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1974 žáků nastoupilo do sušických škol
1. září začal školní rok 2020/21. 

S různými opatřeními, ale hlavně že 
začal. Ředitele sušických základních 
a středních škol jsem požádal o odpo-
vědi na následující otázky:

1) Kolik žáků budete mít celkem, 
kolik nových a kolik tříd (oborů)?

2) Co nového jste pro žáky 
připravili?

3) Jaké změny jsou u vás ve škole 
v důsledku koronavirových opatření?

Gymnázium Sušice

1) Z důvodu epidemiologických 
opatření proběhlo letos slavnostní 
zahájení nového školního roku ne-
tradičně pouze ve třídách (foto 1). 
Tak jako loni i letos jsme přivítali 40 
nových žáků. Gymnázium navštěvu-
je 281 žáků ve 12 třídách. I v příštím 
školním roce budeme otevírat jednu 
třídu osmiletého a jednu třídu čtyř-
letého studia – vždy po 25 žácích. 

2) O letošních prázdninách nedo-
znala budova školy takových změn 
jako v předchozích letech. Kromě 
údržby a drobných oprav došlo ke 
kolaudaci nového multifunkčního 
hřiště na basketbal, volejbal, fl orbal 
a nohejbal místo stávajícího nevy-
hovujícího basketbalového hřiště. 
Zároveň se položila zámková dlažba 
podél tohoto hřiště. 

Na začátku prázdnin se měni-
ly jízdní řády autobusové dopravy. 
Nový dopravce pro Plz. kraj posílil 
některé linky, proto jsme z důvodu 
lepší dopravní dostupnosti dojíždějí-
cích žáků posunuli začátek vyučová-
ní o 10 min. na 7.30. Věřím, že i míst-
ní tento krok ocení. Během podzimu 
se obrátíme na rodiče a plnoleté stu-
denty s anketou ohledně případného 
posunutí začátku vyučování na 8.00. 

Na konci srpna jsme opět podali 
projekt – „Motivace pro technické 
vzdělávání“, jehož cílem je pokra-
čování série přírodovědných semi-
nářů pořádaných pro žáky sušických 
ZŠ v prostorách našich odborných 
učeben. Cílem je přiblížit zájemcům 
nové moderní pojetí fyziky a infor-
matiky. Zároveň se i prohloubí spo-
lupráce mezi učiteli sušických škol.

Přípravný týden byl spojen nejen 
s přípravou tříd a školy na návrat 
žáků po dlouhém koronavirovém 
přerušení, ale proběhlo také několik 

školení sboru, které předcházelo pře-
chodu školy od 1. září na elektronic-
kou třídní knihu.

3) Na stávající stále se zhoršují-
cí epidemiologickou situaci je škola 
připravena – na chodbách, ve třídách 
i toaletách jsou umístěny zásobníky 
s dezinfekčními prostředky, mýdly, 
papírovými ručníky. Častěji se vět-
rá. Třídní učitelé seznámili žáky se 
všemi pravidly chování a preventiv-
ními opatřeními. 

Pevně doufám, že se již nebude 
opakovat jarní model uzavření škol 
následovaný distanční výukou. Zde 
je na místě znovu poděkovat všem 
žákům, jejich rodičům a jednotli-
vým vyučujícím za práci, nasaze-
ní a snahu, se kterou k výuce při-
stoupili po plošném uzavření škol. 
Z ankety, kterou jsem v červnu za-
slal žákům, vyplynulo, že škola 
distanční způsob vzdělávání zvlád-
la. Většina žáků byla spokojena, 
jak škola přistoupila k on-line vý-
uce. Učiva bylo stejně nebo méně, 
než když chodí prezenčně do ško-
ly. Většina má vlastní počítač, téměř 
polovina žáků používala pro výuku 
mobilní telefon. Na distančním způ-
sobu vzdělávání nejvíce oceňovali 
komfort domova, více volného času, 
nemuset cestovat do školy a moci se 
na učení více soustředit. Na druhou 
stranu jim doma nejvíce chyběli spo-
lužáci, exkurze a soutěže, možnost 
diskuse i běžná výuka. Cenné pro nás 
jsou vzkazy, co bychom měli v on-li-
ne výuce změnit, zlepšit. Tyto podně-
ty určitě nezapadnou, a jsem rád, že 
často korespondují i s našimi závěry, 
které jsme si z jarní výuky odnesli – 
zavedení jednotného komunikačního 
kanálu (Google Classroom), snaha 
o častější zapojení videokonferencí 
při prezentaci obtížnější látky, po-

kračovat v po-
dobné formě 
výuky i po ob-
novení docház-
ky především při 
zadávání úkolů 
a při individuál-
ních konzulta-
cích s učiteli po 
dlouhodobější 
absenci žáků.

Mgr. Ivan 
Kratochvíl

SOŠ a SOU Sušice

1) Nový školní rok 2020/2021 
jsme zahájili trochu netradičně v bu-
dově školy z důvodu stavebních pra-
cí v okolí sokolovny. Do školy bude 
chodit 440 žáků do 3 studijních (cest.
ruch, soc. činnost, elektrotechnika) 
a 11 učebních oborů (autoelektrikář, 
instalatér, kadeřník, kuchař – číšník, 
mechanik opravář motor. vozidel, 
opravář zemědělských strojů, truh-
lář, zedník, stravovací a ubytovací 
služby, zednické práce, elektrikář) 
a 1 nástavby (podnikání). Nových 
žáků do prvních ročníků nastupuje 
170. Žáci budou rozděleni do 20 tříd.

2) V jarních a letních měsících 
jsme nezaháleli a připravili jsme pro 
žáky příjemnější prostředí ve většině 
objektů školy v podobě rekonstrukcí 
a úprav prostor a dovybavení novým 
zařízením a nábytkem. Dále jsme do-
kázali pro ubytované žáky na DM 
provést kompletní rekonstrukci všech 
26 pokojů. Výsledkem jsou velmi 
pěkné ubytovací jednotky hotelové-
ho typu (foto 3).

3) I my jsme v rámci možností 
reagovali na manuál MŠMT ohled-
ně provozu školy v době zasažení 
Covid-19. Škola našeho typu a naší 
velikosti není schopna plnit některá 
opatření a rozdělení žáků do skupin 
a jejich vzájemné nepotkávání. To 
je zbožné přání pana ministra, ale 
v našich školách nerealizovatelné. 
Budeme doufat, že zasažení školy 
Covid-19 bude co nejmenší. Jsme 
samozřejmě připraveni i na on-line 
výuku, ale pro školu našeho typu, 
kde je stěžejní výuka praxe, je to jen 
slabá náplast na zajištění kvalitního 
vzdělání.

Dovolte mi popřát všem do nové-
ho školního roku hodně sil a hlavně 
hodně zdraví. V současné nelehké 
době to budeme potřebovat všichni.

Ing. Jaromír Kolář

webových stránkách. Tímto bych 
vám všem chtěl velmi poděkovat za 
vstřícnost, pochopení a ohleduplnost, 
se kterou všichni přijímáte opatře-
ní a omezení, která je třeba nastavit 
v zájmu zdraví všech a zajištění výu-
ky nejen na první školní den, ale i dny 
následující. Moc si toho vážím. Přeji 
všem pohodový a klidný nový školní 
rok.  Mgr. Čestmír Kříž

ZŠ T. G. Masaryka Sušice

1) Ve školním roce 2020/21 se bude 
v ZŠ T. G. Masaryka Sušice vzdělávat 
ve 26 třídách celkem 525 žáků. V ob-
jektu Dr. E. Beneše 129 bude umístěno 
16 tříd se 394 žáky (foto 2 – přivítá-
ní prvňáčků v tělocvičně), v odlouče-
ném pracovišti Komenského 59 pak 
5 běžných tříd 1. stupně ZŠ s 95 žáky. 
V tomto objektu se nachází dalších 5 
tříd zřízených podle § 16 školského 
zákona. Zde se bude ve školním roce 
2020/2021 učit celkem 36 žáků.

2) V průběhu letních prázdnin se 
uskutečnila celá řada oprav, takže 
žáci našli po prázdninách objekty 
školy opět v lepším stavu. Uskuteč-
nila se výměna podlahové krytiny ve 
třídě 4. A, do 1. A a 4. A byl umístěn 
nový nábytek, proběhla oprava lavic 
v učebně výtvarné výchovy. V obou 
objektech školy byly opraveny ole-
jové nátěry a vymalovány poškoze-
né zdi. V průběhu letních prázdnin 
se v obou objektech uskutečnila re-
vize tělocvičného nářadí, kontrola da-
tových projektorů ve všech třídách, 
kontrola a případná oprava zastínění 
atd. Těsně před zahájením prázdnin 
byla dokončena i oprava umývárny 
a sprch v přízemí školy, které slou-
ží jako zázemí pro sportovní hřiště 
u objektu Dr. E. Beneše 129. 

3) Vzhledem ke stávající situaci 
v souvislosti s koronavirovou epi-
demií nikdo neví, jak se bude školní 
rok vyvíjet. Všichni učitelé, a myslím 
si, že i většina rodičů, si přejí, aby se 
výuka vrátila do normálních kolejí. 
Připravujeme se však i na variantu, že 
bychom se museli na nějaký čas opět 
vrátit ke vzdělávání na dálku. Proto 
naši učitelé nastoupili do školy již 
25. srpna, aby se účastnili vzdělávací 
akce, při které se seznamovali s dal-
šími možnostmi on-line výuky. Naši 
kantoři mají pochopitelně zkušenost 
se vzděláváním na dálku z minulých 
měsíců. Využívali například program 
Bakalář, se kterým mají několikale-
tou zkušenost jak učitelé, tak i žáci 
a rodiče. Hledáme ovšem další cesty 
pro vzdělávání dětí na dálku, cesty, 
které by jim ještě lépe a zajímavě-
ji dokázaly nové učivo zpřístupnit. 

Z hlediska provozu školy je 
v souvislosti s koronavirovou epi-
demií omezen pohyb žáků mezi jed-
notlivými patry a rovněž třídami, žáci 
pobývají po celý den většinou pouze 
ve svých kmenových třídách. Při pří-
chodu do školní jídelny musejí mít 
žáci nasazenou ochrannou roušku, 
neboť by nebylo možné dodržet ro-
zestupy minimálně 1,5 m mezi jed-
notlivými žáky. Nadále je kladen dů-
raz zejména na osobní hygienu, třídy 
jsou větrány několikrát v průběhu 
vyučovací hodiny. Během dopoled-
ního i odpoledního vyučování jsou 
průběžně a opakovaně dezinfi ková-
ny např. kliky dveří, toalety apod. 

PaedDr. Richard Smola

ZŠ Sušice, Lerchova 

1) 738 žáků, 28 tříd, z toho 3 třídy 
s osmdesáti prvňáčky (přivítání pro-
běhlo před školou – viz foto). 

2) Od poloviny března je vše, co 
jsme v naší škole plánovali, nepříjem-
ně ovlivněno pandemií. Očekávám, 
že i nový školní rok bude v této sou-
vislosti přinášet změny. V této chvíli 
nabývají na důležitosti základní lidské 
hodnoty, jako je ohleduplnost, toleran-
ce, vzájemný respekt a zodpovědné 
chování k sobě i k ostatním. Asi tady 
není prostor k vyjmenování našich tra-
dičních plánovaných akcí, které jsme 
museli omezit. Jsem rád, že v březnu 

k nám ještě stihli při-
jít do školy předškolá-
ci z obou mateřských 
škol a v červnu pro-
běhla schůzka s rodi-
či budoucích prvňáč-
ků, kde rodiče poznali 
paní učitelky, získa-
li některé informace 
a mohli se tak se svý-
mi dětmi připravovat 

na vstup do školy. 
Stejně jako na konci roku jsme 

nerozdávali vysvědčení ve třídách 
a stužkování deváťáků neproběh-
lo tradičně v sokolovně, tak i první 
školní den byl netradiční. Stužkování 
prvňáčků se uskutečnilo před školou. 
Jsem rád, že si tuto slavnostní chvíli 
mohli užít nejen rodiče, ale i praro-
diče a ostatní rodinní přátelé. 

Jak už jsem výše uvedl, v tomto 
školním roce veškeré aktivity ome-
zujeme podle doporučení MŠMT. 
Zachováme nezbytné, např. sezna-
movací den pro 6. třídy, plavecký 
výcvik, dopravní výchovu. Z nové-
ho vybavení bych chtěl vyjmenovat 
zakoupení čtyř nových interaktivních 
tabulí, modernizace počítačového 
vybavení ve všech třídách, zavedli 
jsme elektronické třídní knihy. Na 
žáky čekají nové pomůcky, ve škol-
ní knihovně nové knížky atd. Úplnou 
novinkou je online školní pokladna, 
která umožňuje komfortnější bezho-
tovostní platbu pomůcek, akcí atd. 

3) Jak jsem uvedl výše, epidemi-
ologická situace vyžaduje pro všech-
ny omezující úpravy provozních pra-
videl ve škole, postupujeme podle 
manuálu MŠMT. Případné změny 
a další informace aktualizujeme na 

9 771213 355003
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Starosta Petr Mottl 
a radní Pavel Javorský se 
2. září zúčastnili Dnu ote-
vřených dveří – slavnostní-
ho znovuotevření Rodinné-
ho centra Medvídek na nové 
adrese v areálu SOŠ a SOU 
Sušice U Kapličky 761.

Posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou za-
kázku Sportovní hala Su-
šice proběhlo na radnici 
4. září. Závěry výběrového 
řízení pak 7. září na svém 
zasedání projednávala rada 
města. Výsledek přineseme 
v příštím vydání SN. 

Slavnostní večer při pří-
ležitosti oslav 40. výročí 
připravila MŠ Smetanova 
9. září v sokolovně. Hostem 
byl také starosta města Petr 
Mottl.

Pracovní jednání vede-
ní města s Odborem majet-
ku a rozvoje města nad sta-
vem probíhajících investic se 
uskutečnilo 10. září. Byla také 
zahájena jednání nad přípravou 
rozpočtu pro rok 2021. „Letos je 
situace složitější, musíme se vy-
rovnat s výpadky v rozpočtu způ-
sobené koronavirem. Harmono-
gram je ale stejný, rozpočet by se 
měl schvalovat na prosincovém 
jednání zastupitelstva,“ doplnil 
starosta Petr Mottl. 

Na seznamovací schůz-
ku se starostou Bc. Petrem 
Mottlem se 10. září na rad-
nici dostavil Bc. Lukáš Bar-
don, ředitel Domova se zvlášt-
ním režimem Janovice nad 
Úhlavou – centra pro seniory 
Clementas. 

Okresní shromáždění 
Sboru dobrovolných hasičů 
v Hlavňovicích se uskuteční 
12. září.   -red-
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Pokud patříte mezi rodiče, jež 
děti táhly do přírody nebo do info-
center, hradů či zámků s cílem „za-
chránit trosečníky“, tak víte o co 
v létě v soutěži s ČT Déčko šlo. Kdo 
ani trochu netuší, může pokračovat 
ve čtení.

Cílem letní hry kanálu pro děti 
ČT :D je udělat dětem prázdniny 
trochu dobrodružnější, nalákat je 
do přírody, k nejrůznějším výletům. 
Děti pomáhají oblíbeným postavič-
kám, zasílají tajné kódy a hesla, které 
mohou hledat buď v přírodě (na za-
jímavých výletech, kde se ukrývají 
keškové krabičky s heslem) nebo na 
turisticky atraktivních místech, kde 
dostanou záznamový arch, samolep-
ky a tajný kód.

Každoročně je hra nějak tematic-
ky zaměřena – loni byla pozornost 
upřena na hmyz („rozbzuč Déčko“). 
Letos děti čekaly zajímavé výzvy 
(například chůze po vrstevnici, nebo 
bez bot, poslepu, atd.) – téma bylo 
„zachraň trosečníky“. Oblíbené déč-
kové postavičky jely na výlet parní-
kem Titán a ztroskotaly. Každá dět-
mi splněná výzva, odeslané heslo či 
kód přidávalo plamínky do fi ktivní 
sopky. Jakmile se celá sopka napl-
nila plamínky, ukázalo se, že je to 
srdce prastarého titána. Obživlý obr 
pak povstal z moře a trosečníky od-
nesl zpátky domů! Celkem odeslaly 
děti 285 379 „plamínků“.

S ukrýváním keškových krabi-
ček pomáhají každoročně dobrovol-
ně některé skautské oddíly. V našem 
regionu zase po roce pomáhal oddíl 
Gabrety Hartmanice, který obsta-
rával schránku u posezení u kříž-
ku mezi Hořejším a Prostředním 
Krušcem. V Sušici se o schránku 
na Žižkově vrchu kousek od „kali-
cha“ starala vedoucí oddílu Pidilidi. 
Skautská drobotina Pidilidi jsou prá-

vě častými hrá-
či této hry, a tak 
jim vše zůstává 
utajeno.

Statistická 
čísla o návštěv-
nosti schránek 
v našem oko-
lí zatím nemá-
me, ale z vlast-
ních poznatků 
mohu říci, že 
dva papírové 
zápisníky ur-
čené na vzka-
zy návštěvníků 
byly popsány už 
první měsíc – 
naše místa byla 
hojně navště-
vována. Dět-
mi i rodiči ve 
vzkazech klad-
ně hodnocena, 
je to moc milá zpětná vazba pro-
čítat vzkazy v zápisníkách. Inu, 
posuďte sami, cit: „Máme už 22 
kódů. Jupí. Toto je nádherné místo, 
děkujeme vám, skauti. Ať se vám 
daří dobře.“ (Ema, Eva, Jirka H. 
z Prahy-Hostivaře) nebo „Béé,béé, 
bůů bůů – to jsme tu slyšeli,“ (Jen-
da, Filip, mamka, babi) či „Prima 
výlet s Déčkem!“ a „Bylo to dob-
rodružství!“, „Krásné místo. Moc 
děkujeme!“ , „Uloveno v průběhu 

Skauti pomáhali s letní soutěží české televize ČT :D

ními prostředky z ESF a ze stát-
ního rozpočtu v rámci operačního 
programu Zaměstnanost. S touto 
cílovou skupinou jsme pracovali 
zatím okrajově, ale máme partne-
ry, kteří už nějaké zkušenosti mají. 
Naší doménou je právě podporova-
né zaměstnávání.“

MESADA španělsky zname-
ná „podpora“. Jak, čím a koho 
podporujete?

„Přesně tak, MESADA zna-
mená podpora. Podporujeme lidi, 
kteří o naši pomoc v oblasti soci-
álních služeb (Sociální rehabilita-
ce a Osobní asistence) a v oblasti 
hledání vhodného zaměstnání sto-
jí. Vím, že to možná zní jako klišé, 
ale opravdu se snažíme respekto-
vat schopnosti a možnosti každé-
ho jedince. U služby Osobní asi-
stence je to trochu jiné. Jeden čas 
jsem u nás pracovala i jako osobní 
asistentka a co mě na MESADĚ 
opravdu uchvátilo, je to, že pojmy 
jako respekt a vlídnost k člověku 
nejsou jen prázdná slova. Opravdu 
dbáme na to, aby každý náš zaměst-
nanec cítil, že hodnoty, které máme 
dané, jsou vlastně i jeho a zcela se 
s nimi ztotožňuje.“

Baví vás tato práce, chtěla jste 
ji dělat vždy?

„Práce mě velice baví, prošla 
jsem si i několika pozicemi, včet-
ně místa pracovního konzultan-
ta, a musím říci, že mě to někdy 
dost vyčerpávalo. Myslím na duši. 
Sice jako odborník víte, že máte 
oddělovat práci a soukromí, ale 
…. Nyní jsem na pozici vedoucí-
ho projektu, takže samé tabulky, 
rozpočty…, tak to je zase jiná zá-
těž. Ale s pracovními konzultanty 
probíráme i naše klienty a společ-
ně přemýšlíme o co nejúčinnější 
pomoci. Nevím, jestli tohle byl 
můj sen, nyní jsem tam šťastná, 
ale je to hlavně kvůli kolegům. 
Moje druhé zaměstnání je učitel 
– speciální pedagog. Tyhle dvě ob-
lasti jsou vlastně propojené. A být 
učitelkou byl můj sen, který se mi 
splnil.“

Pořádáte na Mezinárodní den 
charity speciální aktivity?

„Nepořádáme, ale zamyslíme se 
nad touto možností.“

Na závěr bych chtěla poděkovat 
za rozhovor paní Ing. Janě Bojaro-
vé a popřát jí, aby ji práce i nadá-
le těšila.

Aneta Vrtílková, 
Gymnázium Sušice, 3.A

Mezinárodní den charity – dů-
kaz úcty a podpory jednotlivcům, 
společnostem i organizacím celého 
světa, které usilují o pomoc potřeb-
ným na základě dobrovolnických 
a fi lantropických aktivit. 5. září 
nebylo vybráno náhodně, jedná se 
o výročí úmrtí Matky Terezy, jejíž 
„život plný práce pro ty nejchudší 
a nejzranitelnější je velkou inspira-
cí“ – jak uvádí generální tajemník 
OSN, pan Ban Ki-moon.

K rozhovoru svolila paní Ing. 
Jana Bojarová, projektová mana-
žerka neziskové organizace ME-
SADA, z. s.

Jak jste se k tomuto povolá-
ní dostala?

„Před lety jsem se ucházela 
o místo administrativní pracovni-
ce ve zmíněné neziskovce a postup-
ně jsem se vypracovala na pozici PR 
manažera a částečně lektora měk-
kých dovedností. Pak jsem ale z fi -
nančních důvodů odešla, protože 
práce v neziskovém sektoru není 
zrovna dobře placena. Časem jsem 
se tam ovšem vrátila, a to dokonce 
z místa, které se jen tak neopouš-
tí. Ale už jsem měla určité životní 
zkušenosti a došla jsem k závěru, že 
dobře zaplacená práce je sice fajn, 
ale musí vás i uspokojovat na duši. 
Práce mě moc těší, hlavně kvůli li-
dem, kterými jsem se tam obklopi-
la, ale je fakt, že mám ještě jedno 
zaměstnání, které dělám taky s lás-
kou, ale to mě živí.“

Pro představu čtenářů nám 
přibližte, jak takový projekt vy-
padá a na co je zaměřen?

„Pracuji v neziskovce, která po-
skytuje sociální služby. Konkrétně 
sociální rehabilitaci a osobní asis-
tenci. Sociální služby jsou sice po-
třebné, ale opět je to otázka peněz. 
Jen z dotací, příspěvků a darů ne-
ziskovku neudržíte. MESADA re-
alizovala v průběhu své existence 
několik projektů z ESF, které byly 
zaměřené na hledání práce pro lidi 
se zdravotním postižením a na je-
jich celkové začlenění do běžné spo-
lečnosti. V současné době realizuje-
me dva evropské projekty. Jeden je 
zaměřený právě na osoby se zdra-
votním postižením a ten druhý se 
týká osob sociálně vyloučených, 
které potřebují pomoc při hledá-
ní zaměstnání. Projekt se jmenuje 
„Podporované zaměstnávání – ces-
ta ze sociálního vyloučení“, regis-
trační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_
052/0011630, a je podpořen fi nanč-

Poslední srpnový den jsem na-
vštívila fi lm v sušickém kině. Sál 
téměř plný, mnoho lidí bez rou-
šek. Celé léto bylo charakterizo-
váno podobnou bezstarostností 
– narvaná koupaliště, plné bary, 
kempy, nejrůznější akce. Stovky 
lidí na leckdy malém prostoru. 
Ale když jsme 1. září vedli dceru 
poprvé do školy v Lerchově uli-
ci, nebylo nám v ostrém kontrastu 
k tomu umožněno vstoupit ani do 
budovy – natož doprovodit dítě do 
třídy, jak je už desítky let zavede-
nou tradicí.

Tato tradice přitom jistě ne-
vznikla bezdůvodně. Nástup do 
školy je pro dítě i jeho rodinu vý-
značný milník, kdy dítě vstupuje 
do nového neznámého prostře-
dí. Tuto potenciálně náročnou 
a stresující situaci počáteční pří-
tomnost rodičů obvykle usnadní 
a přispívá k dobré adaptaci malé-
ho školáčka. Den, kdy dítě poprvé 
usedne do školní lavice, je pro 
mnoho rodin výjimečný a pře-
devším neopakovatelný okamžik.

Nezpochybňuji letošní výji-
mečnou situaci, ale nebylo by i tak 
dobré zvažovat všechna opatření 
s ohledem na jejich přiměřenost 
a určitou proporcionalitu? Klást 
si otázky po nutnosti některých 
zákazů a jejich smyslu? Příklad: 
pokud by se rodina žáka setkala 
s koronavirem, jak moc je pravdě-
podobné, že rodiče se nakazí a dítě 
nikoliv? Je pravděpodobnější, že 
se nákaza rozšíří během třeba půl 
hodinky mezi dospělými (s rouš-
kami) nebo mezi mnohem méně 
opatrnými malými dětmi, které 
spolu budou bez roušek několik ho-
din v jedné třídě každý den? Když 
navíc zrovna u dětí probíhá nákaza 
často bezpříznakově?

A jestliže mluvíme o mimořád-
né situaci – nastala snad právě 1. 
září? Do té doby pohoda a klid, 
všude davy bez roušek – ale po-
zor, úderem půlnoci nesmí najed-
nou pár desítek rodičů ani na de-
set minut do jedné místnosti. Ani 
s rouškami. Opravdu to dává smy-
sl? Samo omezení počtu „cizích“ 
osob ve škole je pochopitelné a ni-
kdo jistě nechce, aby se po chod-
bách denně trousily stovky rodičů, 
avšak s tím nelze srovnávat jedno-
rázovou a krátkodobou přítomnost 
rodičů těch nejmenších – pouze 
v jeden jediný den, na který se děti 
s rodiči často dlouho těší.

Je nutno zdůraznit, že nic ta-
kového nebylo nařízeno ani Mi-
nisterstvem školství ČR, které 
hovoří obecně o omezení pohybu 
lidí ve školách, ale v žádném pří-
padě explicitně nezakázalo první 
školní den doprovod prvňáčkům. 
Prošla jsem poctivě weby stovek 
českých škol a bylo poměrně těž-
ké najít ty, které 1. září komplet-
ně zakázaly rodičům prvňáčků 
přístup do třídy či školy. Určitá 
omezení byla zavedena běžně (do-
volena jen přítomnost rodičů, na-
řízeny roušky apod.), úplný zákaz 
byl ale spíše výjimečný. Všechny 
školy zaváděly omezení vstupu do 
škol, většinou však právě s jednou 
jedinou výjimkou – 1. září pro do-
provod prvňáčků. Většina ředite-
lů si zjevně dobře uvědomuje ne-
opakovatelnost chvíle a záleží jim 
na pocitech dětí i rodičů. Mnohé 
školy dokonce počítaly i s postup-
nou adaptací dětí a umožnily tře-
ba přístup do šaten celý první tý-
den nebo doprovod prvňáčka do 
třídy i několik dní.

Toto platí i v blízkých a srov-
natelných školách, například 
v Klatovech či Horažďovicích. 
Můj klatovský synovec tedy po-
prvé usedl do lavice v přítomnos-
ti obou rodičů a společně strávi-
li ve třídě příjemnou hodinu, až 
k lavici s ním mohli rodiče přijít 
i 2. září, doprovod do šatny byl 
samozřejmostí. A jak to vypada-
lo v sušické „modré škole“? Před 
školou se 1. září vytvořil chumel 
dětí tří prvních tříd a jejich rodi-
čů (a dalších příbuzných), kteří se 
zde všichni pěkně promísili a pak 
následovalo pár vět ředitele a jed-

Je adekvátní zakázat rodičům doprovodit 1. září prvňáčky do třídy?
(zamyšlení nad prvním školním dnem v ZŠ Lerchova)

na písnička. Moje dcera dostala 
v řadě dětí před školou stužku na 
oblečení – „stužkování“ zní dost 
honosně, ale jednalo se právě jen 
o rychlé připnutí stužky ve sku-
pině dětí, nešlo o žádný obřad se 
jmény. Následně byla dcera na-
hnána dovnitř do školy tak rych-
le, že jsem jí pomalu ani nestihla 
zamávat, zatímco učitelé pečlivě 
hlídali, aby snad některý z rodičů 
náhodou nepřekročil práh budo-
vy. Netuším, jak vypadá dceři-
na šatna nebo třída, neměla jsem 
šanci vidět ji aspoň chvilku v lavi-
ci. Srovnání obou přístupů je trist-
ní a pojí se s tím smutek a zklamá-
ní nad promarněnou příležitostí, 
které jsem z rodičů jistě necítila 
jediná, ač nepochybuji, že jsou 
i rodiče, kterým to stačí – a také 
spousta rodičů, kteří se neodva-
žují ozvat.

Mnozí zde snad namítnou, že 
jde o marginální záležitost. Do 
školy dítě šlo, dokonce i jakés ta-
kés chaotické přivítání před dveř-
mi mělo, o co tedy vlastně jde? 
Třeba o to, jak budou desítky dětí 
vzpomínat na svůj velký den, kte-
rý mohly prožít mnohem příjem-
něji? Nebo jde i o děti úzkostnější 
a citlivější, které by uvítaly větší 
pocit bezpečí a jistoty? O to, že 
nejde jen o technickou stránku 
věci, ale i o její symbolický a spo-
lečenský přesah? Každopádně je 
zřejmé, že se někteří ředitelé roz-
hodují s maximálním ohledem na 
prvňáčky a jejich rodiny (mnozí 
to ostatně i výslovně deklarují) 
a jiní se alibisticky odvolávají na 
manuál ministerstva – ovšem jde 
o tentýž manuál, který mají k dis-

pozici i jejich lidštěji uvažující 
kolegové.

Když se nechce, hledají se 
důvody, když se chce, hledají se 
způsoby. Existovaly různé další 
možnosti – přítomnost rodičů ve 
třídě na co nejkratší dobu, rouš-
ky, povolit vstup alespoň jedno-
mu rodiči atd. Každopádně, v již 
zmíněném kontextu jiných akcí, 
s poutěmi či plnými kluby, se mi 
jeví jako do značné míry absurdní 
zakázat rodičům v ten jediný den 
doprovodit šestileté děti do lavice 
a strávit s nimi pár momentů ve 
třídě. I kdyby to trvalo půl hodiny, 
pořád je to jenom čtvrtina doby, 
kterou spolu o pouhý den dříve 
strávila více než stovka lidí v uza-
vřeném prostoru sušického kina...

Samozřejmě, děti i rodiče to 
přežijí a zvládnou. Zvládli nedáv-
no i jiná a leckdy mnohem nároč-
nější opatření, jsem si ale jistá, že 
to samo o sobě není dobrým důvo-
dem pro omezování běžného živo-
ta nebo dokonce jeho slavnostních 
a neopakovatelných okamžiků. 
Uvědomuji si i to, že nejde o ko-
nec světa a obecně nejsem proti ro-
zumným a důvodným opatřením, 
která mají chránit například zra-
nitelné skupiny obyvatelstva. Ale 
když většina českých škol reaguje 
mnohem vstřícnějším způsobem 
a hlavně, když kolem nás nadále 
probíhá řada hromadných a často 
i rizikovějších akcí (které přitom 
obvykle nejsou tak jedinečné a vý-
znamné), pak mi rozhodnutí ředi-
tele nedává smysl a vzpomínka na 
první školní den mé dcery bude už 
trvale provázena hořkou pachutí. 

Petra Holá

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti, 12. 9. Svět. den první pomoci

15. 9. Mezinárodní den demokracie, 16. 9. Den církevního školství 

5. 9. Mezinárodní den charity

Spolek Petrklíč oslavil 20 let své činnosti
Dvacet let v životě člověka je ces-

ta od dětství k dospělosti. Petrklíč 
– spolek na pomoc postiženým na 
téhle cestě ovlivnil mnoho svých 
členů a jejich rodin. Oslava výro-
čí proběhla při víkendovém poby-
tu členů v Outline centru v Jiřičné 
u Petrovic v sobotu 27. června, kde 
jsme přivítali rodinné příslušníky, 
naše sponzory, přátele a pozvané 
hosty. Za město Sušice nás pozdra-
vil místostarosta F. Jelínek a za Pl-
zeňský kraj radní Ing. M. Stárková.

MUDr. Vítovcová vedla spolek 
Petrklíč celých 18 let a ve svém vy-
stoupení připomenula všem přítom-
ným začátky naší činnosti a náš spo-
lečný cíl, kterým bylo vybudování 
stacionáře v Sušici. To se povedlo 
v roce 2007 a od té doby denní sta-
cionář Klíček již 13 let úspěšně pra-
cuje. Ale naše sny jdou dále a naším 
společným dalším cílem je vybudo-
vat v Sušici chráněné bydlení pro do-
spělé „děti“ s postižením, aby mohly 
samostatně žít.

Pestrým sobotním programem 
nás provázel moderátor p. Dvo-
řák a kapela Orchidea, jídla a pití 
bylo pro všechny dost a nechybě-
lo také sportovní zápolení v růz-
ných zábavných disciplinách. I na 
kulturní program došlo, když nás 
pobavil kouzelník a svým vystou-
pením tanečníci z Kašperských 
Hor. Ve tvořivé dílně se malovaly 
obrázky, děti se svezly na koních 
a pohrály si se zvířaty v malém 
zookoutku.

Procházela jsem se po areálu 
a pozorovala rozesmáté a šťastné 
děti, jejich rodiče a přátele i ná-
hodné kolemjdoucí a uvědomila 
jsem si, že dnes neexistují barié-
ry mezi zdravými a postiženými. 
To si je jen my sami vytváříme ve 
své hlavě. Všichni máme právo 
na šťastný a plnohodnotný život. 
Děkujeme všem, kteří nás celých 
20 let na naší cestě provázejí a po-
máhají nám při plnění našich snů 
a cílů. Marie Jamrichová

předsedkyně spolku Petrklíč

PRÁZDNINY
podzimní: čtvrtek 29. 10. – pátek 30. 10. 2020
vánoční: středa 23. 12. 2020 – neděle 3. 1. 2021
pololetní: pátek 29. 1. 2021
jarní: pondělí 15. 2. – neděle 21. 2. 2021
velikonoční: čtvrtek 1. 4. 2021
letní: čtvrtek 1. 7. – úterý 31. 8. 2021

krásné dovolené. Děkujeme.“ (Eliš-
ka a Miky) a na závěr vtipné „Bylo 
tu krásně. Zmije tu nebyly.“ (Baru-
nečka) a „Jsme tu autem, ale pořád 
hezký.“ (Doupňák)

Už žhavím mozkové závity, kam 
ukryjeme schránky dětem příš-
tě. Tak hlavně, aby to bylo nějaké 
krásné, nádherné, no prostě super 
místo...a aby tam nebyly ty zmije!
Petra Divišová, vedoucí oddílů Ga-
brety Hartmanice a Pidilidi Sušice



Sušické noviny 15/2020
11. září 2020 strana 3Aktuality

Zasedání zastupitelstva města se bude konat 
ve středu 16. 9. 2020 od 16.00 hodin v sušickém kině.

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 10. srpna 2020 

• Rada města schválila výběr zhotovitele na vybudování stavby: ,,Su-
šice II – stavební úpravy objektu na st.p.č. 2102 a 3002 v k. ú. Sušice nad 
Otavou“ fi rmu Pošumavská odpadová s. r. o., Dr. Sedláka 782, 339 01 Kla-
tovy, IČ: 04510984 ve výši 2 066 978,15 Kč bez DPH, tj. 2 501 043,56 Kč 
včetně 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na rekonstrukci elektroinstalace 

v objektu bytového domu Nádražní č. p. 382 se zhotovitelem: Josefem Lá-
dem, Chlum 22, 342 01 Sušice ve výši 377 898 Kč bez DPH, tj. 434 583 Kč 
včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302, 
vzala na vědomí výkaz hospodaření za červen 2020.
• Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník ob-

chodní společnosti Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 
342 01 Sušice, IČO: 08176302, poskytne uvedené společnosti po obdrže-
ní souhlasu jejích jednatelů ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 
Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 3 000 000 Kč, a to z dů-
vodu zajištění fi nanční konsolidace obchodní společnosti za účelem po-
skytování zdravotních služeb. 

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 24. srpna 2020 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na dodávku projektu teplofi ka-

ce bytových domů Smetanova čp. 743, 744, Pod Antonínem č. p. 751, 752 
a 5. května čp. 793, 794 se zhotovitelem INSTAL PROJEKT s. r. o., Raiso-
va 1004, 386 01 Strakonice, IČO: 25150561 ve výši 199 400 Kč bez DPH, 
tj. 241 274 Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 
• Rada města schválila smlouvu na bezúplatný převod majetku ze 

společnosti Nemocnice Sušice o. p. s. do majetku města Sušice a pověřila 
starostu města podpisem smlouvy o převodu. 
• Rada města rozhodla o pronájmu bezúplatně získaného majetku od 

společnosti Nemocnice Sušice o. p. s. společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 
a uložila Odboru majetku a rozvoje města po získání uvedeného majetku 
předložit ke schválení nájemní smlouvu. 
• Rada města schválila v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) za účelem provozování nemocnice v Sušici záměr 
pronájmu části stavební parcely č. 598 o výměře cca 3040 m2, včetně stavby 
č. p. 117, stavební parcely č. 599 o výměře 553 m2, včetně stavby č. p. 104, 
stavební parcely č. 600 o výměře 86 m2, včetně stavby bez čp/če, části sta-
vební parcely č. 1272 o výměře cca 205 m2, včetně stavby bez čp/če, části 
stavební parcely č. 1990 o výměře cca 285 m2, včetně stavby bez čp/če, sta-
vební parcely č. 3053 o výměře 59 m2, včetně stavby bez čp/če, stavební par-
cely č. 3054 o výměře 123 m2, včetně stavby bez čp/če, části stavební parcely 
č. 3055 o výměře cca 510 m2, včetně stavby čp. 116, pozemkové parcely č. 
102/1 o výměře 5053 m2 a pozemkové parcely č. 102/4 o výměře 1734 m2, vše 
k. ú. Sušice nad Otavou, Sušice III a jeho zveřejnění na úřední desce města. 
• Rada města uložila Odboru majetku a rozvoje města ve spoluprá-

ci s právníkem města předložit na příští jednání rady města ke schválení 
manažerské smlouvy jednatelů Sušické nemocnice s. r. o. 
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice 

s. r. o. schválila znění předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí 
rady a uložila jednatelům společnosti tuto smlouvu realizovat 
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Obec Nezdice na Šumavě – Nadmořská výška: 638 m n. m.
Počet částí: 4 – Nezdice na Šumavě, Pohorsko, Ostružno, Ždánov
Katastrální výměra: 1743 ha Počet obyvatel: 329
Z toho v produkt. věku: 222  Průměrný věk: 47
Pošta: Ano Škola: Ne         Zdravotnické zařízení: Ne  Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano    Vodovod: Ano  Plynofi kace: Ne
Historie: První písemná zmínka o Nezdicích je z roku 1396. Název vznikl 
zřejmě podle původních dřevěných nezděných domků. Osada Ostružno se 
první písemnou zmínkou připomíná roku 1450. V minulosti se zde pálilo 
vápno, lámal mramor a pálily cihly. Škola zde byla postavena v roce 1874. 
Nejstarší zjištěná zmínka o Pohorsku je určena listinou z roku 1396. Je 
doloženo, že v letech 1522–1523 patřilo Pohorsko k rodovému majetku 
Švihovských z Rýzmberka. V polovině 18. století patřilo k žichovické-
mu panství (1754–1755). 
Pamětihodnosti: Na návsi stojí kaplička z roku 1898, původně zasvěce-
ná P. Marii, později sv. Antonínu, se zvonem z roku 1728. Proti OÚ – čp. 
1 – je chalupa špýcharového typu – kulturní památka. V jejím těsném 
sousedství bylo v roce 2013 otevřeno Informační centrum a Muzeum 
řemeslné výroby. V Ostružně je kaplička Nanebevzetí Panny Marie, na 
Pohorsku kaple sv. Prokopa, v bývalé osadě Ždánov kaplička sv. Jana. 
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Nezdice, SDH Ostružno, SDH 
Pohorsko, Teátr Vaštar 
Kontakt: tel. 376 587 225, 724 181 017, 607 146 071,
e-mail: obecnezdice@seznam.cz 
Úřední hodiny: 
po 7.00–18.00, út 7.00–15.15, st 7.00–15.15, čt 7.00–15.15, pá 7.00–13.45 
Starostka: Marie Mráčková 
Akce během roku – masopustní průvod, červnová pouť ke sv. Antonínu, 
v býv. škole dnes obecní jídelně tvořivé dílny cca 3 x do roka, v muzeu 
pečení ve zrekonstruované peci s posezením cca 3 x do roka, rozsvícení 
vánočního stromu , divadelní festival Na hrátky v Ostružně.
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, 
www.nezdicenasumave.cz ED

• Obce ORP Sušice •

Nezdice na Šumavě
Letošní rok byl pro cestovní ruch v České republice v mnoha ohle-

dech výjimečný. S ohledem na zdravotní situaci v Evropě a ve světě bylo 
s nadcházejícím létem více než jasné, že mnohem více turistů dá přednost 
dovolené v tuzemsku oproti zahraničí a že jindy oblíbená destinace Šu-
mava bude letos ještě oblíbenější, což se také potvrdilo. Na mnoha mís-
tech centrální Šumavy bylo celé léto opravdu živo a mnohdy těsno a neji-
nak tomu bylo také v Sušici či na nejznámějších šumavských hradech.

O to více se potvrzuje potřeba koordinace cestovního ruchu a snaha 
o jeho efektivnější řízení s ohledem na šetrnost a udržitelnost. A tak po-
kud hovoříme o udržitelném cestovním ruchu, znamená to snahu koordi-
novat návštěvnost jednotlivých míst, nabídnout návštěvníkům zajímavé 
produkty, které pomohou ulevit místům přeexponovaným a naopak upo-
zorní na atraktivity, ne tolik obecně známé, i když o nic méně zajímavé. 
S tím souvisí podpora podnikatelských aktivit a především podpora roz-
voje infrastruktury tam, kde chybí.

S těmito ambicemi a s ohledem na současný trend a podporu Plzeň-
ského kraje se již od minulého roku formuje lokální turistická destinace 
Sušicko, která zahrnuje město Sušici se svým nejbližším okolím, obce 
tzv. Lamberské stezky (Bukovník, Frymburk, Nezamyslice, Nezdice, 
Soběšice, Strašín, Žihobce a Žichovice) a samozřejmě také podnikatel-
ský subjekt se zastoupením fi rmy Švelch, s. r. o. 

Snahou je představit území Sušicka jako širší oblast, kde se prolíná 
prostor centrální Šumavy a jejího podhůří, se zajímavostmi a infrastruk-
turou v nejbližším okolí města Sušice. Sušicko je Kraj, který léčí… a to 
ve všech ohledech. V projektech, které se zaměřují na rozvoj elektromo-
bility, cykloturistiky, turistiky, sportovních aktivit či kultury, vycházíme 
zejména z odkazu MUDr. Vojty, pátera Ferdy, z odkazu existence lázní 
Vodolenka či historie vodoléčby v Žichovicích. 

Můžeme argumentovat, nač podporovat turistický ruch tam, kde je 
v sezoně tolik turistů, že je pro nás často až obtěžující. Tím spíše má smy-
sl se cestovním ruchem zabývat a snažit se o jeho koordinaci tak, aby 
Sušicko bylo atraktivní nejen pro jeho návštěvníky, ale aby to bylo také 
místo, kde se dobře žije místním.

Veronika Kočí, vedoucí muzea Lamberské stezky v Žihobcích

VZNIKÁ DESTINACE SUŠICKO

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

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

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

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

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

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

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

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

Prostor tvoří: prodejna   35,1 m2

   technická místnost    6,1 m2

   WC       1,9 m2

   kuchyňka     3,9 m2

   celkem :    47,0 m2 

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ!
V době od 21. 9. do 31. 10. 2020 budou probíhat staveb-

ní práce okolo cyklostezky v Luhu – pokládka kabelů mezi 
úpravnou vody a studněmi.

Pohyb na cyklostezce bude omezen a je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Během listopadu budou v nepravidelných intervalech prová-

děny navazující stavební úpravy studní.

Novým ředitelem 
Oblastní charity Su-
šice se stal Bc. Karel 
Weishäupel. Do úřadu 
byl oficiálně uveden
1. září. Požádali jsme 
ho o krátký rozhovor 
pro Sušické noviny:

Odkud přicházíte 
a jak se vám v Suši-
ci líbí?

„Po 22 letech půso-
bení v Diecézní charitě 
Brno, kde jsem i žil, se 
vracím do svého rodiš-
tě. Sušice a celá Šuma-
va je mi hodně blízká 
už tím, že jsem se tady narodil a mám zde rodinu, přátele a vždy jsem 
se sem rád vracel.“

Jaké máte představy a cíle pro chod sušické charity?
„Rád bych se zaměřil na udržení stávajících poskytovaných služeb 

sociální péče a rozvoj jejich kvality. S tím také souvisí vytvoření dobré-
ho zázemí pro pracovníky a jejich odborné vzdělávání. Důležitá je v této 
oblasti i spolupráce s vedením města Sušice, starosty okolních obcí, se 
Sociálními službami města Sušice i dalšími organizacemi, protože úze-
mí poskytovaných služeb je velké a je potřeba zajistit dostupnost kvalitní 
služby pro všechny občany, kteří ji potřebují.“ 

Děkuji za odpovědi   Eduard Lískovec 

Charita má nového ředitele

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

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

• Zadavatel si vyhrazuje právo nestanovit vítězem ani jednoho z účast-
níků nabídkového řízení.
• Zadavatel může zrušit nabídkové řízení před rozhodnutím o nej-
vhodnější nabídce s tím, že není povinen uhradit účastníkům nákla-
dy spojené s účastí v nabídkovém řízení. 
• Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka ne-
bude splňovat podmínky stanovené výzvou.
• Zadavatel může provádět změny a doplňky předmětu nabídkové-
ho řízení.

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

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

 V Sušici dne: 7. 7. 2020   Bc. Petr Mottl, starosta města
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Patrikova noc zůstala svěží i v pozdním létě

ÚŽASNÝ AQUAPARK – METAL MADNESS VII
28.–29. 8. 2020 – SANTOS @ SUŠICE

Platíte horentní sumy za rodin-
né víkendové výlety do aquapar-
ků? Letos jste mohli výrazně ušetřit 
a dát si jeden takový, navrch s parád-
ní hudební kulisou! O té a dalších 
úvahách bude vámi právě rozečtený 
report ze 7. ročníku metalového fes-
tivalu, který probíhá od roku 2014 na 
Santosu v bráně Šumavy.

Nalejme si čisté dešťové vody, 
jednou to čeká každý termínově 
pravidelný, dlouholetý venkovní 
festival – v průměru sedmý ročník 
prostě kompletně proprší. Můžeme 
to brát jako formu jisté očisty nebo 
v tomhle případě stylově metalový 
klystýr boogie. Každopádně se tomu 
prostě nelze vyhnout.

Jasně, dostaví se obava, jestli 
tuhle proceduru podstoupí metalo-
ví fans. Ještě před pár lety by mož-
ná byla oprávněná, ale v nové epoše 
koronavirové zdá se být téměř doko-
nale lichou. Nebudu psát o přesných 
číslech, ale pocitově byl ostrov zapl-
něn jako nikdy předtím.

Dáme-li zpětně vedle sebe tra-
dičně silný line-up v čele s dosud 
největší kapelou celé historie podni-
ku – holandskými Pestilence, letošní 
absenci největších open air festiva-
lů, politováníhodný strach z toho, 
co tenhle rok ještě bude či nebude 
a jakousi pachuť na patře z pocitu 
blížícího se hladu, vlastně to ani ne-
mohlo dopadnout jinak.

Ten jistej hlad v kombinaci s deš-
těm mi trochu připomněl devadesát-
ky a konkrétně festival v Hořepníku 
v roce 1993, kde se lidé brodili často 
až po kolena bahnem, ale bylo jim 
to absolutně jedno. Tenhle duch tam 
včera trochu byl, i když se samozřej-
mě jednalo o jeho velmi lehkou ver-
zi. Vlny se vrací, byť korytem Otavy 
svírajíc ostrov z obou stran teče řeka 
pořád dál a dál.

Podrobného detailního popisu 
jednotlivých zúčastněných kapel se 
vás pokusím ušetřit, od toho existu-
jí tiskové zprávy a od toho se chodí 
na koncerty, ale chá-
pu – žánr report, tak 
alespoň telegrafi cky 
podle primárních hu-
debních stylů a headli-
nera pak samostatným 
odstavcem.

Thrash metalu kra-
lovali berlínští REA-
CTORY, na jejichž 
neúnavné zařezávání 
ztrácela jakákoliv in-
tenzita deště. Ti byli 
překvapivě následová-
ni pražskými BLUE 

SCREEN ÖF DEATH s přesahem 
do death metalu. Podobnému žánro-
vému označení by šli s trochou fan-
tazie přiřadit i páteční ART OF 
BLOOD, kteří byli mými osobními 
favority prvního dne pro svou ži-
velnost a výraz. Thrash metalu na-
mixovanému s hardcorem se upsala 
i druhá a poslední kapela pátečního 
klání – FATAL PUNISHMET, kte-
rá během warm-upu tlakovala do asi 
stovky přítomných zručně odehraný 
metal, kterému se kdysi dávno říka-
lo moderní.

Black metalu vévodili plzeňští 
TROLLECH, naživo neskutečně 
vycepovaní drsným životem v hlu-
bokých hvozdech, kterým tímto 
vystavujeme potvrzení, že jejich 
metal funguje znamenitě i ve zdej-
ším lužním lese. Rakouští ASPHA-
GOR rovněž nebyli bez výrazu čer-
někovových jezdců po strašidelné 
horské dráze. Na tyhle dvě esa zlín-
ští NOCTURNAL OBEISANCE 
přece jen ztráceli, a sice nejen ne-
přítomným živým bubeníkem, ale 
i mezihudebním projevem, který 
bych doporučil minimalizovat. 
YTIVARG jsou se svým black-
-grindem mimo ortodoxní futrály 
a jejich – byť stoprocentně živé – 
vystoupení jak jinak, než jiskřilo 
elektrickou energií všude kolem.

Death metal je nosnou osou 
Metal Madness a pokud již nebyly 
zmíněny kapely s přesahem nebo 
ještě nebylo psáno o Pestilence, pak 
festivalu v tomto směru nasadila 
náhrdelník perel domácí MOR-
TIFILIA, která vedle uspořádání 
toho všeho v naprostém klidu vi-
tálních veteránů vystříhala řeme-
slně zručné vystoupení ve tvaru 
trnové koruny, dále polští žánro-
vě tradiční a mnohými melodiemi 
ozdobení WARBELL nebo ti, kteří 
sobotní program otevřeli, a sice po-
všechně death metalisté ENDLESS 
DRAIN, jež na festivalu pořizovali 
ofi ciální videoklip.

PESTILENCE dovezla letecky 
z Holandska jedenácti skladbový 
koncert, kterému nechybělo vůbec 
nic a pokud byla očekávání vysoká, 
byla ještě překonána. Krystalický 
zvuk, silné variabilní skladby nedo-
stižného death metalu, k jehož his-
torickému rozvoji tahle kapela při-
spěla měrou maximálně výraznou 
a stopou hlubší, než největší bahen-
ní kráter toho večera pod pódiem. 
Hrálo se z novinky „Hadeon“ (2018) 
a třeba klasických desek „Testimony 
Of The Ancients“ (1991) nebo „Con-
suming Impulse“ (1989). Co chceš 
víc? Vykoupit stánek s kompletním 
merchem, aby se vzpomínka oka-
mžitě zaryla co nejhlouběji je to vů-
bec možné a nikdy jsi ji nevymazal.

Úderem půlnoci konec. Pořád 
v různý intenzitě prší. Vypláchnout 
si kebuli nemělo za těch 7 let koná-
ní festivalu poetičtější a naplněnější 
význam. Pořadatelský tým sypal bě-
hem této kované veselice na sociální 
sítě hesla typu: „Jestli metal něco ne-
zastaví, tak déšť!“ A skalní fanoušci 
doslova z celé České republiky tomu 
všemu dali pochopitelně za pravdu.

Kdyby mi kdokoliv v devadesá-
tých letech řekl, že jednou uvidím 
přímo za barákem takový kapely, 
který sem teď rok co rok Mortifi lia 
dováží, nevěřil bych mu ani slovo 
a osobně ho jako doprovod odve-
zl do Dobřan či Bohnic. Ale kdysi 
ani nesněné se poslední dobou stává 
realitou a společně zažíváme plno-
hodnotné koncerty takových kapel 
jako KRYPTOR (2014), MASTER 
(2015), SDI (2016), DISHARMO-
NIC ORCHESTRA (2017), FLA-
SHCRAWL (2018), HATE (2019) 
či právě nyní PESTILENCE (2020). 
Když nad ránem odcházím směrem 
k domovu, ještě na mě vtipně volá 
jeden z pořadatelů: „Co chceš pod 
vokno příští rok?“ No uznejte sami, 
není tohle ráj? Berry

Foto FB profi l Pestilence
Pestilence na Santosu

Pouť těšila klidem, teplem a pohodou
První víkend v září Sušice kaž-

doročně ožije poutí. Letos tato svá-
teční sobota a neděle připadla na
4. a 5. 9. Akce i atrakce běžely už od 
pátečního večera, ale teprve v sobotu 
se veřejnosti otevřely v obvyklé na-
bídce. Římskokatolická farnost Su-
šice uspořádala v sobotu mši a po-
božnost křížové cesty na Andělíček. 
V neděli proběhly čtyři mše a zá-
věrečná se pak odehrála v pondělí 
ráno. V době pouti byla kaple An-
děla Strážce otevřena pro poutníky. 

Celé náměstí se opět zaplnilo tr-
hovci. Nabídka byla velmi rozmanitá, 
ve větší míře byly zastoupeny snad 
jen stánky s občerstvením (domino-
valy klobásy). Návštěvnost tohoto 
ročníku byla skromnější, Koronavi-
rus společnost negativně ovlivňuje 
více způsoby. Ani pouťové zábav-
ní atrakce tentokrát nepraskaly ve 
švech, za to si je přítomné děti mohly 
užít do sytosti. Venkovním radován-
kám bylo nakloněno i počasí, sobota 
hřála ještě pravým létem a to i večer 
(poslední teplý večer), o půlnoci ve-
selku zchladil vydatný déšť. Mírné 
nedělní počasí pak přispělo k nemalé 
návštěvnosti i celý druhý den.

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

Sobota kolem jarního svátku 
sv. Patrika (17. 3.) měla letos opět 
patřit zelenému gejzíru hudby, 
divadla, historek a nově i fi lmu 
sušické vokálně-instrumentální 
jednotky Paddy ś Bangers. Po svě-
tě se však začal 
rozlézat korona-
virus a všechna 
lidská shromáž-
dění byla zruše-
na. V rozhovo-
ru pro Sušické 
noviny (7/2020) 
Paddy´s Ban-
gers uvedli, že 
v koutku duše 
doufají v usku-
tečnění jejich IV. 
Patrick´s Night 
n a  p o d z i m . 
A opravdu, povedlo se, dokonce 
ještě v létě – dva koncerty s pro-
mítáním fi lmu proběhly už 5. září. 
Všichni protagonisté a stejně tak 
i diváci mohou býti potěšeni dvoj-
násobně, neb koronavirus nabral 
druhý dech a nikdo neví, jaká zno-
vu přijdou omezení. 

Ačkoliv společenské a kultur-
ní události mohou probíhat, ko-
ronavirus se podepsal na jejich 
návštěvnosti, zejména u vnitř-
ních akcí. To je i případ Patrick´s 
Night IV. Zatímco v březnu byly 
oba koncerty ihned vyprodané 
na zářijový odpolední koncert 
přišla cca polovina kinosálu. Ve-
černí představení bylo až na pár 
míst obsazené. Diváci sice sedě-

li v rouškách, ale atmosféra byla 
opět vynikající, bouřlivá a v zá-
věru gradovala potleskem vestoje. 

První polovina představení pa-
třila písničkám a povídání o ame-
rickém putování. V hudbě se ještě 

více zdůraznily přednosti, jimiž 
mužský kvintet disponuje. Ke 
zdokonalení nepochybně přispěla 
zkušenost s nahráváním prvního 
alba kapely. Radost bylo poslou-
chat dnes už chlapské vícehlasy, 
léta v mládí tříbené Sušickým dět-
ským sborem. Též instrumentální 
zdatnost členů souboru je pozoru-
hodná a bylo patrné ještě zlepšení. 
Hra byla dynamičtější, přesnější 
a jasnější. Výsledný zvuk kapely, 
ač hrají především známé irské li-
dové písně, tvoří od počátků snad-
no rozpoznatelný celek. Kromě 
vícehlasů, kytar, bubnů, kláves 
a banja se na této nezaměnitelnos-
ti podílí zejména foukací kláveso-
vá harmonika tzv. pičifuk Zdeň-

ka Straky. Další obsazení: Tomáš 
Humr Kotal – kytara či baskytara 
a současně buben kopák, Daniel 
Nakládal – klávesy (a úpravy pís-
ní), Tomáš Nový – banjo (!) a ky-
tara, Čestmír Kříž – irský buben 

bodhrán, fl étna. 
Po  e fe k t -

ně nasvíceném 
úvodním ever-
greenu Halle-
lujah se tmou 
rozdělení pro-
tagonisté sešli 
v malebném zá-
koutí pódia s le-
noškou a soud-
kem i r ského 
moku a jali se 
rozebírat svojí 
americkou misi. 

Díky koronavirovým opatřením 
alespoň ještě přiléhavěji seděl ná-
zev fi lmu, neboť je to už více než 
rok, co výpravu podnikli. Navíc, 
jak někteří zmínili, prodloužily 
se i oslavy… S podobnou nadsáz-
kou se vedla diskuze i v dalších 
vstupech mezi písničkami a nejen 
Humr se staral o humorné situa-
ce. Dokonce i pobyt za mřížemi 
všichni Paddy ś B. názorně přiblí-
žili. Také představili další ovoce 
své cesty, které mohou zájemci 
získat – deskovou hru, knihu a sa-
mozřejmě CD.

Po přestávce přišel na řadu 
dokument se zápletkou, o kterou 
se svými úkoly postaral tajem-
ný B.D. Film Tenkrát na západě 

mapuje cestu Paddy´s Bangers 
do USA. Sušická pětka přistála 
v New Yorku, kde při plnění pěti 
úkolů diváky seznámila s lecja-
kými zajímavosti tohoto města. 
Další kroky nadějného souboru 
směřovaly přímo do Hollywoodu. 
Zde si vše zjistili a prohlédli a ra-
ději se vydali zapůjčeným autem 
prozkoumat národní parky (Grand 
Canyon, Death Valley, Yosemity) 
a další zajímavosti západní části 
USA: A bylo opravdu na co se dí-
vat a co prožít. Neuvěřitelná krá-
sa krajiny byla opravdová a třeba 
taková cesta kaňonem řekou pro-
ti proudu v parku Zion pronikala 
až do morku kostí. Odskočili si 
jen na velkolepé utkání hry soc-
cer (česky kopaná) a vyzkoušeli 
rozmanitou rozmarnou nabídku 

Las Vegas. Svojí cestu ukončili 
v San Francisku, které náležitě 
představili, a fi lm končí klipem, 
kde jednotliví členové kapely zpí-
vají na těch nejvybranějších mís-
tech. Ostatně hudba Paddy ś Ban-
gers provází celý fi lm. 

Finálem večera pak byl křest 
nového CD, který provedl me-
cenáš jejich cesty Bob Dach. 
Dále poděkovali za pomoc Mi-
leně Naglmüllerové. Ta pokřtila 

jejich novou knihu. Představení 
v kině přídavkem skončilo, ale 
Patrikova noc pokračovala dále: 
Paddy ś Bangers všechny pozvali 
na afterparty a další produkci do 
Tradičního Kloubu. 

Repríza filmu s koncertem 
bude 18. září v kině v Kašper-
ských Horách a 2. října se plánu-
je v kině v Dlouhé Vsi. 

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

Koncert Paddy´s Bangers s premiérou jejich fi lmu Tenkrát na západě
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Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba: po–so 9.30–15.30
Retrohrátky s miminky a kočárky
výstava hraček z 60.–90. let ze sbírky J. Strakové z Andělic
Výstava obrazů Simonetty Šmídové: Čas zastavit se...
Příroda Šumavy a Pošumaví – velkoformátové fotografi e

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

GALERIE NETOPÝR
Tváří v tvář – výstava 
portrét v českém malířství od 18. století do současnosti

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

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

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

Kašperské Hory
11. září od 18 hod. – Hrad Kašperk
Xavier Baumaxa 
vystoupení známého písničkáře a kytaristy

12. září – Kašperské Hory
Šumavské Kašperské Hory aneb Jak se psala historie 
spravedlnosti – jarmark, hudba hradní stráže, taneční, 
divadelní a hudební vystoupení Queen Tribute Band

18. září od 19 hod. – kašperskohorské kino
Paddy's Bangers – repríza fi lmového trháku „Ten-
krát na západě“ o roadtripu po USA, koncert

Strašín
12. září od 16 hod. – Kulturní dům Strašín
Tahanice o Terezku – premiéra pohádky Karla 
Čejky v úpravě Divadelního spolku Kolár Strašín

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

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

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

20. září od 14 hod. – kostel sv. Mořice u Annína
Pouť sv. Mořic/st. Mauritius Walfahrt 2020

27. září – KD Sokolovna
TŘI SESTRY – Vinyl tour 2020 (přeloženo z 16. 5.)

3. října od 9 hod. – Sušice, Ostrov Santos

Sraz turistů v Sušici – putování dostředné z různě 
zvolených míst startu do společného cíle na Santosu 
u příležitosti 130 let od založení Klubu 

českých turistů v Sušici.
Trasy a jejich výchozí body uve-
deme v příštím vydání SN.

4. října od 10 hod. – ostrov Santos
Timbersport – Czech cup Sušice – dřevorubecká soutěž

5. října – KD Sokolovna
David Koller – Acoustic tour (přeloženo z 27. 5.)

10. října od 19 hod. – KD Sokolovna
Svatobor Sušice slaví 160 let – koncert, viz str. 6

27. října od 20 hod. – Kino Sušice

14. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna
Helena Vondráčková – Vzhůru k výškám – Tour 2020

9. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna

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

GALERIE SIRKUS 
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod.,
pá 8–13.30 a 17–20 hod., so–ne 17–20 hod.
do 25. října
Řezy a škrábance / Leo Schötz – viz str. 12

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

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
redakce SN    376 555 070
pondělí, středa    7.30–11.30, 12.30–15.30
úterý      7.30–11.30, 12.30–16.30
čtvrtek     7.30–11.30, 12.30–13.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz
Oddělení pro děti: 
pondělí, středa, pátek: 13.00–17.00 hod.
Oddělení pro dospělé: 
pondělí, středa, pátek: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

Přehled akcí
19. září – Kinokavárna / prodejna Jan Šiman Muškaření

19. září od 19 hod. – Káčko
Absolventský koncert houslistky Lucie Houško-
vé a jejích hostů – pořádá ZUŠ Sušice

22. září od 19 hod. – Kino Sušice

23. září od 19 hod. – refektář kapucínského kláštera

24. září od 19 hod. – Kino Sušice

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

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

11. září od 20 hod. – Café Amerika
Festival Jeden svět: Psí láska – Dvanáct dní na pře-
konání 1 200 kilometrů zasněženou pustinou. Takové 
jsou parametry závodu psích spřežení Finnmarksløpet, 
do nějž se opakovaně pouští česká chovatelka huskyů 
Jana Henychová. Host: Jan Kotiš a Lukáš Hospr.
Režie: Linda Kallistová Jablonská | ČR | 2020 | 80 min. 

11. září od 20 hod. – Ostrov Santos
Odyssea – celovečerní bigbít

11. září od 21 hod. – PDA Sušice
Dj Roxtar + Adolfeen

12. září od 14 hod. – Ostrov Santos
Den pro rodinu s Diakonií Západ
prezentace sociálních služeb, aktivity a hry pro děti, 
loutkové divadlo a vystoupení dětí z MŠ a DD

12. září od 15 hod. a 16.30 hod. – Pastvina
Festival Jeden svět: Když rajčata poslouchají 
Wagnera – Elia, malá zapadlá vesnice v Řecku, 
pomalu vymírá. Bratranci Aleko a Christos přichá-
zejí s plánem na její záchranu, který je plný slunce, 
šťavnatých rajčat a wagnerovské hudby. 
Režie: Marianna Economou | Řecko | 2019 | 72 min. 

12. září od 16.30 hod. – Pastvina
Festival Jeden svět: Panelová diskuze – Až naprší 
a uschne – Tématem bude zadržování vody v krajině, 
biodiverzita, progresivní přístupy k hospodaření s pů-
dou a ekologické farmaření. Hosté: hydrobiolog Jindřich 
Duras, biolog Zdeněk Lerch a podnikatel Pavel Šašek

12. září od 19 hod. – Pastvina
Festival Jeden svět: Orloj snivců – unikátní hudební 
nástroj z nalezených kovových objektů v nedalekých 
Mačicích, zvuková performance Jaroslava Kořána

15. září od 17 hod. – Kino Sušice
Cestovatelské přednáška – Maroko – Tereza Huclová
Po měsících na cestách se nastěhovala do malého domku 
v marrákešské medině. Život Berberů ve Vysokém Atlasu 
a na Sahaře ji zajímal natolik, až s nimi začala pracovat.

18. září od 20 hod. – Kino Sušice, platí vstupenky z 13. 3.

19.–20. září od 9 hod. – KD Sokolovna

Sušice

Region

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
pondělí–pátek: 9.00–17.00, pauza: 12.30–13.00
sobota: 9.00–14.00, neděle: 9.00–14.00 (1. 7.–31. 8.)
Výstavní prostory radnice – 6. patro – do 25. září
Krajina Šumavy – výstava obrazů Pavla Korčáka 
doplněna verši Vladimíra Uhra

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

Poděkování

Václav Korec r. 1937, Jaroslav Bednář r. 1931, Marie 
Karácsonyová r. 1942.

sobota 26. září 2020
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 

ZRUŠENO!
neděle 4. října 2020 – přeloženo z 14. března

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

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

sobota 19. prosince 2020
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Poděkování za sbírku pro rodinu tragicky zesnulého Karla Dvořáka 
(viz SN SN 2020)

Vážení a milí přátelé, kamarádi, cyklisté. V životě člověka bývají 
okamžiky, kdy mají k sobě lidé blíž třeba, že se vůbec neznají a nebo se 
znají „jen“ chvíli... Velice těžko se nám hledají slova, která by vyjádřila naše 
poděkování vám všem, kteří jste přispěli na účet, který byl zřízen pro mou 
rodinu. 28. 4. 2020 zůstane pro nás navždy černým dnem. Vy všichni co jste 
Káju znali víte, co pro něj cyklistika znamenala již od dětství. První začátky 
mu pomohl splnit tým Petra Čáchy, kde slavil i svoje úspěchy při cyklistických 
závodech. Přesto, že již s námi není, jeho obrázek nám připomínají naše dvě 
malé dcerky. V našich srdcích bude žít dál a vám všem vážení a milí ještě 
jednou upřímný a veliký dík. Martina Dvořáková 
foto z předání výtěžku sbírky

Svatobor Sušice slaví 160 let

Rodinné centrum Sušice 

– Medvídek, z.s
Nuželická 26, 342 01 Sušice

Rodinná poradna (SOU a SOŠ, U Kapličky 761, 342 01 Sušice)

zdarma každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. 

• Poskytujeme kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, rodičům a prarodičům.

• V průběhu konzultací je zajištěno hlídání dětí.

• Své anonymní dotazy pište kdykoliv na email: poradna.rcmedvidek@seznam.cz

Projekt je hrazen z programu MPSV – Rodina 2020

17. 9. – Mgr. Pavla Skalová – tel. 731 445 502
• Dotazy ohledně vývojového a výchovného poradenství týkající se dětí raného věku 

(0–7 let) s důrazem na podporu komunikačních dovedností a podporu vývoje dítěte 

prostřednictvím hry.

• Poradenství pro rodiče dětí s opožděným nebo rizikovým vývojem (např. dětí předčasně 

narozených), dětí s neobvyklými projevy, dětí se zdravotním postižením nebo rodiče, 

kteří mají pochybnosti ohledně vývoje svého dítěte.

• Poradenství v oblasti domácího násilí.

24. 9. – Mgr. et Bc. Petra Haisová Marková – tel. 724 324 757
• Dotazy ohledně sladění zaměstnání a rodiny, informace o fl exibilních formách práce, 

o službách péče o děti, jaké jsou možnosti rekvalifi kačních kurzů, poradenství v oblasti 

zákoníku práce.

• Poradenství ohledně právního minima, zdravého životního stylu dětí i celé rodiny, 

občanského zákoníku v kontextu rodičovství a návratu na trh práce.

• Pomoc s vyřízením různých sociálních dávek.

Hrad Kašperk na nové známce
Klub fi latelistů v Sušici, pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje, ve 

spolupráci s městem Kašperské Hory, připravil na den 25. 9. 2020 ve 14.00 
hod., v prostorách městského úřadu Kašperských Hor „Slavnostní křest 
poštovní známky „HRAD KAŠPERK,“ která byla v březnu tohoto roku 
vydána k oslavě a popularizaci města Kašperské Hory a jeho historických 
památek. Na toto setkání zveme všechny zájemce o historii a současnost 
města Kašperské Hory. Akci jsme museli, vzhledem ke karanténním 
opatřením přeložit z měsíce března až na konec září.

Součástí slavnostního křtu bude seznámení s historií, současností 
i s připravovanými akcemi „Hradu KAŠPERK“ a krátké kulturní vystoupení. 
Vstup je volný. Pro zájemce bude připravena komentovaná prohlídka hradu, 
po ukončení slavnostního křtu, včetně přepravy k hradu. 

Setkání přátel královského města Kašperské Hory, v jehož průběhu bude 
známka vyslána do světa, se zúčastní oba tvůrci známky. Autor grafi ckého 
návrhu pan A. Absolon a rytec pan M. Srb, kteří patří v tvorbě známek ke 
špičkám v ČR a jejich nádherné známky se vždy umísťují, v soutěžích 
o nejkrásnější poštovní známku České republiky, na předních místech. 

Klub fi latelistů, ve spolupráci s autory známky, připravil i speciální 
dopisnici (korespondenční lístek). Připravili jsme i „Pamětní list“ k příležitosti 
vydání známky a jejího křtu, opět ve spolupráci s autory známky, oba 
materiály s grafi ckými motivy „Hradu KAŠPERK.“ Známky, dopisnici 
a pamětní list bude možno na setkání získat a v průběhu besedy s autory 
známky si je nechat ozdobit jejich podpisy. Kdo má zájem o fi latelistický 
materiál a nemůže se akce zúčastnit, je možno jej získat na e-mailovou 
adresu: burzitida@seznam.cz. 

Klub fi latelistů v Sušici se setkává každý poslední pátek v měsíci od 19.00 
hod., v restauraci „GABRETA,“ které tímto děkujeme za podporu. Rádi 
přivítáme nové členy klubu, případně poskytneme pomoc a rady každému, 
kdo potřebuje vyřešit nějaký fi latelistický problém. Těšíme se na setkání 
s příznivci našeho kraje.    Ing. Otakar Pasker

Dne 21. září to bude patnáct let, co nás opustil pan 

Josef Pendl.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, děti a vnoučata.

Dne 31. srpna uplynulo již pět let, co nás navždy 
opustila paní

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

Dne 14. září se dožívá významného životního jubilea 
90 let pan 

Miroslav Bruzl 
ze Sušice. Přejeme mu všichni pevné zdraví a hodně 
radosti ze života.    Rodina Bruzlova

Dne 14. září uplynou smutné tři roky od úmrtí pana 

Františka Heiningera 
ze Sušice. 
S láskou vzpomínají jeho manželka Olga, jeho vnuk 
Ondřej s přítelkyní Zuzkou. A také všichni jeho 
kamarádi a přátelé co ho znali. Navždy zůstane 
v našich srdcích.

Těžké je, rodiče, bez Vás žít, jako Vy neumí nikdo poradit.
Chybí nám úsměv, Vaše pohlazení, za Vás, rodiče, náhrada není.

Dne 9. září tomu bylo deset let, co nás opustila naše
maminka, babička a prababička, paní

Jiřina Nikodemová
z Podmokel
a dne 11. listopadu uplyne šestnáct
let, co nás opustil tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

Josef Nikodem
z Podmokel.
S úctou stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, pokoj a klidný spánek přát.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 21. září uplynou dva roky od chvíle, kdy nás 
opustila naše maminka, babička, prababička, švagrová 
a teta, paní

Marie Michálková
z Jiřičné. 
S láskou vzpomíná dcera, vnučka s rodinou, švagr 
a neteř s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Před deseti lety slavil Svatobor stopadesáté výročí 
okázale: odhalil bustu sv. Václava, ten ožil, vsedl na 
koně a vedl krojovaný průvod zástupců pěveckých sborů, 
skautů, cyklistů a Sokolů kolem náměstí. Letos, dá-li Pán 
Bůh (a hygiena!), zahájíme 4. října 2020 slavnostním 
požehnáním nového praporu v kostele sv. Václava při 
mši svaté v 9 hod, a spolu s Železnorudským smíšeným 
sborem zazpíváme „Missu brevis“ Zdeňka Lukáše. 

Jubilejní koncert se uskuteční v sobotu 10. října 
v sušické sokolovně. V první části zazpívá mužský sbor 
Svatý Václav 2020 stejnojmenný chorál, „Píseň Slovanů“, „Čechy krásné“, 
„Láska opravdivá“. Ženy se připojí na „Aká si mi krásna“ a Kde domov 
můj ve čtyřhlasé úpravě. Sólisté s „komorou“ se představí „Slavnostní 
hostinou“ Aleše Březiny a „There is no Rose“ Benjamina Brittena. První 
polovinu koncertu uzavře pět českých pijáckých písní „V dobrém jsme 
se sešli“ v úpravě Miroslava Raichla. Po přestávce nastoupí orchestr, se 
kterým sólisté a sbor provede kantátu Antonia Vivaldiho „Gloria in D dur“, 
a společným zpěvem na závěr „Proč bychom se netěšili“ vzdáme hold 
Bedřichu Smetanovi.

Prvních šedesát let pěveckého spolku v Sušici (1860–1920) podrobně 
zpracoval historik dr. Jan Lhoták v publikaci „Od Slovanské lípy ke 
Svatoboru“. Z původně mužského sboru Svato-Vácslav se později stal 
smíšený zpěvácký spolek Svatobor. Spolek působil v duchu slovanské 
vzájemnosti a vlastenectví a plnil funkci organizátora kultury – pořádal 
koncerty významných umělců a souborů jako byli Jan Kubelík nebo Moravští 
učitelé. K významným událostem tohoto období patřila účast na položení 
základního kamen č. 14 Národního divadla a svěcení spolkového praporu, 
kterého se v roce 1871 zúčastnilo patnáct tisíc lidí. Sbormistry Svatoboru 
pak byli především kantoři: Václav Kratochvíl, František Gerner, V. Vavrýn, 
Josef Suchan, od roku 1976 Josef Baierl.

Historii sboru přenechám povolanějším, tak pojďme k současnosti. Po 
padesáti letech předávám Sušický dětský sbor mladým kolegům Andrejce 
Sušilové a Janu Pelechovi. Ti mají zaručený dorost v přípravných odděleních, 
ale co čtyřicetičlenný smíšený sbor? Dovolím si přispět několika zkušenostmi: 
za prvé vybírat co nejpestřejší repertoár, za druhé vyčlenit komoru „listařů“, 
kteří stihnou obě oddělení a za třetí hledat spolupráci s profíky hudebními 
i literárními a divadelními. Nezapomeneme na skladatele Miroslava Raichla, 
textaře Ivo Fišera, operní zpěváky Jindřicha Jindráka či Ivana Kusnjera. Díky 
také patří paní profesorce Jitce Kovaříkové za její pomoc s rozezpíváním, 
tanečnici Svatavě Čížkové, která nás dovedla rozhýbat, Bohunce Skrbkové 
a režiséru Michaelu Tarantovi. 

Se sborovým zpíváním je neodmyslitelně spojen instrumentální 
doprovod. Kromě klavírní korepetice nás často doprovázel NáSOS (Náhodný 
Symfonický Orchestr Svatoboru), který už nejméně třicet let mají na svědomí 
učitelé naší ZUŠ. Jsou to především Alena Fišerová, Hana Prančlová, 
Vladimír Kratochvíl a František Pekhart. Oni totiž vychovali hudebníky, kteří 
se postupně stali studenty hudebních škol a členy profesionálních souborů. 
Jejich jména najdete i na programu letošního jubilejního koncertu. Máme 
radost, že u nás vyrostli i skladatelé Aleš Březina a Dan Čámský. 

Svatobor pořádá nejen koncerty s pestrým programem, ale nebojí se pustit 
i do náročnějších projektů, pohybovat se a převlékat do kostýmů, například ve 
scénách z muzikálů „Pan Pickwick“, „My Fair Lady“, „Balada pro banditu“, 
„Hašlerky“ apod. Do povědomí zpěváků a veřejnosti se jistě vryl i projekt 
„Hudba nezná hranic“ z roku 2018, na kterém se podílel kromě Svatoboru 
Kötztinger Kammerchor, Sušický dětský sbor a Symfonický orchestr 
Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Na slavnostních koncertech 
k 100. výročí vzniku Československa zazněla mimo jiné Orffova „Carmina 
burana“ a „Te Deum“ Antonína Dvořáka. Dirigováním symfonického 
orchestru se sólisty Národního divadla jsem si splnil svůj velký sen.

Díky, přátelé! Váš Pepča Baierl
Vstupenky na koncert v předprodeji od úterý 29. 9. na www.kulturasusice.cz 
a v kancelářích Sušického kulturního centra v budově kina a v sokolovně.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko VU3V Sociální služby Města Sušice

Základní informace o studiu:

• Výuka bude probíhat v klubovně Domu s pečovatelskou službou, 

2. patro (Pod Svatoborem 56, Sušice)

• Studijní poplatek 400 Kč za semestr (cyklus 6 videopřednášek)

• Výuka bude probíhat 1x za 14 dní v čase 9.00–10.30

• Znalost práce na počítači není podmínkou

• Univerzita je určena pouze pro seniory

V zimním semestru otevíráme výukové kurzy:
RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ

Začínáme v úterý 29. září v 9.00 a 10.30 – cena 400 Kč

ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE

Začínáme v úterý 6. října v 9.00 – cena 400 Kč

Bližší informace poskytneme:

V Domě s pečovatelskou službou,

Pod Svatoborem 56, Sušice

Tel.: 376 526 693

Mobil: 602 524 705
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Kdo se může do soutěže přihlásit? Každý, kdo umí číst a je registrovaným 
čtenářem Městské knihovny Sušice.

Jak a kde soutěž probíhá? Soutěž běží od 21. září do 27. listopadu 2020 
v naší knihovně v oddělení pro děti a mládež. Soutěží se ve třech kategoriích:

2.–3. třída ŽŠ, 4.–6. třída ZŠ, 7.–9. třída ZŠ. 
Přihlášku žádejte u knihovnice.
Čeká vás 5 úkolů. Jednotlivé úkoly si vyzvednete u knihovnice, které 

také splněné úkoly v daném termínu odevzdáte. 
Na plnění každého úkolu máte dva týdny. 
TERMÍNY: Přihlášky od 14. září do 2. října!
1. úkol  21. 9. – 2. 10.   4. úkol 2. 11. – 13. 11.
2. úkol  5. 10. – 16. 10.  5. úkol 19. 11. – 27. 11
3. úkol  19. 10. – 30. 10.
Předpokladem úspěšného dokončení soutěže je odevzdání správného 

řešení úkolu knihovnici, a to v daném termínu. Pozdější odevzdání úkolu 
bez předchozí domluvy s knihovnicí znamená vyřazení ze soutěže. 

Odměnou pro všechny, jež soutěž úspěšně dokončí, je účast na Velkém 
Vánočním Večírku v naší knihovně – mejdan plný hudby, 
zábavy a překvapení. 

Těšit se na něj můžeme 8. prosince od 15 do 18 hodin.
Těším se na vás v knihovně a držím palce! Váš KIDD

Kultura

KNIHOVNA

I letošní léto jsme se vydali za dětmi na jejich oblíbená hřiště. Deštivé 
počasí překazilo červencové setkání na dece na hřišti „u gymplu“. Vůbec 
nám to nevadilo a dětem jsme se věnovali v knihovně v oddělení pro děti 
a mládež. Druhé letní setkání knihovnice s dětmi pod širým nebem proběhlo 
na hřišti na Fufernách. Sice nepršelo, zato bylo pořádné horko. I tak k nám 
na deku přišlo pár dětí. Při těchto setkáních knihovnice dětem čte, povídá si 
s nimi o knížkách, hraje s nimi společenské i pohybové hry, děti uhodnou 
všechny hádanky z chytrých knížek a nakonec pochytají hlavní hrdiny 
pohádkových knih, kteří se vydali na vandr. Jde o velice milé a neformální 
setkání knihovnice s dětmi. Proto se již nyní těšíme za rok zase na dece!

Léto s knihovnou na dece

Velká podzimní literární soutěž
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medaile, všechny celky i poháry 
a hodnotné ceny od města a spon-
zorů turnaje.

„Chci moc poděkovat všem za 
účast a našim klukům za povede-
né výkony. Jsem rád, že si můžeme 
vyzkoušet podobné turnaje a klu-
ci zažívají první opravdové fot-
balové zápasy. O výsledky v té-
hle kategorii tolik nejde, hlavní 
je, aby si všichni dobře zahráli 
a fotbal je bavil,“ vyzdvihl trenér 
nejmladších sušických fotbalis-
tů Martin Šlais, jemuž s vedením 
týmu pomáhá i Jiří Haspekl. Oba 
sami ještě hrají, v Sušici nastupují 
za místní béčko, které do sezony 
vstoupilo třemi výhrami. 

Za Sušici nastoupili: Tobiáš 
Nový, Jiří Haspekl, Jakub Kožuch, 
Tomáš Míček, Matyáš Petráš, Se-
bastian Šlais, Šimon Materna. 

Áčko čeká na výhru,
béčko suverénní

V plném proudu běží i soutěže 

O Pohár starosty Sušice: 
Minipřípravky začaly doma úspěšně

Sport

Co se vám vybaví, když se řekne 
ŠUMAVSKÁ PALAČINKA?

Výsledky tenisových družstev
Vydařená pouťová sobota při-

nesla pro nejmenší sušické fotba-
listy příjemné zpestření. Minipří-
pravky odehrály turnaj o Pohár 
starosty města Sušice, na hřiš-
ti se představilo devět mužstev. 
Nejmladší členové sušického oddí-
lu obsadili sedmé místo. O koneč-
né pořadí v téhle kategorii ale ne-
jde, hlavní je, že si všichni pěkně 
zahráli a získali cenné zkušenosti 
v prvních fotbalových krůčcích. 

V krásných nových dresech za 
Sušici bojovalo sedm hráčů ve věku 
pěti až šesti let. V nejmladší kate-
gorii se hraje systémem tři hráči 
v poli a bez brankáře, na malém 
hřišti jsou netradičně čtyři bran-
ky, dvě pro každý tým. Jde o cen-
trální rozhodnutí asociace, aby se 
děti učily hrát na větším prostoru 
a mohly střílet víc branek.

V Sušici celkem na čtyřech 
hřištích soupeřilo devět týmů – 
dva celky přivezl Hrádek, dva 
Luby, po jednom Mochtín, Kla-
tovy, Horažďovice, Nýrsko a do-
mácí Sušice. Hrálo se systémem 
každý s každým, jednotlivé utkání 
trvalo dvanáct minut.

Sobotní dopoledne se vydaři-
lo, v pěkném počasí se přišlo po-
dívat hodně rodičů i fotbalových 
fanoušků. S celkovou výhrou od-
jel domů první tým Hrádku, kde 
už malí kluci trénují společně del-
ší dobu a oslavili zasloužený tri-
umf. Nejlepší tři týmy obdržely 

dospělých. Výsledkově se zatím bo-
hužel nedaří prvnímu týmu. Do se-
zony v 1.A třídě mužů vstoupil pro-
hrou v Rokycanech (0:1), nevyšel 
ani první zápas doma proti Sokolu 
Kralovice (1:2). Před solidní návště-
vou Sušice minimálně celý druhý 
poločas tlačila soupeře, nicméně 
nadějným akcím chybělo gólové 
vyústění. Výběr Pavla Hrubce ztra-
til i zatím poslední zápas v Kazně-
jově, kde po nevydařeném vstupu 
do utkání prohrál 1:2. Následující 
kolo (neděle 13. září, 16.30) při-
vítá Sušice doma Mochtín.

Sezonu ve III. třídě mužů na-
opak zatím výtečně zvládá sušic-
ké béčko. Úvodní tři kola přines-
la tři jasné výhry – se Švihovem 
(3:1), v Plánici (6:1) a naposledy 
doma s Velkými Hydčicemi (7:2). 
Se skóre 16:4 tak Sušice vede ta-
bulku.  

 Jonáš Bartoš 
foto Jarmila Hluchá 

Šipková extraliga v Sušici zůstává!

Ligová sezona 2019–2020 je 
u konce. S téměř tříměsíčním zpož-
děním (díky COVID19) skončily 
šipkové ligy A, B, C, D. ŠK Sušice se 
umístilo v A lize celkově na neutrál-
ním 8.místě. Ale díky snižování po-
čtu týmů z 12 na 10 od nové sezo-
ny, šla Sušice do baráže, kde musela 
uhájit extraligovou příslušnost, což 
se nakonec podařilo. Baráž se kona-
la 8. srpna na neutrální půdě v Plzni 
a ve fi nále porazilo ŠK Sušice Vej-
prnice 12:6 v sestavě: Kopa, Řehoř, 
Pavlovič, Kluch a Flégl.

Vejprnice se tak s nejvyšší kraj-
skou soutěží loučí a s nimi i: Ný-
řany, Red Barons Plzeň, Horažďo-
vice a Býčí Oko Plzeň. Naopak do 
A ligy postoupili: Horšovský Týn, 
Saint Tropez 22 Plzeň „Best Of“ 
a Kameňák Plzeň.

Sezona 2019–2020 je minulos-
tí a nezbývá než poděkovat všem 
partnerům, kteří družstvo ŠK Su-
šice podpořili. A to: Město Suši-
ce, Penzion-Bar U Smrku, Jiho-
západní dřevařská a. s., Čevak
a. s. ZKD Sušice, United Net-
works, Advokátní kancelář Mgr. 
Tomáš Nachtigall, Rozhledna Sva-
tobor – Tomáš Hána, Plynoservis 
Flégl a Jakoby bar.

Již v polovině září odstartuje 
nová sezona 2020–2021, ve které 
se představí i nově založené druž-
stvo ŠK Sušice „B“, které nastoupí 
tak jako každý nováček v nejniž-
ší D-lize.

Přejeme oběma týmům mnoho 
sportovních úspěchů! -JF-

Tabulka – konečné pořadí

Jak jsme již informovali v SN 
(11/2020), tak letošní soutěže 
smíšených tenisových družstev 
byly hrány až v průběhu června 
a ve zkrácené podobě (systémem 
„pavouku“).

Družstvo dospělých ve vyšší 
krajské soutěži bohužel v poměru 
3:6 prohrálo klíčové úvodní utká-
ní proti SK SPORTCENTRUM 
Roudná (Plzeň), což jej uvrhlo 
do bojů o nejlépe páté místo. Po 
následné výhře v Domažlicích 
(7:2) a neúspěchu v Nepomuku 
(2:7) nakonec Sušičtí dospělí ob-
sadili celkově šesté místo (z osmi 
týmů). Tento výsledek je v kon-

trastu s předchozími úspěšný-
mi sezonami nepochybně zkla-
máním. Jediným pozitivem byla 
možnost, především v posledním 
utkání, nasadit do „ostrých“ zá-
pasů i hráče/hráčky z druhé půle 
soupisky. 

Lépe si v krajské soutěži ne-
vedli ani dorostenci. Tito nejpr-
ve podlehli B-týmu Klatov (1:8), 
následně i soupeřům z Kaznějova 
(3:6) a skončili na čtvrtém místě 
(z pěti týmů).

Potěšilo však mužstvo starších 
žáků. Ve vyšší krajské soutěži 
sice podlehlo pozdějším vítězům 
z Rokycan (1:8), ovšem v násle-
dujícím napínavém utkání s SK 
SPORTCENTRUM Roudná (Pl-
zeň) zvrátilo ve čtyřhrách skóre 

na svoji stranu a po vítězství 5:4 
se radovalo z celkového třetího 
místa (ze šesti týmů). 

Důstojně završili vyšší kraj-
skou soutěž mladší žáci. Nevyda-
řené první utkání proti TK Vod-
ní stavby Plzeň (prohra 3:6) je 
sice poslalo rovnou do nelichoti-
vého boje o záchranu, ale zde si 
již v dramatické koncovce pora-
dili (5:4) se silným týmem TCG 
Karlovy Vary a soutěž udrželi.

Z jednotlivců je nutno ocenit 
především výtečné výkony Da-
vida Podlipského (r. 2009), který 
nejenže zvítězil ve všech čtyřech 
svých utkáních v kategorii mlad-
ších žáků, ale dokonce vyhrál 
i všechna čtyři svá utkání mezi 
staršími žáky.  LTC Sušice

David Podlipský – letos v druž-
stvech bez porážky mezi mladšími 
i staršími žáky (osm vítězství v řadě).

Někteří sušičtí žáci a dorostenci (první řada zleva: Anna Tomasová, 
Sofi e Koutná, Adéla Achsová, Martin Vospěl ml.; druhá řada zleva: 
Martin Vospěl – trenér, Pavel Illek, Petr Tomas, Luisa Horejšová, 
Magdaléna Párecká, David Ouda, Štěpán Kůs, Matěj Sova).

Někdo si hned představí sladký 
zákusek, palačinku s povidly a šle-
hačkou, ale paraglidisté vědí, že se 
jedná o soutěž v přesnosti přistání 
v paraglidingu. A na tuto soutěž 
bychom vás rádi pozvali o víken-
du dne 12.–13. 9. 2020 do Sušice. 

Kde se bude soutěž konat záleží 
na směru větru. Buď uvidíte starto-
vat a přistávat paraglidisty na Sva-
toboru nebo na Kalovech. 

O co v přesnosti jde? Jak už sám 
název napovídá, jde o to, se trefi t do 
středu 10 m terče. Ti nejlepší trefí 
střed 0 cm i několik letů po sobě. 

Soutěžit se bude v sobotu od 9 
hodin až do pozdního. V neděli do-
poledne a po dvanácté hodině pak 
proběhne vyhlášení výsledků.

Tento ročník Šumavské palačin-
ky bude výjimečný tím, že to bude 
nejen ligový závod, ale i Mistrovství 

ČR a Akademické mistrovství ČR. 
Sušice bude hostit paraglidistickou 
elitu nejen z ČR, ale i ze světa. 

Jste srdečně zváni! V. Culková
Veškeré informace naleznete na 

webu www.sumavskapalacinka.cz

Kdo je to paraglidista? 
Blázen do „větru“, co se 

vznáší na kusu látky nad 
krajinou. 

Často si ho lidé pletou s para-
šutistou, ale pozor, ti jen padají 
a potřebují k tomu, aby se dostali 
do vzduchu letadlo. Paraglidis-
ta startuje z kopce. Při rozběhu 
se snaží vytáhnout křídlo, které 
má za sebou rozložené nad hla-
vu. Když se mu to podaří, od-
lepí se od země a vzlétne jako 
pták do oblak. 

Nejzkušenější hráč TJ Sušice Pavel Hubáček v utkání proti 
Velkým Hydčicím, ve kterém vstřelil dvě branky.

Mužstvo sušické minipřípravky, které se představilo na turnaji O pohár 
starosty města Sušice: Dolní řada zleva: Tobiáš Nový, Jiří Haspekl, Jakub 
Kožuch, Tomáš Míček, Matyáš Petráš, Sebastian Šlais, Šimon Materna. 
Horní řada zleva – trenéři Jiří Haspekl st., Martin Šlais.
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ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY WELLNESS
Od 21. 9. 2020 se mění otevírací doba wellness. 

Sauna bude otevřena každý den od 16.00–21.30. 

Každé úterý je vyhrazeno pouze ženám.

Těšíme se na návštěvu.

EXTREME CHALLENGE
Adrenalinová výzva pro všechny sportovce a příznivce ex-

trémních závodů. V sobotu 10. října se uskuteční již 15. ročník 

unikátního štafetového závodu Extreme challenge. 

Závod probíhá v okolí řeky Otavy a na přilehlých vrcholech 

v okolí Sušice. Registrace v den závodu bude možná od 10:00 

hodin v hotelu na Fufernách. První závodníci na trať odstartují 

ve 12 hodin. 

Extreme challenge je především týmový závod. Závodníci 

mají před sebou čtyři disciplíny – kajak, běh, paraglide a horské 

kolo. V každé disciplíně se představí jeden člen týmu a společně 

se poperou s nástrahami tohoto specifického závodu. 

Pro závodní týmy nebo jednotlivé závodníky, kteří nemají 

pilotní průkaz na paraglide je připravená kategorie HOBBY. Ti 

svůj úsek z jednoho ze sušických vrcholů nepoletí, ale poběží. 

Jelikož se jedná o extrémní závod, máme pro ty nejodvážnější 

připravenou kategorii na EX, kde závodník zdolává všechny disci-

plíny sám. Za celou dobu svého fungování si Extreme challenge 

získal popularitu mezi sportovci i diváky. 

Závod startuje na Fufernách hromadným startem kajakářů, 

kteří mají na své trati nelehké úkoly. Nejprve musejí přebrodit 

řeku Otavu pro své kajaky, zdolat skok z  rampy a absolvovat 

celou trať. Štafetu předávají běžcům, kteří vyběhnou na jednu 

ze sušických dominant. Podle aktuálních letových podmínek se 

poběží buď na Svatobor nebo Kalovy. Zde se do akce spouští 

paraglidisté, případně běžci seběhnou zpět do Sušice. Na závěr 

se představí cyklisté, které čeká náročný terén v okolí Svatoboru 

a po zdolání své trati míří do finiše. 

Slavnostní vyhlášení proběhne v 15 hodin. Další informace, 

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ a aktuality o velmi populárním závo-

du najdete na http://www.exchallenge.cz nebo https://www.

facebook.com/exchallenge/ Jeden den, jeden závod, spousta 

zážitků to je Extreme challenge – tvá radost z bolesti.  -SMS-

Sušice 102.4 FM  R-PLZEN

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Plzeň

Taneční klub Fialka – MKS Sušice

Nábor nových členů
V průběhu měsíce září!
• Pro všechny kluky a holky

• Taneční a pohybová průprava

• Výuka různých tanečních sestav pro skupiny dívek

• Příprava pro vystoupení, taneční soutěže párů a formací

• Lektorka s bohatými tanečními a výukovými zkušenostmi

• Přípravka pro děti a mládež od 4 let – 18 let

• Výuka standardních a latinskoamerických tanců

• Taneční kroky, nácvik jednoduchých sestav a variací

• Příprava na sportovní tanec

Ráda vám zodpovím vaše dotazy. První hodina ZDARMA na rozmyšlenou.

Gabriela Hájková, DiS. • www.tk-fialka-skc-susice.webnode.cz

tel. 604 533 504 • e-mail: hajkova.g@seznam.cz



dobně. Můžete nabídnout i jiné 
staré předměty nebo celou sbír-
ku a pozůstalost. Tel: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám pronájem malého bytu 
na vesnici v rod. domku. Důchod-
ce – nekuřák. Dlouhodobě. Tel. 
606 406 010
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylova. 
Tel. 604 578 285
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech 
3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, mani-
pulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
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
Prosíme paní Lenku Baldovou 
ze Sušice, která zaslala do re-
dakce dopis, aby se ozvala na 
redakční e-mail: liskovec@kul-
turasusice.cz.
Daruji za odvoz sporák na pro-
pan butan a kamna na naftu. Tel. 
702 020 889
Rodinné centrum Sušice – 
Medvídek, z.s. prosí o darová-
ní známek do Penny Marketu na 
plyšová zvířátka, hračky využi-
jeme při cvičení. Tel. Haisová 
Marková 724 324 757 
Soukromá výuka hry na klavír 
pro všechny věkové kategorie. za-
čátečníci vítáni. Možnost výuky 
i v angličtině. Tel. 721 688 636
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na přijímací a maturit-
ní zkoušky, doučování z českého 
jazyka. Tel. 606 494 996
Hledám kadeřnici, kterou ráda 
zaučím a předám jí svoje zkuše-
nosti s dámskou klientelou (cca 
40 stále barvících žen) s výho-
dou levného pronájmu kadeř. 
křesla. Tel. 721 913 633
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, te-
lefon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plotů, 
ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické 
práce. Sušice a okolí. Telefon: 
721 484 172
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PRODEJ
Prodám „moped“ českosloven-
ské výroby, výborný stav. Tele-
fon: 604 879 657
Prodám plně funkční lednici 
s mrazákem Elektrolux š. 60 x 
hl. 60 x v. 170, cena 900 Kč, bílá. 
Tel. 776 56 54 57
Prodám sadu chodské keramiky 
– dohoda; čalouněnou desku za 
postele nebo dvouválendy – bí-
lo-oranž. cena 800 Kč. Telefon: 
721 619 927
Prodám akumulační kamna – 3 
kW – téměř nepoužité (důvod: za-
vedení dálk. topení); El. olejový 
radiátor „Jawa“ (3 stupně vytápě-
ní). Tel. 604 623 251
Prodám nové masivní pivní sety 
ze smrkového dřeva d – 200 cm, 
š – 145 cm. Cena 3 500 Kč. Tel. 
607 887 492
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejomal-
by. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Kdo levně prodá nebo daruje 
starší banjo. Tel. 606 406 010
Koupím bubnovou sekačku s po-
jezdem či lištovou, dále kompre-
sor Orlík 1–3 pístový a nějakého 
pionýra či babetu Mustanga Sim-
sona Jawu čezetu a ještě koupím 
hoblovku nejlépe s protahem. Tel. 
737 162 395
Koupím Škoda Spartak, Felicia, 
Octavia veterán, stav nerozhoduje 
nebo Tatra 603. Tel. 732 279 865
Koupím čerstvé houby a lesní plo-
dy. Značka: Přijedu po domluvě, 
platí stále. Tel. 774 877 406
Koupím bubnovou sekačku či 
lištovou a hoblovku s protahem 
20–30 cm KDR ROjek a nějakého 
pionýra, babetu. Tel. 703 680 317
Koupím Simson S51, Jawa Pi-
onýr, pérák, ČZ a jiný veterán, 
stav nerozhoduje i motodíly. Tel. 
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, 
bodáky, celty, maskáče, odznaky, 
vyznamenání, čepice, atd. Volejte 
na 775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-

Uzávěrka 
příštího vydání

Sušických novin 

bude 17. 9. 2020 ve 12 hod.

• MICROBLADING - 3D tetování obočí
   Pavlína Machová, tel. 721 622 272

• PEDIKŮRA, MASÁŽE 
   - odblokování zad a psychiky, Dornova metoda
   Alena Špaňhelová, tel. 776 523 458

• KOSMETIKA - moderní přístrojové ošetření
   Marie Keilová, tel. 776 637 862

• KADEŘNICTVÍ 
- Pavlína Machová, Tereza Brejchová

V salonu o Vás bude pečováno kvalitní profesionální kosmetikou a především s láskou...

TĚŠÍME SE NA VÁS, TÝM SALONU PERFETTO

SUŠICE, PÁTERA FERDY 1352

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

• Porovnání mezi více bankovními institucemi 

• Bližší informace na osobním setkání

Bc. Petr Vohradský 724392158

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

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

OPERÁTOR PRO ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH LINEK
a

ELEKTRIKÁŘ – OPERÁTOR ÚDRŽBY
Pro pozici elektrikáře 
- nabízíme:  • mzdové ohodnocení od 30.000,-- Kč                                                                               

- požadujeme:  • SOU nebo ÚSO v oboru elektro   |   • samostatnost při zjišťování a řešení závad

• osvědčení - vyhláška 50 §6 – do 1000V     |   • dobrá orientace a čtení v elektrodokumentaci

Zájemcům na uvedené pracovní pozice dále nabízíme:
•  zajímavou práci v prostředí stabilní firmy

•  5 týdnů dovolené   |   •  možnost stravování   |   •  příspěvek na dopravu

•  zaměstnanecké výhody – příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění

•  příspěvek na kulturní, sportovní a relaxační aktivity

KONTAKTY - personální odd.: e-mail: mvavrickova@doplapap.cz,
                         tel: 724 352 452 nebo 376 534 221
            - údržba: e-mail: mlouzek@doplapap.cz, tel.: 606 710 661

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

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

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

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.
                     ST   7.00–16.30 hod.
                    SO   8.00–12.00 hod. 
Prosinec, leden a únor v sobotu zavřeno!
Polední pauza: 11.45–12.30 hod.
Nabízíme tyto služby:
• Prodej užitkového materiálu-BAZAR

• Výkup železného odpadu a barevných 

   kovů, AKU baterií  • Odvoz materiálu

• Likvidace strojních zařízení  

• Ekologická likvidace autovraků 

• Od září výkup jablek 

• Zpětný odběr elektrošrotu

• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg

Platby provádíme: 

Převodem na účet, složenkou

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant všechnny barvy, 
slepičky Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří: 15–19 týdnů. Cena: 169–229,– Kč/ks

Prodej: 21. 9. a  13. 11. 2020  |  Sušice u vlakového nádraží v 18.00
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod. | tel. 601 576 270, 728 605 840



je v ZUŠ zapsáno přes 600 žáků ve 
4 oborech – hudebním, výtvarném, 
tanečním a literárně-dramatickém 
a vyučuje 30 pedagogů. Patří sem 
i Sušický dětský sbor s přípravnými 
odděleními, který má v současnosti 
200 zpěváků a 18 dospělých spolu-
pracovníků včetně 4 sbormistrů a 3 
korepetitorů.

Své vzpomínání bych ráda ukon-
čila básní J. Koláře „Nad starou tříd-
nicí“, kterou věnoval našemu mi-
lému kolegovi fl étnistovi Václavu 
Pulkrábovi a vyjádřil v ní něco, co 
cítíme, ale neumíme to sami říci 
těmi správnými slovy.

Děti přicházejí a odcházejí
a z našeho času zůstala jen
tenounká vrstvička naděje
že není ještě vše ztraceno
Slyšel jsem ale fl étnu
pod vysokým nebem

Z čeřenu zvuků vytryskla fontána
a byl zde dotyk nebeské báně
něžné předivo snění
pohlazení světice
i pád létavice
do klína noci

Ta fl étna zve
na kouzelný vrch
kde vládne dobrý čaroděj
a v noci pak vkrádá se múza
do našich konejšivých snů

Snad naše „hudebka, Zuška“ nebo 
jak chcete, měla a má svůj význam 
v kulturním dění Sušice, vychova-
la hodně dobrých muzikantů, vý-
tvarníků, zpěváků a mnohým z nich 
i pomohla v různých životních situ-
acích. A tak,milá Zuško, s odvahou, 
nadšením a novými silami a nápady 
vykroč do dalších desetiletí, ať se ti 
v tom daří. Hodně štěstí a úspěchů!

Závěrem chci poděkovat všem, 
kteří mi v tomto cyklu článků pomá-
hali – mému synovi Michalu Fišero-
vi, který mi trpělivě pomáhal při rea-
lizaci mých nápadů s fotkami, pí řed. 
Mileně Naglmüllerové za zapůjčení 
kronik a poskytnutí informací týka-
jících se chodu školy, Ed.Lískovcovi, 
který to vše vymyslel a v neposlední 
řadě čtenářům SN za jejich ohlasy 
a čtenářskou přízeň.

Děkuji všem!
Alena Fišerová, foto M.Fišer

„Jako se nám přikazuje, aby-
chom poslouchali představené, ve 
věcech dovolených a čestných …, 
tak se nám přikazuje, abychom se 
jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí 
v rozporu s božskými přikázáními.“ 
(Jan Hus)

Trochu jsem na vážkách, zda vás 
svým přemítáním o husitech a Du-
chu svatém neunavuji. Mám ale za 
to, že husitům trocha vzpomínek 
dlužíme. V tomto čase. I časech 
minulých.

Přesně před šesti sty lety se Če-
chové vzbouřili proti tehdejší ka-
tolické Evropě a jejich víra, je-
jich odhodlání, bylo neuvěřitelné. 
Vezměme si, že jen v roce 1420 se 
utkali s katolíky minimálně v sed-
mi bitvách.

Největší oporou katolické pro-
tistrany se stal syn Otce vlasti, Kar-
la IV., Zikmund Lucemburský. 
V červenci 1420 přitáhl s I. křižác-
kou výpravou před Prahu. „Zik-
mund sám pronesl ústy vlastními, 
že se svatě zapřísáhl zkrotiti a potre-
stati vzpouru českou, byť měl i celé 
království zhubiti a v popel obrátiti, 
krajiny české jiným národem znova 
zalidniti a nejen všecky koruny své, 
ale i tělo a duši vlastně nasaditi měl; 
a když prý pokorně od nich prošen 
(od českých pánů), aby nezapomínal 
na zemi, která ho zrodila, ni na ná-
rod, z něhož vyrostl, začal na způ-
sob šílence tím vztekleji se sápati. 
Nyní svolal pomocí papežovou ze 
všech krajin vojsko a obklíčil město 
jejich, aby provedl úmysl svůj a po-
vraždil všechny věrné křesťany až 
do těch nemluvňátek, oni ale že se 
nestrachují a odolati budou umě-
ti…“, psali 10. července čeští pře-
dáci do Benátek s prosbou o pomoc. 
Než poselstvo do Benátek dorazilo, 
strhla se před branami Starého města 
Pražského bitva, v níž husité křižá-
ky porazili. Bitva na Vítkově. Psali 
jsme o tom posledně.

Zikmund se sice nechal na ob-

sazeném Pražském hradě částí mo-
ravské a české šlechty korunovat 
za českého krále, většina obyvatel 
království ho však za svého nepři-
jala. Nu, není se co divit – málokdo 
stojí za to nechat se „zhubiti a v po-
pel obrátiti“.

Sled historie trochu urychlím, 
i když přiznám se, s těžkým srd-
cem. Ale koho téma zajímá – o době 
husitské i pohusitské vyšlo po roce 
1990 již dosti literatury objektivní, 
nezatížené marxistickým pohledem.

Roku 1421 byla vyhlášena II. kří-
žová výprava. Tentokrát jí římský 
a uherský král Zikmund Lucembur-
ský nevelel, ale vojensky ji podpořil. 
Křižácké sbory směřovaly do Čes-
kého království z několika směrů 
a opět měly v plánu obsadit hlav-
ní město. Část katolického vojska 
rozprášili husité už u Žatce, v lednu 
1422, vedení již zcela slepým Ja-
nem Žižkou z Trocnova, vytlačili 
husité Zikmundovo vojsko postu-
pující z Uher přes Moravu od Kutné 
Hory a při následném pronásledová-
ní unikl král jen o vlas zajetí. Stalo se 
u Německého (Havlíčkova) Brodu.

Husité se v českých zemích 
upevňovali. V rukou drželi Pra-
hu včetně obou královských hra-
dů a vytvořili hned čtyři (vojenské) 
svazy – táborský, východočeský, 
pražský a žatecko-lounský. Ani Zik-
mund však nebyl neúspěšný. Bě-
hem křižácké výpravy si podma-
nil Moravu.

Kde přátelé bloudil tehdy 
Duch svatý?

„Prudký a silný vichr, který trhá 
hory a láme skály, vál před Hospodi-
nem, ale Hospodin ve vichru nebyl. 
Potom nastalo zemětřesení, ale Hos-
podin v zemětřesení nebyl. Po ze-
mětřesení šlehal oheň, ale Hospodin 
v ohni nebyl. Po ohni následoval šum 
jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, 
zahalil si tvář pláštěm a vyšel ven.", 
poslala mi v odpověď citát z Knihy 
Královské čtenářka Miriam.

Buďte stateční a hrdí, přátelé!
5. září 2020

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Zikmund

Historie Hudební školy v Sušici – 15. díl
Od roku 1952 

již trvá nepřeru-
šená činnost ZUŠ 
(předtím ZHŠ, 

LŠU) do dnešních dnů a doufejme,že 
tomu bude tak i nadále. Za ta léta se 
ve vedení školy vystřídalo 7 ředi-
telů a téměř 100 učitelů – do roku 
2010 jich bylo 82 – ve všech obo-
rech. Někteří zde pracovali mno-
ho let až do důchodu, jiní nastoupili 
na rok nebo dva a pak pokračovali 
jinde. Učili zde absolventi – odcho-
vanci školy a tak je tomu i dnes. Já 
sama jsem přišla jako dítě tehdy ještě 
do ZHŠ s první ředitelkou M. Pro-
cházkovou-Cittovou a pak jako uči-
telka jsem pracovala se všemi další-
mi řediteli, kromě současné řed. M. 
Naglmüllerové, celých 47 let. měla 
jsem možnost sledovat vývoj, různé 
proměny a zvraty v interním dění 
školy, ale i vlivy vnější tak, jak je 
přinášela doba.

Dovolím si ocitovat slova našeho 
kolegy J. Koláře z Jubilejního sbor-
níku z roku 2000, protože se mi zdá, 
že nepodléhají času.

„Za své existence se ZUŠ v Su-
šici stala líhní profesionálů a nadše-
ných amatérů. Je hlavním organizá-
torem hudebního života města i jeho 
okolí. Má širokou spádovou oblast 
a o jejím významu svědčí množství 
veřejných vystoupení žáků i učitelů, 
účast v soutěžích, zahraniční zájezdy 
(hlavně SDS ) i řada výměnných 
koncertů. Kromě výuky na jednotli-
vé nástroje a kolektivních hudebních 
předmětů vyvíjí činnost žákovská 
lidová muzika, houslový a taneční 
soubor. V rámci školy působí Su-
šický dětský sbor, který má něko-
lik přípravných oddělení – Broučky, 
Sluníčka, Včelky. Součástí školy je 
výtvarné, taneční a literárně-drama-
tické oddělení, pořádají se festivaly 

se zahraniční účastí. ZUŠ v Sušici se 
stala nedílnou součástí života města 
a jeho novodobé historie.“

Tolik slova J. Koláře k tehdy 
60letému výročí ZUŠ, která jsou 
platná i dnes, po 20 letech.

Ve školním roce 2008–09 o jar-
ních prázdninách začalo město Su-
šice s vnější rekonstrukcí budovy 
školy, která pak pokračovala za pro-
vozu. Čelní část byla kvůli ome-
zenému vstupu do budovy a bez-
pečnosti žáků dokončena během 
letních prázdnin. Škola, zářící novo-
tou, byla slavnostně předána 25. 9. 
2009. Úpravy vnitřních prostor ško-
ly (třídy, sálky, soc. zařízení ) byly 
započaty v roce 2014–15 a kom-
pletně dokončeny v roce 2018–19. 
V roce 2019 odešel do důchodu řed. 
Frant.Pekhart po 25 letech práce ve 
vedení školy. Od 1. 7. 2019 nastou-
pila na jeho místo nová ředitelka M. 
Naglmüllerová, která již mnoho let 
spolupracuje se SDS, kde vede 35 let 
odd. Broučků. Zřizovatelem ZUŠ je 
město Sušice.

V tomto školním roce 2020–21 

Učitelský sbor Základní umělecké školy Františka Stupky Sušice ve školním roce 2020/2021.

Minulou hádankou byl Dlouho-
veský most, nacházející se za obcí 
Dlouhá Ves cca 5 km od Sušice. 
Když přes most přejedete, můžete 
dále pokračovat po silnici ve směru 
nahoru na Hartmanice. Dříve slou-
žil k zachycování polenového dřeva, 
jak je vidět na přiložené fotografi i 
z roku 1935. Voraři (plavci, šífaři) zde 
mnohdy čekali a odpočívali. Na další 
přiložené archivní fotografi i probíhá 
u mostu kontrola vorů (pramenů). 
Plavba svázaných dlouhých kmenů 
dopravovaných hlavně do Prahy tvo-
řila závěrečnou část zpracování šu-
mavského dřeva. Šlo o účelný a levný 
způsob přepravy. Vše si organizova-
ly party vorařů. Vory se stavěly na 
vazištích (holzplatz). Na příhodném 
mírném svahu se kmeny přemisťo-
valy samovolným pohybem po dře-
věných lyžinách do vody. Nadnáše-
né těžké klády se pak navalily k sobě 
a skrze vysekaná oka se pak propo-
jily kulatinou. K pevnému spojení 
jednotlivých vorů se využívalo ob-
rovského množství dřevěných pro-
vazů, tzv. houžví. Ty byly spleteny 
ze dvou mladých smrkových kmínků 
a ve vodě náležitě ztvrdly. Měly skvě-

lé vlastnosti nejpevnější-
ho provazu. Slabší klády, 
které spojovaly vory po 
délce, se nazývaly vejpo-
ny a rozvory. 

Cesta do Prahy trvala 
až čtyři dny, vše závise-
lo na stavu vody. Plavilo 
se od úsvitu do soumra-
ku a jednotlivé vorařské 
party věděly přesně, kde 
budou nocovat. Zpátky 
na Šumavu se chodilo 
pěšky nebo jezdilo na 
kole.

Na dalším snímku vory proplou-
vají pod mostem do Klášterského 
Mlýna. Vory se řídily třemi speci-
álně vyrobenými vesly (rudlemi). 
Byly dlouhé až 10 metrů a umís-
těné v tzv. nožici na předním krat-
ším voru ze silných klád. Důležité 
boční veslo se nazývalo „ve slabej-
ch“. Na třetím a posledním (před-
posledním) voru bývala zpravidla 
umístěná brzda (šrek), vysekanou 
dírou se v případě potřeby zarazil 
palicí do dna mohutný kůl. Voraři 
vozili kompletní nářadí a náhradní 
houžve, aby vor v případě poškoze-
ní mohli rychle opravit. Vory se na 
horní Otavě vázaly na pravém břehu 
řeky pod Čeňkovou Pilou na Paulině 
louce, u Rejštejna, v Radešově, Na 
Pátečku u Dlouhé Vsi, na umělém 
kanále u Žichovic.

Sestavovalo se až šest tabulí 
o celkové délce až 130 m. Delší pra-
meny (vory) se neměly dělat, proto-
že by s nimi byly potíže při plavbě. 
„Na předák“ se dávala střední délka 
klád, kolem 17 m.

Mnohým se vám možná vyba-
vil černobílý fi lm Plavecký mariáš 
s hercem Jaroslavem Marvanem. 
Plavci museli být svérázní, otužilí, 
houževnatí, s dobrým rozhledem 
a postřehem. Museli znát četné ka-
meny v řečišti, které představovaly 
pro plavbu nebezpečí a které měli 
i pojmenované. Vedoucí plavby pra-
mene – vrátný – musel mít vráten-
ský patent, později průkaz o plavec-
ké způsobilosti. Patent se získal po 
složení zkoušek, kde musela být pro-
kázána znalost řeky, řemesla, schop-
nost rozhodování a jednání s lidmi. 
Platily vždy pro určitý úsek řeky. 
Patronem plavců je sv. Vojtěch (atri-
butem je veslo).

Nejstarší zpráva o plavení dře-
va po Otavě pochází z roku 1130. 
Není však jisté, zda se již jednalo 
o kmeny svázané do vorů. Ty nám 
dokládá až privilegium Jana Lu-
cemburského z roku 1316. Dalším 
dokumentem je nařízení Karla IV. 
z roku 1366 o jezech a clech, kte-
ré platilo rovněž na Otavě a dal-
ších řekách.

Jelikož při plavení dřeva v nesvá-
zaném stavu docházelo k velkým 
ztrátám a poškozování břehů i vod-
ních staveb, byla snaha posunout 
voroplavbu i na horní tok. V roce 
1850 upravila správa velkostatku Ži-
chovice staré rameno řeky na umě-

lý kanál, kde se mohly vázat vory 
i v zimě a nebyly ohrožovány velkou 
vodou a dřenicemi. Ke splavení celé-
ho, téměř 113 km dlouhého toku do-
šlo až roku 1892. Plavilo se až do za-
čátku padesátých let 20. století, kdy 
byly postaveny přehrady na Vltavě. 

Šumavskou voroplavbu připo-
mínají muzejní expozice v Kašper-
ských Horách, v Písku, v loveckém 
zámečku Ohradě u Hluboké, infor-
mační středisko na Rokytě a infor-
mační centrum na Čeňkově Pile. 
V současné době se staví Muzeum 
dřevařství v Dlouhé Vsi. 

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

Poznáváte?

Tip na knihu: David Franta, 

Josef Franta Šumavský
Potěšila mne znovu vydaná, dr. 

Davidem Frantou kriticky editova-
ná kniha Karla Poláka, kterou letos 
vydala Městská knihovna v Klato-
vech. Postava vlasteneckého inte-
lektuála první poloviny 19. století.
je zasazena do pošumavského kra-
je a přináší čtenářům jiný a nový 
pohled na tuto nevšední osobnost. 
Přibližuje jeho mládí, sourozence, 
studia, jeho činnost osvětovou, budi-
telskou i vědeckou. Druhá část knihy 
je věnována vlastivědě, literární re-
gionalistice i meziválečnému regio-
nalismu K.Poláka a je doplněna sou-
pisem knih s regionální tématikou 
Klatovské knižnice.Třetí část kni-
hy, nazvaná J. Fr. Šumavský v sou-
řadnicích současné literární vědy, 

je kapitolou z rigorózní práce dr. D. 
Franty. Ten v závěru studie k tomu 
napsal: „Při uspořádání beletristic-
kých textů jsem se snažil vhodně 
zkombinovat hledisko chronologic-
ké s ohledem na řazení genealogické 
(literárně-žánrové) a tematologické. 
Franta Šumavský se celý život vě-
noval spíše jazykovědě, pedagogi-
ce (redigoval např. Posla z Budče) 
a osvětě, beletrie zaujímala v jeho 
tvorbě spíše marginální roli.Kniha 
je doplněna edičními poznámka-
mi a bohatým soupisem pramenů 
, sekundární literatury a jmenným 
rejstříkem. Domnívám se, že uve-
dená kniha může dobře posloužit 
všem, kdo se zabývají regionální li-
teraturou a historií.  Ivan Nikl
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Řezy a Škrábance nese název 
aktuální výstava, první samostatná 
výstava zahraničního umělce v su-
šické Galerii Sirkus. Autor obrazů 
a dřevořezů Leo Schötz je německý 

malíř žijící na druhé straně Šumavy 
nedaleko Bad Kötztingu. Jeho jmé-
no není v sušickém kulturním světě 
neznámé. Vloni vedl mezinárodní 
sochařské sympozium bavorských 

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

tel. 376 555 070, 724 981 554, liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění pří-
spěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpo-
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Galerie vystavuje „Řezy a škrábance“

V areálu MŠ Smetanova bylo 
první den nového školního roku 
za přítomnosti představitelů měs-
ta slavnostně otevřeno nové mul-
tifunkční hřiště s umělým po-
vrchem. Hřiště, které školka 
dostala ke svému letošnímu čtyři-
cátému výročí, leží uprostřed are-
álu, ze tří stran je chráněno školní-
mi budovami a dětem nabízí další 
možnosti ke hře i vzdělání.

Slavnostního zahájení se za 
město zúčastnili starosta Petr Mot-
tl, místostarosta František Jelínek, 
Daniela Šedinová, Marie Valdma-
nová a Soňa Švelchová z Odboru 
majetku a rozvoje města. Všechny 
přivítala ředitelka školky Jaroslava 
Holečková, poděkovala zástupcům 
vedení města za smysluplnou in-
vestici, vyzdvihla přednosti hřiště 
a výbornou spolupráci se zhotovite-
lem. Vysvětlila, že fi rma do projektu 
zapracovala návrhy a přání školky 
a vzniklo hřiště, které odpovídá je-
jich představám. „Chtěli jsme malé 
sportoviště pro míčové hry, venkov-
ní učebnu s edukativními prvky jako 
jsou labyrinty, písmena, čísla,chtěli 
jsme místo pro divadelní předsta-
vení, malé dopravní hřiště pro ko-
loběžky a odrážedla i mlhoviště – 
skvělé pro využití v horkých letních 

dnech a to vše se podařilo,“ uvedla 
na závěr.

Starosta ve svém proslovu ma-
teřské škole nejprve poděkoval za 
zvládnutí situace během koronavi-
rových opatření a zdůraznil, že na 
rozdíl od mnoha jiných mateřských 
škol, školky v Sušici zůstaly ote-
vřené a dobře fungovaly. „Hřiště 
je také dárek k čtyřicátému výročí 
školky,“ dodal. Po té ještě promluvil 
Dušan Šmíd, jednatel fi rmy 4soft, 
která hřiště vybudovala. Poukázal 
na přednosti projektu a dobré vlast-
nosti moderního povrchu Smart-
soft, který je celoročně využívatel-
ný, bezpečný, měkký, bezúdržbový, 
vodopropustný (vždy bez louží), 
odolný a zdravotně nezávadný.

MŠ Smetanova má nové hřiště Na Pastvinu do zahrádky za zvířátky
Jedlý park a minizoo Pastvina 

vzkvétá. K úsilí a píli majitelů jsou 
však potřeba další důležité okol-
nosti. Třeba počasí – dostatek vláhy 
během letního tepla je pro rostliny 
nejpodstatnější. A právě tento dar 
v podobě mírného deště zkrápěl 
Pastvinu při akci sobotního odpo-
ledne 22. srpna spolupořádané Su-
šickým kulturním centrem a nesou-
cí název Do zahrádky za zvířátky.

I přes tento způsob letního dne 
dorazilo do zahrádky nejen za zví-
řátky více než stovka návštěvníků. 
Kromě zvířat, rostlin a chutných 
pokrmů s rozličnými nápoji byl 
pádným argumentem pro návště-
vu doprovodný program a vystou-
pení hudební skupiny Teepee. 

Zpočátku se jen mračilo a tak 
příchozí v klidu kráčeje areálem 
obdivovali bílého klokana, černé 
slípky, lamu, hedvábničky, kachny 
běžce slimákožrouty a další zají-
mavé týpky. Mezitím se na levan-
dulovém pódiu přichystala kapela 
Teepee a svými líbeznými kyta-
rovými tóny konejšila atmosféru 
přicházejícího deště. 

V další části programu byl pro 
malé zájemce připraven opravdo-
vý kůň, který trpělivě vozil děti 
po louce. Za to lamě se v deš-
ti na procházku nechtělo a též 
avizované sázení rostlin muselo 
být nakonec zrušeno. Na závěr 
tak ředitel Sušického kulturního 
centra Karel Sedlecký vyhlásil 
vítěze dětské vědomostní soutě-
že a spolumajitel Pastviny Pavel 
Šašek jim předal bedýnky s míst-
ní zeleninou a další pochoutky. 

Akce Do zahrádky za zvířátky 
se tak stala dalším krokem volno-
časového parku Pastvina k naplně-
ní svého plánovaného účelu, tedy 
být místem krásným a užitečným, 
jenž v sobě kombinuje přírodní 
supermarket, ekofarmu a relaxa-
ci v přírodě.

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

a českých umělců, výsledky jejich 
práce jsme mohli před Vánoci vidět 
i v Sušici za radnicí. 

Vernisáž výstavy proběhla v Ga-
lerii Sirkus 26. září za přítomnosti 
autora Leo Schötze, zástupce part-
nerského města Bad Kötzting Wolf-
ganga Kerschera, ředitele Sušického 
kulturního centra Karla Sedleckého 
a zastupitelky města Sušice Věry 
Marešové. 

V úvodním řeči organizátorka 
výstav Mirela Tůmová připomněla 
stěžejní smysl tématu loňského so-
chařského sympozia – umění nezná 
hranic – a dodala, že bez hranic je 
i umění výtvarné. Přesvědčit se o tom 
může každý návštěvník výstavy. 

Dále zdůraznila, že i tato výstava 
byla vybrána na základě bližšího se-
známení se s dílem autora: „Minulý 
rok po vernisáži společného sympo-
zia v Bad Kötztingu nás Leo Schötz 
pozval do svého ateliéru v domě, kte-
rý si postavil za městem na místě, 
kde jeho rodina dříve hospodařila. 
V ateliéru jsem pochopila, že to místo 
je pro něj opravdu důležité. Myslím, 
že se tato skutečnost odráží i v jeho 

Mezitím už kluci a děvčata 
dychtivě očekávali otevření hřiště 
a odhalení tajemství skrytého pod 
plachtou. Starosta s jednatelem fi r-
my tedy přistoupili k pásce a pře-
střižením uvedli nové atrakce do 
provozu. Děti se svými učitelkami 
nejprve zazpívaly písničku, nový 
povrch otestovaly tancem a po té 
už radostně vyzkoušely rozmanité 
možnosti hřiště. Z pod plachty se 
vyloupla odrážedla, kuželky, míče 
a jiné nezbytné pomůcky pro doko-
nalé využití nové plochy, a protože 
v ten zamračený den i slunce zrovna 
na chvíli vysvitlo, ocenily i zapnu-
té mlhoviště. Pro hosty slavnostní-
ho otevření školka připravila dobré 
občerstvení.

Motto provázející oslavy 40. vý-
ročí školky zní: Putujeme barev-
ným světem. A nové hřiště tento 
výrok bezezbytku naplnilo. Hýří 
barvami, které zde jasně vymezují 
různé možnosti – labyrint, doprav-
ní hřiště, basketbal, prolézačky, pís-
mena, čísla a mnoho dalšího. Po se-
znamovací zkoušce je jisté, že bude 
dobře a často využíváno.

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

obrazech a to vše nás podnítilo, aby-
chom uspořádali jeho výstavu i u nás 
v Sušici.“ Leo pak Mirele, Miroslavu 
Šislerovi a dalším, kteří se o výstavu 
zasloužili poděkoval a předal drob-
né dárky. O tom, že ani hudba nezná 
hranic, přesvědčila svým vystou-
pením houslistka Lucie Houšková.

Za město Bad Kötzting promlu-
vil Wolfgang Kerscher a velkým 
potleskem bylo oceněno, že si svůj 
proslov připravil v češtině. Stručně 
přiblížil historii obou partnerských 
měst a vyzdvihl společné projekty 
v posledních letech v oblasti kultu-
ry, umění a sportu. Také on potvrdil 
platnost hesla – umění nezná hranic. 
Jménem starosty Markuse Hofman-
na poděkoval všem, kteří výstavu 
uspořádali. Vyjádřil přesvědčení, 
že i přes současná omezení se v bu-
doucnu můžeme těšit na další spo-
lečné projekty v rámci naší přátelské 
spolupráce.

Návštěvníci vernisáže po té 
mohli podrobně shlédnout obra-
zy, ve kterých se autor často sna-
ží dosáhnout sdělení cestou ovliv-
něnou grafi ckým způsobem práce, 

tedy rytím či škrábáním do vrch-
ních vrstev barev. Tuto techniku při-
blížil sám autor: „Přesně tak, jak 
řežu nožem do dřevěné desky, abych 
vryl mé motivy do štočku na dřevo-
řezby, táhnu linie, rýhy a prohlub-
ně, abych zanechal stopu v mých 
pocitech, tak zakrajuji štětcem nebo 
přímo špachtlí do ještě čerstvé bar-
vy plátna a táhnu linie mých forem, 
které bych rád vyzvedl z hloubi.“ 
Dalšími vystavenými díly jsou pak 
přímo dřevoryty. Výstavu můžete 
v sušické Galerii Sirkus zhlédnout 
do 25. října. 

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

Leo Schötz studoval dě-
jiny umění na univerzitě 
v Regensburgu a vystudo-
val Akademii výtvarných 
umění v Mnichově, od roku 
1989 vystavuje a to zejména 
ve východním Bavorsku, ale 
i v Čechách a Itálii.

OTEVÍRACÍ DOBA GALERIE:
Po–čt 8–15.30 a 17–20 hod. 
pá 8–13.30 a 17–20 hod.
so–ne 17–20 hod.
polední pauza: 
11.30–12.30

Zajímavosti



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


