. Trať byla hodně náročná 
a v některých místech i hodně ná-
hodová. I mnoho mužských týmů 
nedojelo bez padesátisekundové pe-
nalizace za neprojetou branku.

Na semifi nále a fi nále individu-
álních jízd postavil anglický trenér 
trať možná ještě těžší, ale mělo to 
aspoň hlavu a patu a jelo se s vo-
dou. V semifi nále Antonie podjela 
hned druhou branku, které se i do-
tkla. Už na prvním mezičase na dva-
cáté sekundě ztrácela hrozivých 5 
sekund. Do cíle tedy už musela bez-
chybně letět, aby dojela aspoň na de-
vátém postupovém místě. Ve fi nále 
startovala jako druhá. Chybička by 
se na prvních pěti brankách jízdy 
o medaile dala najít, ale pak už to 
byla jízda, která dávala tušit, že je 

na ní zaděláno. Magický cílový čas 
88.88 s, nejrychlejší čas dne a stále 
8 nejlepších děvčat evropského se-
mifi nále na startu stále nezaručoval 
úspěch. Po 20 minutách nervozního 
vyčkávání mohl Daniel Stach vykři-
čet do světa, že tedražická rodačka 
se stala mistryní Evropy.“

Vtěsnali jsme ještě po uzávěr-
ce od V. Galušky horkou aktualitu 
z mistrovství republiky: „Na so-
botním MČR seniorů pod Lipenskou 
přehradou se Antonie stala poprvé 
ve své kariéře seniorskou mistryní 
České republiky a po celý rok 2023 
bude vozit na Českých pohárech se-
niorů zlatý dres. A průběh závodu 
byl podobný, jako před týdnem na 
ME. V kvalifi kaci zajela sice druhý 
čistý nejrychlejší čas, ale dva ne-
šťastné doteky ji poslaly na desáté, 
poslední postupové místo do fi nále. 
Když se připravovala na start fi ná-
le, kde startovala jako první, řekla, 
že z téhle pozice vlastně umí jezdit 
a že si přeje medaili. Jela fantasticky 
od startu až do předposlední branky, 
kde ztratila trochu času, ale i tak jí to 
stačilo na zlatou medaili a titul české 
seniorské šampionky pro rok 2022.“

Rozhovor s vítězkou se zhodno-
cením celé sezony přineseme v ně-
kterém z podzimních čísel.  ED

Lucie Hrabová a Matěj Molcar (tým Highpoint Sušice)

foto Jakub Pláteník

foto Jakub Pláteník
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Atletické víceboje přípravek v červnu 2022, 
žeň medailí pro Sušické!

Po několikaleté přestávce 
se v rámci regionálních oblastí 
Plzeňského kraje opět podaři-
lo zorganizovat víceboje pří-
pravek a dne 15. 6. 2022 jsme 
tak mohli vidět naše nejmen-
ší atlety v akci v Sušici a dne 
29. 6,. pak se konaly tyto závo-
dy v Domažlicích.

Závodilo se zvlášť v kate-
goriích starší přípravky (roční-
ky 2011–2021) a také minipří-
pravky (ročníky 2013–2015). 
Soutěží se zúčastnily dět i 
z Domažlic, Klatov, Sušice 
a Železné Rudy.

Vypsány byly sprinty na 60m, 
delší běhy 300/400m, skok do 
dálky, hod kriketovým míčkem/ 
raketkami.

V obou závodech se objevilo 
mnoho našich malých závodníků 
a jsme rádi, že překonali ostych 
a postavili na start. 

Jmenovitě za chlapce zá-
vodili: Frýzek Petr, Halmáš 
Maxim, Holeček Adam, Hrabý 
Samuel, Hrach Milan, Kohout 
Radovan, Kopecký Dominik, 
Kouba Jáchym, Kouba Vojtěch, 
Míček Jan, Pavlík Tadeáš, Pe-
cánek Matěj, Potužník David, 
Puchinger Šimon, Touš Adam, 
Touš Václav, Úlovec Jonáš, Vo-
tava Marek a Zajac Jan.

A za děvčata: Achsová Bar-
bora, Bublíková Barbora, Cap-
carová Julie, Frýzková Terezie, 
Halmáš Isabel, Holá Amálie, 
Löffelmannová Anna, Nachti-
gallová Stella, Pecánková Bar-
bora, Pelčarská Vanesa, Ritte-
rová Natálie, Staňková Anna, 
Staňková Jaroslava, Toušo-
vá Klaudie, Úlovcová Anež-
ka, Vaňková Zuzana, Zajaco-
vá Liliana.

Zapsal Jan Prášek

Atletické naděje míří do Sušice
Sušický stadión se stane v sobotu 10. září svědkem 

významné sportovní akce celostátního rozměru. Domá-
cí oddíl atletiky TJ Sušice byl pověřen uspořádáním se-
mifi nále MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE 
DRUŽSTEV juniorů a juniorek. Jde o výkonnostně vyspělé atle-
tické závodníky a závodnice věkové kategorie do 19 let. V závěru se-
zony budeme tak mít možnost vidět v Sušici nejlepší juniorské naděje 
atletických klubů z Prahy, Karlovarského a Plzeňského kraje a dále 
z Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Obdobnou soutěž národního 
formátu jsme na sušické tartanové dráze měli možnost vidět naposle-
dy v roce 2009. A mezi startujícími byl tehdy např. Jakub Vadlejch, 
dnes olympijský medailista a oštěpař světového formátu. A proto i le-
tos věříme, že k vidění zde bude nejedna z atletických českých hvěz-
diček, či hvězd blízké budoucnosti. Tyto mládežnické týmové soutě-
že se vyznačují vždy velkou bojovností a nasazením mladých borců. 

Také atmosféra, kterou si mladí dokážou vzájemným fanděním 
vytvořit, je bezprostřední. Jde totiž o postup do republikového fi ná-
le, kam postoupí pouze první tří týmy ze „sušické“ skupiny. Celkově 
očekáváme účast kolem 350 startujících. Celou soutěž bude modero-
vat známý atletický odborník Jacek Přibáň z Chebu. 

Závody začínají v sobotu 10. září od 10.30 hodin a s ukončením 
nabitého programu se počítá v 17.00 hodin. Bude k vidění kom-
pletní nabídka atletických dráhových disciplin včetně atraktivního 
překážkového běhu s vodním příkopem. 

Všichni příznivci kvalitního sportu jsou srdečně zváni. Bylo by 
skvělé, kdyby juniorské naděje přišlo povzbudit v hojném počtu i su-
šické obecenstvo. Vstup je zdarma!  Zdeněk Nešpor

Aktuálně se můžete zapsat 

na tyto sportovní kroužky

e

V sobotu 27. srpna 2022 zveme na

5. Sušický HIGH POINT Stevens MTB maraton
start 50 km: 12.30 hod. u koupaliště

start 32 km: 12.45 hod. u koupaliště

a tradiční dětské závody
Od 9:30 hod. v lesopraku Luh podle kategorií

Zázemí závodu a cíl: srubový tábor lesoprak LUH – SUŠICE  

možnost parkování u letního bazénu

Prezentace: dětské kategorie – 8.30–9.15 hod. v den závodu

hlavní závody – 9.15–12.10 hod. v den závodu

Startovné: dětské kategorie: 100,00 Kč (odrážedla 50,00 Kč)

50 km (dvě občerstvovací stanice): 350,00 Kč do 25. 8., 

400,00 Kč na místě v den závodu

32 km (jedna občerstvovací stanice): 300,00 Kč do 25. 8., 

350,00 Kč na místě v den závodu

Další info na www.mtb-susice.cz

Sportoviště města Sušice

Plavecké kurzy
Vybírat můžete:

• Baby plavání pro děti od 6 měsíců do 3 let

• Plavání Děti s rodiči pro děti od 3 do 6 let

• Přípravný kurz plavání pro děti od 4 – 8 let

• Základní kurz plavání pro děti od 6 – 12 let

• Zdokonalovací kurz plavání pro děti od 10 – 15 let

• Sportovní plavání od 12 – 19 let

• Plavecké kurzy pro dospělé 

Kurzy probíhají od 12. 9. 2022. 

Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/kurzy/ 
nebo na recepci bazénu.
 
Taneční akademie
Vybírat můžete:

MINI DĚTI pro děti ve věku od 5 do 6 let / rytmická cvičení a jedno-

duché choreografi e /1 x týdně 

DĚTI pro děti ve věku od 7 až 9 let / 2x týdně moderna + street 

dance / 2 x týdně

JUNIOR I. Pro děti ve věku od 10 do 15 let / 2x týdně zaměření 

na modernu / 2 x týdně

JUNIOR II. Pro děti ve věku od 15 do 17 let / 2x týdně moderna 

+ gymnastika, cvičení a street dance / 2 x týdně

Kurzy pro probíhají od 12. 9. 2022. 

Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/kurzy/ 
nebo na recepci bazénu.
 
Ostatní kurzy
• Baby cvičení pro děti od dvou do tří let

• Předškoláčci v pohybu pro děti od 4 do 7 let

Kurzy probíhají od 21. 9. 2022. 

Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/kurzy/ 
nebo na recepci bazénu.
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Řádková inzerce

 Sledujte nás také 

 na sociálních sítích
 

 a webu
www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

PRODEJ
Prodám dámské kolo Superior Al-
batros, velikost (L) „28x18“, velmi 
zachovalé (dá se říci „nové“) cena 
1.900 Kč. Tel. 602 247 937
Prodám 10 ks hurdisek l – 120 cm 
+ patky, 4 ks vlnitého eternitu (malá 
vlna), l – 125 cm, š – 100 cm – ne-
použitý. Vše se slevou. Dohoda. Tel. 
606 844 263
Prodám chladničku Zanussi bez 
mrazícího boxu plně funkční o šíři 
55 cm, výšce 125 cm, užitém objemu 
240 l, energetická třída A+, model: 
ZRA25600WA. Cena 2.990 Kč. Tel. 
602 247 937
Prodám elektrické polohovací lůž-
ko Bock 3fx včetně antidekubitní 
matrace s paropropustným potahem. 
Tel. 603 23 91 61
Prodám tříkolový vozík vhodný pro 
důchodce. Cena 20.000 Kč. Nepo-
užívaný. Tel. 724 236 883
Nabízím sprchovou kabinu, spodní 
vana smaltovaná 80x80 cm, cena do 
800 Kč. Tel. 732 538 442
Nabídka borůvek pro letošní sezonu 
červenec–srpen. Objednávky for-
mou SMS, cena za litr 100 Kč. Tel. 
792 412 009
Prodám polykarbonát a plastové 
nebo plechové střešní krytiny. Dále 
nabízím přístřešky nad vchody a za-
hradní skleníky. Tel. 775 601 680
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70 
i poškozenou či bubnovou a nějakou 
hoblovku srovnávačku se spodním 
protahem (KDR-Rojek) a řetězovou 
dlabačku a hoblík velký na 380V. 
Tel. 703 680 317
Vykoupím houby. Zajímavé ceny. 
Přijedu. Tel. 774 877 406 
Koupím prosklenou knihovnu 
z 50. let i starší. Tel. 723 625 926
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996 

Koupím starší známky, mince, 
bankovky, odznaky, pohledy, ob-
razy, hodiny, hodinky, porcelán, 
sklo, vojenské předměty – šavli, 
helmu, uniformu a podobně. Mů-
žete nabídnout i jiné staré předmě-
ty, celou sbírku nebo pozůstalost. 
Tel: 722 777 672 
Koupím staré zápalkové nálepky 
a krabičky. Přijedu. Tel. 606 49 49 96

BYTY – NEMOVITOSTI 
Výměna garáže v osobním vlast-
nictví. Vyměním garáž v osob-
ním vlastnictví v garážové lokalitě 
u Technoplynu za garáž v lokalitě na 
sídlišti u ulice Sirkařská. Garáž má 
zavedenou elektřinu. Termín reali-
zace může být i koncem roku. Garáž 
samostatně neprodávám. Kontakt: 
721 803 679
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnic-
tví, apod. – kvalitně a rychle. I.. 
Drábková, Sušice, tel. 608 117 789
Koupím garáž samostatně 
uzamykatelnou v Sušici. Tel. 
604 246 982

RŮZNÉ
Kdo našel na náměstí u kašny 
modrou hůlku ať kontaktuje tel. 
607 999 029, odměna 100 Kč
Nabízíme strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, žid-
lí a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 
607 630 244 
Hledám brigádně jakoukoliv prá-
ci o sobotách, nedělích i za špat-
ného počasí. Výkopové práce na 
stavbě, v lese, zámečnické apod. 
Možno volat po 15. hodině. Tel. 
604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na maturitní a přijímací 
zkoušky z českého jazyka, dou-
čování. Více informací na www.
hezkycesky.top, tel. 606 49 49 96 
Nabízíme: stříhání ovocných stro-
mů, stříhání živých plotů, sečení 
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

Sušické noviny 14/2022
26. srpna 2022



Dobrý den, přátelé. V minulém 
díle jsme si řekli, že se na konci září 
1457 vrátil z Uher do Čech český král 
Ladislav Habsburský, zvaný Pohro-
bek (jindy též Holec), aby se zde ko-
nečně ujmout skutečné vlády. Bylo 
mu 17 let – a ihned se dal do přípravy 
své svatby. Jeho vyvolenou se měla 
stát třináctiletá dcera francouzského 
krále Karla VII., Magdalena. Tato 
volba svědčila dostatečně více než co 
jiného o tom, jaká úloha měla mladé-
mu českému králi připadnout ve stře-
du Evropy. Do Francie bylo proto vy-
sláno poselstvo, aby nevěstu přivezlo.

„A připravovali se k téj svadbě 
velmi s stravú, vínem a tak i jinými 
rozličnými věcmi k tomu příslušejí-
cími. Neb na té svadbě měli jsú býti 
rozliční lidé z ciziech zemí; neb jsú 
byli zváni král polský a král řím-
ský i jiní rozliční lidé, páni urození 
a kniežata z dalekých vlastí na tu 
svadbu. A proto král kázal dělati 
tanchauz (budova pro svatební tance 
a veselí) na rynku na Starém Městě, 
aby tancovali a veselé to vedli, kol-
by a jiné ty věci světské, jakož ten-
to biedný svět káže“. Nevěsta však 
z Francie nedorazila. 21. listopadu 
totiž mladý král Ladislav onemoc-
něl. A o dva dny později zemřel.

Vzhledem k tomu, že se dosud tě-
šil plnému zdraví, vznikla ihned, a to 
zejména v katolickém prostředí Víd-
ně a Vratislavi, celá řada fám o pří-
čině královy smrti. Na jeho těle byly 
patrné výrazné hematomy – mnozí 
tedy usuzovali na otravu a podezří-
vali z královraždy Jiřího z Poděbrad. 
Dalšími podezřelými byli jeho žena 
Johana, či nejvyšší kněz českých 
utrakvistů Jan Rokycana. Jiní byli 
přesvědčení, že šlo o mor. 

Pro České království byl náhlý 
skon tak mladého krále samozřejmě 
šokem. De iure byl u vlády pouhé 4 
roky. Po 14 letech bezkráloví měla 
Koruna česká opět svého panovníka 
a království vzkvétalo. Jistě, de facto 
ještě i po korunovaci „kraloval“ jeho 
poručník Jiří z Poděbrad. Ladislav 
se pod pečlivým dozorem zemské-

ho správce teprve učil vládnutí a zá-
roveň pronikal do složitých politic-
kých i náboženských poměrů v zemi. 
A mladík si k Jiřímu vypěstoval 
úzkou vazbu. Podle dobových zpráv 
prý spolu dokonce spávali v jedné 
místnosti v Králově dvoře, tehdej-
ší staroměstské rezidenci českých 
králů (Králův dvůr stával v místech 
nynějšího Obecního domu), a oslo-
vovali se důvěrně „otče“ a „synu“. 
Oběma možná přálo i štěstí – počí-
naje rokem 1455 panovala v zemi na 
mnoho let politická stabilita, ale ta 
byla navíc provázena i mimořádně 
příznivými klimatickými podmín-
kami. Obě okolnosti umožnily vel-
ký hospodářský rozmach království. 
Nejenže skončila éra nejistoty a dra-
hoty, ale v důsledku nadbytku moh-
ly zlevnit základní potraviny i pivo, 
tedy věc na středověké poměry věru 
neobvyklá. Zásadního obratu si do-
mácí veřejnost rychle povšimla – zá-
sluhy za zklidnění vnitropolitických 
poměrů sklidil, možná nezaslouženě, 
panovník, čehož je dokladem zná-
mé dobové úsloví: „Za krále Holce, 
za groš ovce.“ Ladislav v Čechách, 
i přes krátkou dobu vlády, nebýva-
le pozitivně zapůsobil. Veřejnost si 
naklonil znalostí češtiny, v níž byl 
vzděláván od útlého dětství, i anděl-
ským zjevem vyvolávajícím dojem 
nevinnosti.

Není se tedy co divit, že byl 
pro Čechy náhlý skon tak mladé-
ho a oblíbeného krále hodně smut-
nou událostí. Místo svatby královský 
pohřeb… Následoval dva dny po 
Ladislavově smrti, kdy byl se vše-
mi poctami uložen do hrobky v ka-
tedrále sv. Víta. Dřevo, z něhož měl 
být vystavěn „tanchúz“, nakonec po-
sloužilo k opravě krovu kališnického 
kostela Matky Boží Před Týnem.

Obvinění z královraždy se nad 
Jiříkem vznášelo celá staletí. Teprve 
věda konce 20. století odhalila, že 
Ladislava nezabil jed, nýbrž zhoub-
ná leukémie.

(S využitím: kralovskedilo.ktf.
cuni.cz a husitstvi.cz) 

10. července 2022
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Smrt krále Holce

SRPEN NA ZAHRADĚ
Trvalky kvetou jako o závod. 

Sušit můžeme téměř všechny části 
rostlin (květy, listy, stonky, seme-
níky, plody atd.). Důležité je správ-
né načasování sklizně (poupě, plný 
květ, atd.), protože jinak při sušení 
dochází k znehodnocení materiálu 
(květy odkvetou i při sušení, seme-
níky se rozpadnou, atd.). K sušení 
využijeme teplou, dobře větranou 
a tmavou místnost například, půdy, 
kůlny apod. 

V plném proudu je sklizeň mod-
rých peckovin. Jsou to především 
v tuto dobu zrající švestky a polo-
švestky. Čerstvé plody se vyzna-
čují vysokým obsahem minerálů, 
vitaminů a zvláště antioxidačních 
látek, které působí významně proti 
stárnutí buněk. Dbáme na optimál-
ní termín sklizně, aby ovoce bylo 
již zcela vyvinuté, vybarvené, ale 
přitom ještě pevné, nerozměklé, což 
je důležité zvláště při jakékoliv pře-
pravě. Nerovnoměrně zrající odrůdy 
sklízíme postupně probírkou.

Pokračujeme v doplňkovém let-
ním řezu bujně rostoucích stromů 
jádrovin. Účinky tohoto zásahu byly 
již několikrát popsány. Kromě toho, 
že má oslabující efekt na růst stro-
mů, omezujeme odřezáváním celých 
dlouhých letorostů fyziologické po-

ruchy plodů a zlepšujeme jejich vy-
barvení. Současně odstraňujeme i ty 
letorosty nebo listové růžice, které 
jsou napadeny padlím. To platí pře-
devším u odrůd jabloní citlivých na 
tuto houbovou chorobu např. Idared.

Pokračujeme v základním řezu 
peckovin tak, abychom tuto práci 
zvládli do konce srpna. Při pozděj-
ším termínu řezu peckoviny špatně 
hojí rány a jsou napadány klejoto-
kem. Důležité je po řezu ošetření 
větších řezných ploch přípravky 
stromový balzám, štěpařský vosk 
nebo latex s přídavkem měďnatého 
přípravku.

U maliníku plodícího převážně 
v červenci odřežeme těsně u země 
odplozené dvouleté výhony (začínají 
žloutnout), jakož i slabé, poškozené 
letorosty nebo takové, které obrazily 
ze země mimo vymezenou plochu.

V polovině srpna začínají dozrá-
vat rané stolní odrůdy révy vinné. 
mezi prvními se obvykle sklízejí 
odrůdy Vostorg, Arkadia a Diamant. 
Tyto odrůdy jsou určené především 
pro okamžitou přímou spotřebu 
hroznů. Ideální je po odstřižení 
ihned konzumovat. Nejsou vhodné 
pro dlouhodobé skladování.

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

Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
PORADNA

Tahle téměř půlroční ko-
čička hledá domov, stejně 
tak, jako její dvě nachlup 
stejné sestry a dva černí brá-
chové. Jsou to všechno maz-
líci, kteří se narodili doma, 
takže jsou čistí, odčervení, 
očkovaní. Hledají páníčky 
a bydlení, kde by byli doma, 
s přístupem ven a bezpeč-
ném prostředí (ne u hlavní 
silnice). Bližší informace 
na tel. 604 894 158. 

Britt, je střední kříže-
nec asi 6 let, očkovaný, 
čipovaný. Zůstal po pá-
novi, který musel odejít 
do LDN.
Na vodítku chodí pěkně, hodil by se k někomu, kdo má rád výle-
ty, procházky.
Nachází se ve Švihově a více po telefonu: 604 555 924

Hledáme nový domov

Děkujeme za pomoc..        Helena M.

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

Nabídka kroužků Střediska volného času při ZŠ Sušice, Lerchova ul.

Klostermannova 1330 – školní rok 2022/2023

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

23 – Ostrovní

Nejstarší část Dolního před-
městí logicky svou výstavbou 
navazující na směr z centra 
města do vnitrozemí obsahu-
je i dvě krátké uličky vedoucí 
z hlavní průjezdné komunikace 
T. G. Masaryka k Otavě. První 
z nich je ulice Ostrovní.

Na mapách její jméno figu-
ruje až od roku 1948, ale návrhy 
na její pojmenování padaly už 
za první republiky. Vzhledem 
ke zdrženlivosti obecního za-
stupitelstva navyšovat počty 
ulic v Sušici, však zůstala be-
zejmenná až do onoho převrat-
ného roku. 

Po právu se o druhém su-
šickém ostrovu málo ví. Je 
podlouhlého tvaru nevelkých 
rozměrů a celý zat ravněn. 
Vznikl kdysi vybudováním ná-

honu k mlýnu dnes k malé vod-
ní elektrárně. 

Malá vodní elektrárna Pan-
ský jez Sušice na řece Otavě. 

Vodní elektrárna využívá 
spád přilehlého jezu. Ve stro-
jovně elektrárny jsou umístěny 
čtyři turbíny typu Kaplan, kte-
ré dosahují celkového instalo-
vaného výkonu 230 kW. MVE 
ročně vyrobí průměrně kolem 
0,745 GWh elektrické energie, 
což stačí k zásobení asi 300 
domácností. Panský jez Sušice 
je pevný kamenný jez o výšce 
1,17 m a délce 92 m. (https:tv-
-adams.wz.cz)

(Zdroj: Jan Lhoták, Mar-
tin Pták, Eva Semotanová, Ro-
bert Šimůnek – Historický atlas 
měst České republiky, svazek č. 
27 – Sušice)   text a foto ED
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O lásce konkrétně zaznělo, že 
znamená přijetí života se vším, co 
k tomu patří a vystihuje jí důvěra 
i porozumění, pochopení druhé stra-
ny. Často tak pojmenovávaný vztah 
k člověku je jen nepatrnou fyzickou 
částí celého mystického významu 
lásky, který se do slov vtěsnat nedá. 
Láska je hybatel i život sám. Je to je-
diná síla schopná tvůrčího procesu. 
Láska se ale nedá vykonávat, musí 
vyzařovat. 

ZHODNOCENÍ

O zhodnoce-
ní jsem požádal 
Jakuba Wald-
manna: „V le-
tošním ročníku 
se svět hudby 
rozšířil o hudbu 
arabskou, která 
všechny zauja-
la svou boha-
tou rytmickou 
a harmonickou 
odlišností od té 
naší evropské. 
Pro mne je stá-
le větším potě-
šením pozná-
vat lidi, kteří 
př icházejí na 
festival a jsou 
spokojení jen 
proto, že jsou. 
N e p o t ř e b u j í 

alkohol, cigarety a stačí jim 
deka, hudba k rozjímání a za-
jímavý rozhovor při panelo-
vé diskusi s vědomými před-
nášejícími. Byl jsem nadmíru 
spokojen.“

Festival takového zaměření 
patří do nabídky kulturního měs-
ta a doufejme, že potěšit bude mít 
příležitost i další ročník.

text a foto Eduard Lískovec
více foto ve fotogalerii na

www.kulturasusice.cz

vednosti, myšlenky) nebo se sami 
zapojit – ponořit se do společného 
zážitku, či spoluvytvářet. Příklad-
né bylo intuitivní bubnování, kdy 
se pod taktovkou Petra Havlana do 
zvolených rytmů rozdunělo něko-
lik desítek afrických bubnů (foto 
12). Děti zhlédly pohádku O dvou 
sestrách divadla TEArTR RAJDO 
(foto 2) a vyzkoušely si výtvarné 
techniky s Hanou Stonovou Prančlo-
vou. Na plátno hudební krajiny Mi-
roslava Šislera mohl malbou přispět 
kdokoliv (foto 9). Své obra-
zy vystavil a velké desky 
na malování připravil 
Vladimír Smrkovský. 
Workshop žonglér-
ský svým vystoupe-
ním uvedla dvojice 
Levoruce (foto 4). 
K žonglování byly 
k dispozici, kužely, 
míčky, kruhy i stu-
hy. K harmonizaci 
těla a duše usedli zá-
jemci do velkého kru-
hu a pod vedením Radka 
Boháče přikročili k pozitivní-
mu vyladění i jemnému léčení zvu-
kem, prvotní vibrací ÓM – tzv. OM 
Chanting (foto 10). 

HUDBA

Z centrálního pódia zazníva-
la živá hudba i mluvené slovo. 
Festival zahájil moderátor Jakub 
Doubrava (foto 6) a duchovní otec 
projektu a muzikant Jakub Wald-
mann omluvil náhle zdravotně in-
disponovaného sitáristu souboru 
Sayujya. Sám se chopil kontraba-
su a se svým tělesem HIS Bhak-
ti Band doprovodil zbylého člena 
Sayujyy. Společnou řeč našli oka-
mžitě, protože obě tělesa jsou in-
spirována indickou hudbou (foto 5).

Svět arabský reprezentovala 
další skupina. Trio Ziriab (foto 3) 
interpretuje ve vlastní úpravě ze-
jména prastaré lidové písně o lás-
ce. Kapelu založilo v roce 1997 
několik arabských muzikantů ži-
jících v České republice. Dnes tito 
převážně syrští hudebníci vystu-
pují ve složení Marwan Alsolai-
man – loutna, arabská fl étna, zpěv, 
tamburína, Haitham Farag – zpěv, 
arabský buben (darbuka), Kristý-
na Faragová (ČR) – příčná fl ét-
na a hrají písně nejen ze Sýrie, 
ale i z Egypta, Libanonu a Iráku. 
V Sušici tak obecenstvo mohlo 
zažít nafalšovanou esenci hudby 
dálného Orientu. Starobylou arab-
skou tradici podtrhuje i název Zi-
riab, který poukazuje na stejno-
jmenného slavného hudebníka, 
jenž v 9. století odešel z Bagdádu 
do Andalusie, kde založil hudeb-
ní školu, a jenž byl sám takto na-
zván podle arabského krasozpěv-
ného ptáka. 

Vojta Violinist (foto 1) je v Suši-
ci už známým multiinstrumentalis-
tou. Autorsky uchopenou keltskou 
muziku pomocí looperu koncent-
ruje do jednoho oka-
mžiku pomocí loutny, 

houslí, bubínku, fl étny 
a zemitého didgeridoo. 
Letos v Sušici vystoupil 
se zpěvačkou Mirith, 
která skladby obohati-
la i o rytmické nástroje. 

S nocí přilétl do 
parku Létající Kobe-
rec. Legendární kape-
la world music působí 
na scéně již čtvrtstoletí a její těž-
ko zařaditelný styl je založený na 
bubnech a dalších rytmických ná-

strojích z celého světa. Vždyť 
také čerpají z hudby indiá-

nů, australských i afric-
kých domorodců. Do 
extatických rytmů 
jejich energetické 
masáže (viz jejich 
stránky www.letaji-
cikoberec.cz) znělo 
brumle, didgeridoo 
i zpěv a členka sou-

boru zároveň vytvá-
řela intuitivní malbu 

(foto 11).
Festival uzavřel HIS 

Bhakti Band. Zejména ty-
pická melodika, indické harmoni-
um a zpěv v sanskrtu charakteri-
zovaly uvedené mantry a indické 
písně, které noční prostor i lidská 
srdce naplnily pozitivní energií.

PANELOVÁ DISKUZE

Ústředním bodem progra-
mu byla panelová diskuze (foto 7) 
na téma Jak to bude dál s podti-
tulem Láska. Hostem zkušeného 
moderátora Karla Svobody (na-
kladatel, který mj. vede pořad 
Na Knoblošce) byla výzkumnice 
a propagátorka věnující se tématu 
vody a její schopnosti uchovávat 
informace.Diana Siswartonová 
dříve působící ve Fyziologickém 
ústavu Akademie věd ČR, kde se 
zabývala vitální kapacitou vody 
a možností přenosu informací do 
vodního média. Dále herečka, re-
žisérka a ředitelka divadla Kampa 
Iveta Dušková a jaderný a kvan-
tový fyzik i profesor na univerzi-
tě Jan Rak. 

Moderátor Svoboda uvedl dis-
kuzi otázkou Co pro vás znamená 
pojem láska? – a následnující od-
povědi jakoby navázaly na loňské 
závěry (užívat přítomný okamžik, 
odmítnout ego, být laskavý). Letos 
se dostal ke slovu spíše pohled za 
oponu dějů, na vědomí a samot-
nou skutečnost existence. V tom-
to ohledu nejzásadnější myšlenky 
formuloval kvantový fyzik Rak. 

Nejvyšší úroveň osvícení je bez-
konfl iktní stav mysli s čímkoliv, co 
prožíváme. Když něco děláme, není 
důležité, jak to dopadne, ale jediné na 
čem skutečně záleží je, jak to ovlivní 
náš pohled na to, co prožíváme. Sna-
žíme se do slov vtěsnat realitu, to je 
ale naše pravda. Každý z nás prožívá 
svou vlastní subjektivní nesdělitel-
nou realitu a ta je naprosto unikátní, 
nikdo neprožívá to samé. Svět stojí 
před procitnutím ze snu absolutního 
objektivismu, že něco tam venku je 
příčinou mých potíži, že něco tam 
venku stojí za tím, proč jsem neštast-
ný. I smyslem života orientálních fi lo-
sofů bylo poznat sám sebe. Nakonec 
každý z nás má absolutní svobodu 
myslet si co chce. 
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II. ročník Festivalu INSPIRACE 
přinesl nejen hlubší pohled na život

Místem konání II. ročníku 
festivalu Inspirace byl v sobotu 
13. srpna opět Park mezi zdmi, 
park u gymnázia, který je od shonu 
rušného města oddělený vysokou 
zdí a jeho charakter určují rozložité 
koruny stromových velikánů. Mís-
to jako stvořené pro konání akce to-
hoto typu, místo, kde by se měl ná-
vštěvník zastavit a vnímat podněty 
programu v harmonii s přírodou. 
Nemalou měrou k tomu přispělo 
i svobodné letní počasí.

DOPROVODNÁ 

NABÍDKA

Celodenní festival uspořádalo 
Sušické kulturní centrum. Kro-
mě hlavního pódia se zvukovou 
technikou bylo v parku soustředě-
no zázemí pro účinkující a mno-
ho stánků rozličného určení. Ná-

vštěvník tak mohl na jednom místě 
vybírat sobě blízké věci pro tělo 
(oblečení, šperky, keramika, vůně 
aj.) i duši (nakladatelství Bohemica 
Books nabízelo rozmanité knihy 
i audioknihy s důrazem na duchov-
ní témata). Nechybělo samozřej-
mě ani tělu prospěšné občerstvení, 
tedy stánek místní zdravé výživy 
Fruxi, nápoje a zmrzlina od fi rmy 
Dobré konopí, dokonce tradiční 
jídla a pochutiny zkoncentrované 
bez chemie do pasty v tubě od Ex-
pres Menu, Dobrá čajovna z Budě-
jovic (foto 8) i dobrá káva z místní 
kavárničky Rejnička.

OTEVŘENÉ DÍLNY

Účastníci akce se mohli nechat 
inspirovat v různých časech na růz-
ných místech. Mohli jen vstřebávat 
okolní vjemy (hudbu, obrazy, do-

Zajímavosti
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