
Festival Jeden svět nabídl i letos 
kvalitní dokumentární fi lmy. Přivezl 
do Sušice lokální hosty i odborníky 
z různých koutů republiky. Divá-
ci díky hostům nahlédli do zákulisí 
kapely The Tap Tap. Naučili se, kdy 
a jak zavírat česno včelám. Zjistili, 
co obnáší chov husky psů, jak ovliv-
ňuje závody musherů sexuální ži-
vot smečky. Na závěr se dozvěděli, 
jak být zodpovědnými spotřebiteli, 
hospodáři, zemědělci i podnikateli, 
co všechno ničí kvalitu vody a její 
cirkulaci v krajině, i to jak pečo-
vat o půdu. „Festival je pro nás, 
ale i pro návštěvníky, hlavně mís-
tem setkávání, a to se letos vydařilo 
znamenitě,“ říká závěrem Huikari.

-tz-, Sušice, 16. září 2020
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Babí léto přilákalo diváky na Jeden svět v Sušici
Třetí ročník festivalu doku-

mentárních fi lmů o lidských prá-
vech Jeden svět v Sušici skončil 
v sobotu. O festivalové dění v ne-
tradičním termínu babího léta 
od 10. do 12. září byl zájem větší, 
než organizátoři očekávali. Cestu 
si k nim našlo 550 návštěvníků, 
a to navzdory nepříznivé epide-
miologické situaci a snížení počtu 
projekcí. 

Letošním tématem skrývajícím 
se pod mottem „až naprší a uschne“ 
byla klimatická krize. „Využili jsme 
proto příjemného období babího léta 
a přesunuli část projekcí ven, blíže 
přírodě. Navíc jsme usilovali o co 
největší zaměření na náš region, kte-
rý nabízí spoustu zajímavých míst, 
ale i osobností,“ vysvětluje na úvod 
hlavní koordinátorka sušické části 
festivalu Sarah Huikari. Kromě tra-
dičního projekčního místa v tamním 
kině tak diváci zažili projekci pod 
širým nebem v Café Amerika nebo 
v permakulturním volnočasovém 
parku Pastvina v Divišově. 

Zahájení snímkem nominova-
ným na Oscara Země medu bylo 
správnou volbou, stejně jako včel-
mistr pan Oldřich Vojtěch, který byl 
hostem následné debaty. „Jsem do-
jatá, když vidím, kolik lidí si našlo na 
zahájení cestu, přestože tu všichni 
musíme sedět v rouškách a se znač-
nými rozestupy,“ prohlásila v úvodu 
zahájení Huikari. Naprostá většina 
diváků zůstala i na diskusi s hos-
tem. Díky jeho podrobnému vylíče-
ní světa včel bylo možné pochopit, 
jak je důležitá při včelaření odbor-
nost a profesionalita. Jen tak může 
přibýt těch, kteří to s včelami umějí 
a neubližují jim, ani sobě.

Zajímaví hosté je to, co by orga-
nizátoři v letošním roce obzvláště 
rádi vyzdvihli. Do školních diskusí 
se zapojila Zuzana Drábková Tro-
janová z PROUD – Envicentrum 
Podbranský mlýn v Horažďovicích, 

Milan Votypka, sociální antropolog 
a terénní koordinátor iniciativy Po-
máháme lidem na útěku, a Hana Po-
spíšilová, kardioložka, která jezdí 
každé tři měsíce léčit uprchlíky na 
ostrov Lesbos na kliniku jako dob-
rovolník. V rámci veřejných debat 
se návštěvníci mohli setkat s již zmí-
něným včelařem Oldřichem Vojtě-
chem z Prášil, musherem Lukášem 
Hosprem z Hubenova nebo speci-
ální pedagožkou a videotrenérkou 
Janou Londinovou. V panelové dis-
kuzi se představili hydrobiolog Jin-
dřich Duras, biolog Zdeněk Lerch 
a zakladatel parku Pastvina Pavel 
Šašek. „Všem hostům bych ráda po-
děkovala a vyzdvihla, že si nesmír-
ně vážíme toho, že naprostá většina 
z nich odmítla svůj honorář a diskusí 
se zúčastnila zcela zdarma. Je to pro 
nás v tomto období velká pomoc,“ 
zmínila Huikari.

Školní projekce letos navštívi-
lo celkem 311 žáků a učitelů. Ač-
koliv je to méně než v předcho-
zích ročnících, je to velký úspěch. 
Nutnou podmínkou totiž v letoš-
ním roce bylo to, že školní pro-
jekce byla určena vždy jen jed-
né škole. Bylo nezbytné zajistit 
při projekcích dostatečné roze-
stupy a vyhnout se míchání tříd 
a škol mezi sebou. Kromě sušic-
kých škol za festivalem přijely 
i malotřídní školy z nejbližšího 
okolí Sušice. 

Nelze nezmínit navázanou spo-
lupráci se ZŠ speciální DČCE 
Merklín – odloučené pracoviště Su-
šice. „Nejenže jsou našimi věrnými 
a vždy připravenými diváky, ale le-
tos se nám postarali také o originální 
výzdobu sálu a foyer kina a stylový 
raut na slavnostním zahájení. Zcela 
tím naplnili naši festivalovou myš-
lenku Jednoho světa pro všechny,“ 
dodává koordinátorka školních pro-
jekcí Kristýna Pítrová. 

„Mimořádnou radost máme z ve-
řejných projekcí a doprovodného 
programu, množství promítaných 
snímků jsme výrazně snížili na 4 
projekce. Nařízení roušek den před 
zahájením festivalu přineslo další 
obavy, které se ale nepotvrdily a do 
veřejné části festivalu dorazilo téměř 
250 návštěvníků. Dvě ze čtyř projekcí 
se uskutečnily ve venkovních prosto-

rách, což také značně snižovalo rizi-
ko nákazy,“ uvádí Huikari. 

Festivalové dění bylo zakon-
čeno v parku Pastvina: Jedlý 
park a Minizoo. „Tam se povedlo 
prolnout nejen celé motto letošního 
festivalu, ale také téma promítané-
ho snímku Když rajčata poslouchají 
Wagnera. Pavel Šašek nás provedl 
po celém areálu a Jaroslav Kořán 
se svým Orlojem snivců a dvěma 
přáteli na závěr vyzkoušeli, jak tam-
ní úroda a voda reagují na jejich 
hudbu,“ dodává Huikari. Příjemné 
odpoledne si užily i rodiny s dět-
mi, a to jízdou na koni, procházkou 
s lamou Natálkou, výrobou včelích 
ubrousků, kreslením, ale také osa-
zováním záhonů. 9 771213 355003
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Na základě pozitivního tes-
tu na koronavirus u jednoho 
svého zaměstnance přijala MŠ 
Smetanova 9. září mimořádná 
opatření – část zaměstnanců 
nastoupila do karantény a škol-
ka zůstala otevřena v omeze-
ném režimu. Od 22. září fungu-
je opět v plném rozsahu. „Chtěl 
bych poděkovat všem zaměst-
nancům školky, že i s omezený-
mi možnostmi tuto situaci zvládli 
a děti pracujících rodičů mohly 
školku navštěvovat,“ vyzdvihl 
starosta Petr Mottl.

I zaměstnanci Městského 
úřadu Sušice se na smuteč-
ním obřadu 17. září rozlouči-
li s dlouholetou spolupracov-
nicí Odboru majetku a rozvoje 
města Věrou Tomasovou. „Pro 
město vykonala mnoho dobré 
práce, nám všem je to moc líto 
a chtěl bych za městský úřad 
i vedení města vyjádřit upřím-
nou soustrast rodině,“ dodal 
Petr Mottl. 

Starosta Sušice Petr Mottl 
se zúčastní krajského setkání 
zástupců Svazu měst a obcí 
ČR, které by se mělo uskutečnit
30. září v Plzni.

Zasedání Valné hromady 
Mikroregionu Šumava západ 
proběhne za přítomnosti sta-
rosty Petra Mottla 6. září 
v Klatovech. 

Na Památný den sokolstva
8. října, k připomínce padlých 
bratrů a sester během tří domá-
cích odbojů, bude na sušické rad-
nici vyvěšena sokolská vlajka 
a připraven další program. 

„Všechny voliče zvu na volby 
do zastupitelstev krajů, které se 
uskuteční 2. a 3. října,“ uvedl na 
závěr aktualit starosta Petr Mottl 
(viz – str. 3).    -red-
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V pátek 4. září se tradičně 
všechny třídy z Modré školy vy-
daly na turistickou vycházku po 
okolí Sušice. 6.B, 6.C a 8.A se 
vydala na Pastvinu. Určitě 
všichni víte, kde to je. My jsme 
tam šli procházkou přes Páte-

ček a už cesta nás moc bavila. 
Mohli jsme si povídat a i poča-
sí nám přálo. Na Pastvině už 
na nás čekal pan Pavel Šašek, 
který nás tam provedl a řekl 
nám spoustu zajímavostí nejen 
o pěstování plodin, ale i o zví-

řatech, která tam 
mají. Nejvíc se 
nám líbilo, že si 
můžeme zvířata 
i pohladit nebo 
pochovat .  Na 
Pastvině jsme 
si dali i občer-
stvení – skvělou 
palačinku, vý-
bornou zmrzli-
nu nebo topinku. 
Děkujeme všem 
z Pastviny za 
hezké dopoled-
ne. 6.C

Turistická vycházka trochu jinak…

Sušická pouť 2020
vážená strava, dostatek pohybu, 
nekouřit, omezit alkohol, kont-
rola váhy, krevního tlaku, hladi-
ny cholesterolu a cukru v krvi, 
omezit stres, zvýšit dobu pobytu 
v přírodě.“

Co je to cholesterol a jak mů-
žeme snížit jeho hladinu?

„Cholesterol je látka steroid-
ní povahy, je přítomna v lidském 
těle i v těle dalších živočichů, je 
součástí každé buňky. Choleste-
rol pomáhá tělu zpracovávat tuky, 
je důležitý při tvorbě buněčných 
membrán, je potřebný pro tvor-
bu hormonů a vitaminu D. Příliš 
vysoká koncentrace v krvi však 
znamená pro organismus zdra-
votní rizika, především onemoc-
nění srdce.“

Jakými způsoby můžeme 
udržovat srdce ve formě?

„Doporučujeme přiměřený 
pohyb, správnou stravu a ome-
zení stresu.“

Jak často bychom měli cho-
dit na prohlídky, abychom zjis-
tili včas, že naše srdce nefungu-
je tak, jak má?

„Pravidelné prohlídky u léka-
ře jsou 1x za 2 roky, je vždy nut-
né dbát rad lékaře a nepodceňo-
vat potíže.“

Jak můžeme zachránit člo-
věka, který nemá tep?

„Najdete-li člověka v bezvě-
domí, bez pulsu, je nutné oka-
mžitě zahájit nepřímou srdeční 
masáž, volat číslo 155 a řídit se 
dále pokyny sestry.“

Děkuji za rozhovor.
Zdeněk Frána, 

Gymnázium Sušice, 3. A

Světový den srdce je již od 
roku 2000 každoročně připo-
mínán 29. září. 

Hlavním cílem této kampaně 
je zvýšení povědomí o kardio-
vaskulárních chorobách. Účast-
ní se jí více než 100 zemí. Ně-
které nemocnice na tento den 
připravují různé akce, jako je 
například měření krevního tla-
ku, tělesného tuku a hladiny 
cukru v krvi. 

Rozhovor mi poskytla dět-
ská lékařka paní MUDr. Jana 
Bojanovská.

Jaká onemocnění srdce 
jsou nejčastější?

„Nejčastějšími chorobami 
srdce jsou infarkt myokardu, 
ischemická choroba srdeční, 
cévní mozkové příhody, problé-
my s vysokým tlakem a ostat-
ní nemoci oběhového systému. 
Srdce je velmi citlivé na životní 
styl každého člověka a až 80 % 
lidí umírá na srdeční choroby 
naprosto zbytečně. Přitom sta-
čí jen zvýšit fyzickou aktivitu 
a omezit rizikové faktory.“

Co je nejčastější příčinou 
onemocnění srdce?

„Nejčastější příčinou onemoc-
nění srdce je nezdravý životní styl 
– nedostatek pohybu, přejídání, 
nesprávné složení stravy (hodně 
tuku, cukru a bílého pečiva), obe-
zita, stres, vysoká hladina cho-
lesterolu v krvi a také vysoká hla-
dina cukru v krvi.“

Co byste doporučila ke sní-
žení rizika onemocnění srdce?

„Snížení rizika už vyplývá 
z minulé odpovědi – tedy vy-

Bude? Nebude? Máme balit? 
Použijeme vymyšlenou etapovou 
hru už letos? Nebo napřesrok? Jak 
zvládneme přísná opatření? Tyhle 
a stovky dalších otázek se honily 
našim skautským vedoucím na po-
kraji léta, kdy se každoročně chys-
táme na největší skautskou odměnu 
– letní tábor.

Členové 8 oddílů – celkem 134 
dětí našeho skautského střediska 
strávilo na šesti táborech neuvěři-
telných 1661 dní (když započteme 
i vedoucí, tak to bylo celkem 2226 
táborových dnů).

Skauti každoročně pořádají nej-
více táborů v České republice, letos 
bylo vše ohroženo restriktivními 
opatřeními vlády, ale protože skaut 
se řídí heslem „buď připraven!“, 
my vedoucí jsme tábory svědomitě 
připravovali jako každý rok, ačko-
liv jsme téměř do poslední chvilky 
netušili, zda se budou moci pořádat 
a za jakých zpřísněných podmínek. 
Vše důkladně dezinfi kovat, odhá-
nět děti od pomáhání s přípravou 
pokrmů, měřit dětem dvakrát denně 

teplotu, když celý den lítají venku, 
jsou zapáleni do hry a nadšeni, ze 
všeho, co si v přírodě mohou denně 
užívat, a mnohé další strasti nako-
nec nebyly zas tak hrozné, hlavní 
je, že se tábory mohly uskutečnit 
a že jsme děti neokradli o nezapo-
menutelné zážitky a hlavně, že po 
té tříměsíční pauze zase byli mezi 
svými!

Kluci i holky se každoroč-
ně mohou těšit na nabitý táboro-
vý program. Aktivity jsou často 
zarámované celotáborovou hrou, 
která pracuje s dětskou fantazií, 
podporuje týmového ducha a spo-
lupráci. Některé tábory umožňu-
jí i plnění speciálních skautských 
úkolů (nazvaných „odborky“) či 
zkoušek a výzev. Letos se na třech 
různých tábořištích stali členové 
našeho skautského střediska díky 
etapovým hrám Aztéky, Kelty nebo 
závodili na Olympijských hrách, 
spolu s Asterixem a Obelixem za-
chraňovali druida Panoramixe, se-
tkali se s Malým princem či zažili 
hunger games.

Ohlédnutí za letními tábory skautského střediska Vydří stopa Sušice
S napětím očekávané skautské tábory se nakonec bohudík mohly uskutečnit

Skautské tábory probíhají v pří-
rodě, v blízkosti lesa na louce, kdy 
děti i vedoucí spí v typických pod-
sadových stanech nebo v indián-
ských teepee. Nenajdete tu žádné 
vymoženosti civilizace, bez elek-
třiny se velmi dobře obejdeme, ne-
máme žádné zděné či kamenné zá-
zemí, vše se koná jen pod plachtou: 
vaříme na kamnech, vodu na mytí 
nádobí či očistu hřejeme v brutaru, 
ranní a večerní hygiena ve studené 
vodě je samozřejmostí. Na chodu 
tábora se z velké části podílejí děti 
– pomáhají při vaření, řežou či se-
kají dřevo do kamen, připravují tá-
borové ohně, topí v brutaru, myjí 
nádobí, v nocí střeží tábor. Ve všech 
táborových činnostech se projevují 
důležité principy skautingu: vede-
me děti k samostatnosti, přebírání 
odpovědnosti a spolupráci ve sku-
pině. Díky intenzivnímu programu, 
který kombinuje hry, sport, zábavu, 
tradice i povinnost, děti snadno za-
pomenou na mobilní telefony, table-
ty i počítače.

Pokud se chcete přidat k nám 
nebo máte děti, které by rády za-

žívaly dobrodružství s námi a sta-
ly se součástí přátelské party, na-
vštivte náš web: www.vydristopa.
cz. Naše oddíly jsou pro všechny 
věkové kategorie, kluky i holky, 
a působí v Sušici, Kašperských Ho-
rách, Hartmanicích a Hlavňovicích 
(v posledních třech jmenovaných 
jsou koedukované oddíly).

Petra Divišová
zástupce vedoucího střediska
Junák – český skaut, skautské 

středisko Vydří stopa Sušice, z.s.

26. 9. Evropský den jazyků, 26. 9. Mezinárodní den antikoncepce

28. 9. Světový den boje proti vzteklině 

29. 9. Světový den srdce

* OKÉNKO *
vzdělávání zaměstnanců ze Sociálních služeb města Sušice

Pravidelné školení zaměst-
nanců je součástí jejich práce. 
Jedním z těchto školení je Ba-
zální stimulace, kterým prošla 
více než polovina pečovatelů 
i zdravotních sester. Jejím prin-
cipem je jedna z možných cest 
k maximální autonomii lidské 
bytosti při fyzickém kontak-
tu s pomáhající osobou. I le-
tos proběhlo navazující školení 
v tomto konceptu, nástavbový 
kurz. Celé školení probíhalo 
v prostorách Domova se zvlášt-
ním režimem a zúčastnilo se ho 
17 zaměstnanců (uzavřená sku-
pina). Oba dny nás školil skvělý 
a zkušený lektor MUDr. Zdeněk 
Novotný. Byly to pro nás vel-

mi intenzivní dny, se spoustou 
konkrétních příkladů a ukázek. 
Měli jsme možnosti seznámit 
se různými technikami a po-
můckami, které vedou k nácvi-
ku sebeobslužných činností. 

Cvičení jsme praktikovali ve 
dvojici, abychom mohli zažít 
některé pocity sami na sobě. 
Zajímavý byl i domácí úkol, 
který jsme předali našemu nej-
bližšímu člověku. Zadáním bylo 
vyplnění biografické anamnézy 
v konceptu bazální stimulace.

Moc děkujeme a vážíme si 
takových školení, které jsou 
přínosem v uplatnění naší práci.

Jana Vošalíková, 
Dita Purschová

Letošní pouť na Andělíčku za-
čala v sobotu 5. září. Pokračovali 
jsme tradičně, ověřeným progra-
mem. V 16.45 začínala u řeky po-
božnost křížové cesty, kterou vedl 
jáhen Václav Pikeš.

Večerní mši svatou v kapli 
Anděla Strážce celebroval P. Ing. 
Mgr. Vítězslav Holý, bývalý dlou-
holetý sušický farář, který letos 
slavil 25. výročí kněžského svě-
cení. Společně s farníky jsme za-
vzpomínali a popřáli P. Slavkovi 
hodně Božího požehnání na další 
léta kněžského působení. Bylo to 
krásné a dojemné setkání, společ-
ná oslava při mši svaté.

V neděli 6. září jsme pokračo-

vali mší svatou v 7.30 v děkanském 
kostele. Tradičně už dlouhá léta tuto 
mši svatou celebruje pro nás sušic-
ký rodák – P. Bohuslav Švehla, kte-
rý působí v Mnichově. Mši svatou 
v 9.00 už v kapli Anděla Strážce 
celebroval místní farář.

Hlavní poutní mši svaté v kap-
li Anděla Strážce v 11 hod předse-
dal Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, 
Ph.D., diecézní biskup. Povzbudil 
nás Božím slovem a popřál hodně 
síly v pokračování.

Poslední poutní mši svatá se na 
Andělíčku uskutečnila v pondělí
7. září v 8.00 ráno a jako obvykle 
se ji ujali bratři kapucíni, tentokrát 
br. Jan Ev. Hladík, OFMCap. Při-

jelo i několik dalších 
kněží z okolí.

Každý z celebrují-
cích nám něco jiným 
způsobem připomněl 
a popsal tajemství pů-
sobení andělů – Bo-
žích poslů, kteří nad 
námi bdí.

Letos nám popřá-
lo počasí a na Andě-

líček, přijelo hodně poutníků. 
Rádi také i vzpomínáme na 
další desítky možná i stovky 
návštěvníků poutního místa, 
které jsme mohli doprovázet. 
Velmi často to byly zajíma-
vé a povzbuzující rozhovo-
ry. Snad všichni budeme mile 
vzpomínat i na letošní pře-
kvapení, kdy přijali pozvání 
k nám dudáci ze Strakonic. Je-
jich krásný hudební doprovod 
byl zpestřením pro poutníky. 

Jedním z hlavních témat le-
tošní pouti byla také příprava 
na opravu poutního kostela, 
který je vlivem času a povětr-
ných podmínek každým rokem 
stále více opotřebovaný. Pout-
níci i tady nezklamali. Nejen, 
že přispěli do sbírky, ale také si s se-
bou odnesli čerstvé oplatky a trič-
ka s logem Andělíčku. Dohromady 
jsme vybrali na opravu 100 tis. Kč. 
Děkujeme všem za fi nanční pod-
poru a i nadále můžete přispět na 
samostatný účet 5809832349/0800 
zřízený na opravu kostela. 

Děkuji všem, kteří pomoh-
li s přípravou a organizací pouti. 
Zvlášť bych chtěl poděkovat Přáte-
lům Andělíčka za jejich iniciativu 
a obětavou službu. 

Kostel sv. Anděla Strážného je 
známou sušickou dominantou, ale 
zdaleka to není jen a jen krásná 
stavba. Andělíček má obrovský du-
chovní rozměr a je to místo Bohem 
požehnané. Připomíná nám všem, 
že Bůh není příliš vzdálený, ale na-
opak je blízko každému z nás. Je 
s námi a bdí nad námi. Ochraňuje 
nás a vede správnou cestou. Pomá-
há ve všem dobrém také prostřed-
nictvím svých andělů. 

P. Marek Donnerstag, 
foto Mirka Dolaňská
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 7. září 2020 

• Rada města schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové do-
kumentace pro stavbu „Sušice – prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“ se 
zhotovitelem: Jiří Sváček – Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Čes-
ký Krumlov ve výši 74 000,00 Kč bez DPH, tj. 89 540,00 Kč včetně DPH 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 
• Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřej-

né zakázky „Sportovní hala Sušice“, společnosti PSG Construction, a. s., 
Napajedelská 1552, 765 02, Otrokovice, IČ: 05042020, s nabídkovou cenou 
ve výši 129 690 000 Kč bez DPH. 
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. 

kategorie na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Demolice ko-
telny na st. p. č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“ 
a zároveň schválila fi rmy, které budou vyzvány k předložení cenové na-
bídky: SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s. r. o., Tichá ul. 873, Sušice II, 342 01, IČ: 
00872938, BDP plus s. r. o., Roháčova 188/37, Praha 3-Žižkov, 130 00, IČ: 
28313887, Sušické lesy a služby, s. r. o., Na Hrázi 270, Sušice II, 342 01, IČ: 
26358450. 558. Rada města vzala na vědomí předložené informace týkající 
se kotelny Kaštanová, Sirkařská, Pravdova a Na Hrázi – úpravy instalo-
vané technologie ČEZ Energo, s. r. o. – náhrada kogeneračních jednotek. 
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. 

kategorie na služby podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu, s názvem „Sportovní hala Sušice 
– technický dozor stavebníka (TDS)“ a zároveň schválila fi rmy, které 
budou vyzvány k předložení cenové nabídky: ŠUMAVAPLAN, spol. 
s r. o., Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice, 250 65, IČ: 49787454, 
Correct BC, s. r.  o., Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem – 
centrum, 400 01, IČ: 25028588, 2 GPL-INVEST, s. r. o., Kněžskodvor-
ská 2632, České Budějovice 3, 370 04, IČ: 26070766, DS engineering 
PLUS, a. s., K Hájům 946/10, Praha 5-Stodůlky, 155 00, IČ: 27955834, 
INGEM, a. s., Barrandova 366/26, Východní Předměstí, Plzeň 2-Slo-
vany, 326 00, IČ: 63504006. 
• Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky „Vý-

měna vchodové stěny v objektu čp 60, ul. Nuželická“, Marie Jeřábková – 
Truhlářství, Čímice 105, 342 01 Sušice, IČO 03580750 a pověřila starostu 
města podpisem. 
• Rada města schválila dodatek nájemní smlouvy č. A-003485-

00 s fi rmou JAMISKOT s. r. o., Sušice, který se týká prodloužení ter-
mínu pronájmu části pozemku p. č. 2256/1 o výměře cca 20 m2 pro 
umístění předzahrádky před restaurací v objektu č. p. 51/I do 30. 9. 
2020, za předpokladu vydání kladného stanoviska Odboru dopravy 
a silničního hospodářství MÚ Sušice; a pověřila starostu města pod-
pisem smlouvy. 
• Rada města neschválila umístění reklam předvolební kampaně na 

ploše náměstí ani jiných dopravně zatížených prostranství či v jejich blíz-
kosti a doporučila žadatelům využít plakátovací plochy ve městě. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Stanovy spol-

ku Destinace Sušicko, z. s. podle přílohy. 
• Rada města souhlasila s umístěním sídla spolku Destinace Sušicko, 

z. s. v objektu Poštovní 10, Sušice, jehož je vlastníkem. 
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemoc-

nice s. r. o. schválila znění předložené smlouvy o výkonu funkce jednatele 
společnosti a uložila jednatelům společnosti tuto smlouvu uzavřít. 
• Z důvodu, že rada města má nesouhlasné stanovisko dozorčí rady 

k poskytnutí peněžitého příplatku pro Sušickou nemocnici, starosta města 
navrhuje projednat tento bod v pondělí 14. 9. 2020 v 17.00 hodin na mimo-
řádném jednání rady města ve funkci valné hromady.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 14. září 2020 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO:
081 76 302, rozhodla o odvolání jednatelů společnosti Sušická nemocnice 
s. r. o. pana Pavla Haise a pana Ing. Václava Rady s okamžitou platností 
ke dni 14. 9. 2020. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti 

Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, 
IČO: 081 76 302, rozhodla o jmenování jednatele společnosti Sušická 
nemocnice s. r. o. pana Bc. Jiřího Vlčka MBA s okamžitou platností 
ke dni 14. 9. 2020. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, schválila znění předložené smlouvy o výkonu funkce jed-
natele společnosti. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO:
081 76 302, schválila přílohu č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele 
společnosti a stanovuje měsíční odměnu ve výši 75 000 Kč. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO:
081 76 302 uložila novému jednateli společnosti Sušická nemocnice
s. r. o., stanovit základní cíl snížit fi nanční ztrátu nemocnice při zacho-
vání její funkce jako celku a navrhnout plán fi nanční a provozní stabi-
lizace nemocnice. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO:
081 76 302, bere na vědomí výkaz hospodaření za červenec 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 jejího jednatele ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 
Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 4 500 000 Kč, a to z dů-
vodu zajištění fi nanční konsolidace obchodní společnosti za účelem po-
skytování zdravotních služeb. 
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Odběry dárců krve 2020
Sušice DPS: 20. října, 10. listopadu, 8. prosince
Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Obec Petrovice u Sušice – Nadmořská výška: 600 m n. m.
Počet částí: 18 – Petrovice, Dolní Kochánov, Břetetice, Částkov, Fran-
tiškova Ves, Chamutice, Jiřičná, Kojšice, Maršovice,  Nová Víska, Paře-
zí, Posobice, Rovná, Strunkov, Svojšice, Trsice, Vojetice, Žíkov 
Katastrální výměra: 2658 ha Počet obyvatel: 631 
Z toho v produktivním věku: 327  Průměrný věk: 43,6
Pošta: Ano     Škola: Ne     Zdravotnické zařízení: Ne  Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ne      Vodovod: Ano  Plynofi kace: Ne
Historie: Osidlování Petrovicka probíhalo asi v 11.–12. století n. 
l. Nejstarší část Petrovic, dolní náves, pochází z 12.–13. století 
a svědčí o slovanském původu. První písemná zpráva o Petrovicích 
z roku 1319 uvádí, že na hradu petrovickém byl zajat rytíř Albert 
ze Schönsteina a dán do strakonického vězení. Obec byla postave-
na kolem návrší zvaném Vyšehrad. Písemná zpráva o Vojeticích 
je již z roku 1290. Ve středověku se Petrovice rozrůstaly severním 
směrem při cestě do Kněžic, kde měli sídlo majitelé kněžického 
statku a kde byla až do roku 1589 fara. V roce 1848 měly Petrovice 
35 stavení s 239 obyvateli. Společně s okolními vesnicemi náleže-
ly k panství kněžickému.
Pamětihodnosti: Kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století s románskou věží 
a hradební zdí, kaplička sv. Jana Nepomuckého, barokní mlýn Tarníř. 
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, SDH Svojšice, TJ Sokol, 
Český zahrádkářský svaz, Český svaz včelařů 
Kontakt: tel. 376 588 132, e-mail: obec@petroviceususice.cz
Úřední hodiny: Pondělí 8.00–11.30 12.30–17.00
Středa 8.00–11.30 12.30–17.00, Pátek 8.00–11.30 
Starosta: Jiří Bejvl 
Akce během roku – dětský maškarní bál v období masopustu, program 
na Den dětí, červnová pouť na sv. Petra a Pavla, v červenci výjezd do 
vrchu na motorkách, v srpnu pro děti na koupališti rozloučení s prázdni-
nami, rozsvícení vánočního stromku.
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, OÚ Petrovice, 
www.petroviceususice.cz ED

• Obce ORP Sušice •

Petrovice u Sušice

O Z N Á M E N Í
o stanovení místa konání voleb do zastupitelstev krajů (ZK) 
Pro volby do ZK konané dne 2. 10. a 3. 10. 2020 oznamuje staros-

ta města Sušice podle ust. § 27 odst. 1 zákona, místa konání voleb 
na území města Sušice:
číslo voleb. okrsku volební místnost, adresa vymezení okrsku:
1. klubovna SDH Albrechtice, Albrechtice 7 – osady Albrech-

tice, Záluží, Milčice, Humpolec
2. KLUBOVNA HASIČSKÉ ZBROJNICE Volšovy, Volšovy 

(st. parcela 104 – osady Červené Dvorce, Volšovy, Dolní Staňkov, 
Nuzerov, Páteček, Stráž

3. klubovna bývalé školy Chmelná, Chmelná 40 
– osada Chmelná 

4. klubovna hasičské zbrojnice Sušice, Na Hrázi 1, Sušice – 
B. Němcové, K. Čapka, Kaškova, Na Hrázi, Na Tržišti, Na Výsluní, 
Na Štěbetce, Pátera Ferdy, Pod Vodojemem, Sadová, Tichá, Tylova, 
U Papírny, Volšovská 856 – 861, Pod Faustýnkou

5. velká zasedací síň MěÚ Sušice, nám. Svobody 138, Suši-
ce – Americké armády, Bašta, Havlíčkova, Kostelní, Vodní, Klos-
termannova, Mostní, náměstí Svobody, Poštovní, T. G. Masaryka, 
V Brance, Lerchova, Na Fufernách, Na Valše, Nerudova, Ostrovní, 
Příkopy, Zahradní

6. budova gymnázia, Fr. Procházky 324, Sušice – Chelčické-
ho, Gabrielova, Husovo nám., Jeronýmova, Studentská, Villaniho, 
Pravdova, V Rybníčkách, Žižkova, Fr. Procházky, Sirkařská 981–986

7. jídelna SOŠ a SOU, U Kapličky 761, Sušice – J. Jáši, J. Pala-
cha, 5. května, Na Svahu, Pod Antonínem, Pod Svatoborem, U Kap-
ličky, Smetanova, Pod Rozhlednou

8. ZŠ T. G. Masaryka, Dr. Ed. Beneše 129, Sušice – Alšova, 
Bezručova, Chmelenská, Hluboká, Dlouhoveská, Krátká, Hájkova, 
Dr. Ed. Beneše, K Vyhlídce, Mariánská, Mánesova, Na Burince, Na 
Kateřince, Na Stráni, Nad Lípou, Nuželická, nábř. Jana Seitze, Pa-
lackého, Pod Kalichem, Pod Kalovy, Pod Nebozízkem, Pod Skálou, 
Pod Nemocnicí, Pod Stráží, Trocnovská, Táborská, U Rocha, osady 
Vrabcov, Divišov, Rok

9. Mateřská škola Smetanova 1095, Sušice – Družstevní, Mírová, 
Luční, Na Palouku, Osvobození, Pod Viničkami, Stupkova, ČSLA, 
V Lukách, Scheinostova, Sirkařská 971 – 980, Okrouhlá

10. Internát SOŠ a SOU, Volšovská 1139, Sušice – Křičkova, 
Na Vojtěšce, U Rybníka, U Vodárny, U Koupaliště, Kaštanová, Vol-
šovská mimo 856–861, Pod Lesem, Břetislava Pojara 

11. Úřad práce, Nádražní 1226, Sušice – Hrádecká, Otavská, 
Nádražní, Nová, Pražská, V Drahelinkách, V Hrůbatech, Šumavská

V Sušici dne 11. srpna 2020
Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 

Starosta města Sušice podle ust. § 27 zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů (ZK) se uskuteční 
 v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
 v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do ZK v městě Sušici jsou okrsky uvede-

né v oznámení o stanovení místa konání voleb do ZK.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou to-

tožnost a státní občanství a další potřebné údaje k nerušenému prů-
běhu voleb.

4. Pokud volič neobdržel hlasovací lístky, bude mu sada hlasova-
cích lístků vydána ve volební místnosti. 

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru ur-
čeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební ko-
mise hlasování neumožní.

6. K zajištění pořádku ve volební místnosti a důstojného průběhu 
hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrsko-
vé volební komise. V Sušici dne 11. srpna 2020

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Dne 15. září proběhlo další jednání Zastupitelstva města Sušice, ten-
tokrát už opět v kině. V první části se probíraly kratší body programu 
a v druhé části se řešila sušická nemocnice. Diskutovaly se zejména 
důvody odvolání jednatelů nemocnice Pavla Haise a Václava Rady 
a k tématu se vyjadřovali téměř všichni zainteresovaní. Představil se 
také nový jednatel sušické nemocnice Jiří Vlček. Zástupcem zpraco-
vatelské fi rmy byla uvedena prezentace analýzy Sušická nemocnice 
2020. Usnesení z jednání tohoto zastupitelstva přineseme v příštím 
vydání Sušických novin. text a foto ED

Zasedání zastupitelstva města 15. 9.

Vyjádření starosty města
V pondělí na základě jednomyslného doporučení dozorčí rady 

Sušické nemocnice odvolala rada města (ve funkci valné hromady) 
dosavadní jednatele, novým jednatelem se stal Bc. Jiří Vlček, MBA. 
Pavlu Haisovi i Ing. Václavu Radovi patří poděkování za odvedenou 
práci, která rozhodně nebyla jednoduchá. Důvody, které radu ke změ-
ně vedly, zazněly i na středečním zastupitelstvu, které se protáhlo 
až do 23. hodiny. 

Situace, do níž se nemocnice dostala, byla neudržitelná. Město už 
na provoz nemocnice uvolnilo 60 milionů korun, za rok od převzetí 
to dělá zhruba 130 tisíc korun denně! Město Sušice si nadále nemůže 
dovolit takové částky dávat z vlastního rozpočtu, na nemocnici padly 
téměř veškeré rezervy, které město vytvořilo dobrým hospodařením 
z minulých let. Na posledním zastupitelstvu to zcela jasně vysvětlila 
vedoucího fi nančního odboru Ing. Božena Šlajsová. 

Město neznamená pouze fungující nemocnici, ale i mnoho dal-
ších důležitých věcí, na které by v budoucnu nemusely zbývat peníze. 
Pro město je též klíčová funkční infrastruktura, vzdělávání, kultur-
ní i sportovní život, fungující sociální služby, které jsou v Sušici na 
výtečné úrovni. Všichni si přejeme i fungující nemocnici, nicméně 
nelze se dostat do fi nanční spirály, kvůli které by pak město nemělo 
na další provoz a jiné investice. 

Jedním z řešení nelehké fi nanční situace může být jednání s no-
vým vedením Plzeňského kraje, co nejdřív po říjnových krajských 
volbách. Stávající vedení kraje, neudělalo pro naši nemocnici téměř 
nic, přestože vedení zdravotnického rezortu měla, dlouhodobě na 
starost členka zastupitelstva našeho města.

Věřím, že se stávající rozjitřená situace uklidní a lidé pochopí, že 
argumenty pro změnu ve vedení jsou relevantní. Všichni snad spo-
lečně pomůžeme k tomu, aby nemocnice mohla fungovat v dlouho-
dobém a hlavně udržitelném formátu. Petr Mottl, starosta
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autor a klavírista kanadského půvo-
du Oscar Peterson (1925–2007) byl 
a je uctívanou legendou. Od pěti let 
cvičil na trubku a piano, od sedmi 
roků jen na klávesy. Ve svých deví-
ti létech byl rovnocenným hráčem 
profesionálních hudebníků. Cvičil 
4–6 hodin denně a mezi jazzmany 
měl přezdívku „The Brown Bomber 
of Boogie-Woogie“.

Kulturní aktuality

Ve Strašíně slavili Matku Boží

Š UMAVA AGAINST 2020
5. 9. 2020 – CHATOVÁ  OSADA LUH @ SUŠICE

Od roku 2009 táhne pořadatel-
ské duo LG Noise a Premium Gore 
drsnou hard káru Šumava Against, 
která se první zářijové soboty léta 
Páně 2020 nadála své již 12. zastáv-
ky, respektive rozumějte jízdy se 
vším všudy.

Klasicky v chatové osadě upro-
střed lužního lesa v přírodě a pod-
nebí drsném tak, jak byli naši před-
ci běžně zvyklí, proběhlo několik 
posledních ročníků a festival se po-
malu stával výzvou pro ty absolut-
ně nejtvrdší horaly. Nyní však bylo 
skoro vše naopak – počasí na plav-
ky a maximálně žabky, až se člověk 
opakovaně viděl ponořený v přilehlé 
Otavě, nicméně nelze mít pořád vše.

Kromě osy festivalu – tedy ka-
pel – se tradičně početné obecenstvo 
dočkalo krátké, leč výživné před-
nášky autora zemědělsko-farmář-
ského projektu Pastvina: Jedlý park 
a Minizoo Pavla Šaška, který při-
blížil koncept a vůbec fi lozofi i ži-
vota souladného s přírodou, zkrátka 
v praxi uvedený ideál žít tak, jako 

naši předci, ovšem s využíváním 
současných možností, dosažených 
dovedností a doby, která je pocho-
pitelně jinde, respektive dál. Ovšem 
prazákladní pravidla se nezměnila 
a nezmění – dávat a brát musí být 
vždy v symbióze.

Letošní ročník zvučil Maestro 
von Controlled Existence a festival 
to v mých uších vystřelilo o level 
výš. Vše skvěle čitelné hned z okraje 
toho kterého setu, že si člověk uží-
val i kapely, se kterými měl tu čest 
poprvé, aniž by se k nim před tím 
dostal studiově.

To je případ personálně prováza-
ných crustových řešet CAPSAICIN 
a NARCOSA, kterým předcházeli 
všedrtící sludge energií nabití TOSI-
RO, dokonale živočišní hardcoristé 
ROŽAVA (viz foto), domácí čím dál 
zdatněji thrashující VIOLENCE BY 
NATURE a především pak vůbec 
první kapela festivalu, sokolovští 
služebníci extrémního doomu SEL-
FEXILE, kteří – a to neberte pejo-
rativně – sypali tempem jak cukr 

z ulepené cukřenky, otvírali publi-
ku ústa sloganovitými českými texty 
s astrálně-přírodními tématy a pro 
mě se už během koncertu stali ob-
jevem roku, byť hrají – drž se čeho 
chceš, jen ne víry v současnou vlá-
du – dobrých 15 let.

Nakonec pak před přicházející 
půlnocí kralovala lužnímu lesu fi -
nální kapela festivalu, jihočeští БУТ, 

Zlobil by se Smetana?
Kdo má rád jazz, ten se potěšil 

ve čtvrtek 11. 9. večer ve Smetanově 
sále v Sušici. Důvod je prostý – mu-
zikanti byli opět – a to je na 100% 
pravidlem tohoto kulturního počinu 
– špičkou naší jazzové scény a ten, 
který jim výtečně sekundoval, byl 
jeden každý návštěvník v sále. Bě-
hem programu posluchači častým 
potleskem děkovali sólistům jaz-
zového tria a bylo také proč! Kde 
a kdy si můžeme živě poslechnout 
světové standardy – jako příkladně 
ukázku z alba Billa Evanse Waltz 
for Debby v podání našeho tria 
Pruner, Uhlíř, Helešic?

Mnozí fandové jazzu znají 
skladbu Buď na mne hodná – Lady 
be Good. Od autora Jerome Ker-
na jsme tentokrát od našich uměl-
ců slyšeli jinou – Tak krásná, jako 
dnes v noci The Way look to Night. 
Že se dá udělat jazz i z klasiky jsme 
byli přesvědčeni standardem, kte-
rý pánové na jevišti „vymodelova-
li“ z jedné z desítek operet Franze 
Lehára (1870–1948) s názvem Pa-
ganini. Není možné ani opomenout 
úvodní skladbu večera – Hymnu 
svobody – Hymn of Freedom. Její 

Minulý víkend (12.–13. září 
2020) patřil ve Strašíně na Šuma-
vě tradiční poutní slavnosti Na-
rození Panny Marie. Přes jistou 
opatrnost u veřejnosti v souvislosti 
se současnou coronavirovou epide-
mií přilákala i letos tato pouť čet-
né poutníky zdaleka i blízka. Již 
po několik let je tradičním čestným 
hostem pouti univerzitní profesor 
P. Martin Weis z Teologické fakul-
ty JU v Českých Budějovicích. Při 
svém kázání při sobotní mši svaté 
vzpomenul různé historické okol-
nosti, za nichž přicházeli poutníci 
s modlitbami a prosbami za Mat-
kou Boží. „I v dnešní, nepochyb-
ně vážné době, je třeba se s důvě-
rou obracet k Panně Marii. Ona je 
tu stále s námi, naše Orodovnice 
a Ochránkyně!“ zdůraznil profesor 
Weis. Při promluvě při nedělní slav-
nostní bohoslužbě domácí duchovní 
správce P. Petr Koutský navázal na 
myšlenky východních církevních 
otců, kteří přirovnávali Pannu Ma-
rii k diamantu. „Diamant, ačkoliv 
má stejné složení jako uhlí, odráží 
světlo – Slunce. Panna Marie po-
dobně jako diamant odráží krásu 
Boží a ukazuje nám krásu lidství 
prozářeného Boží milostí.“ Neděl-

ní sváteční bohoslužbě ve Strašíně 
předcházelo tradiční poutní procesí, 
směřující za krásného letního počasí 
ze středu obce ke kostelu na návrší. 
Průvod vynikajícím způsobem do-
provodila dechová hudba Solovačka 
ze Sušice, řízená kapelníkem Václa-
vem Duškem. Ke zkrášlení hlavní 
slavnostní mše svaté přispělo účin-
kování pěveckého sboru Academia 
Mariae Sanctae, složeného ze zpě-
váků z Klatovska, Sušicka i Prahy, 
s dirigentem Jakubem Waldman-
nem. Zazněla působivá Missa brevis 
současného českého autora Zdeňka 
Lukáše. Mezi poutníky ve Strašíně 
jsme mohli letos uvítat například 
zástupce Třetího řádu sv. Františ-
ka z Assisi ze Sušice nebo vlaste-
neckého spolku Horní Králováci 
ze Stachů.

Stojí za připomenutí, že prastaré 
mariánské poutní místo Strašín na 
Šumavě se stále šířeji otevírá ve-
řejnosti. Kromě pravidelných bo-
hoslužeb během roku, zavedených 
poutních slavností, komentovaných 
prohlídek nabízí nyní oblíbené „ma-
riánské poutní soboty“ s modlitbou 
rozjímavého růžence a mší svatou 
o každé první sobotě v měsíci od 
16 hodin. Vladimír Horpeniak

(13. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Svatý Václav (CZ, 10. století) byl vnuk svaté Ludmily, český kníže 

a světec. Vlastnoručně pěstoval víno a obilí pro svaté přijímání, pečoval 

o chudé, otroky a vězně, kácel šibenice a vykonával posmrtné zázraky. 

Několik nepřátel složilo zbraně, vidíce na jeho čele zářící kříž a po bo-

cích hrozící anděly. Byl zabit pochopy bratra Boleslava, který se později 

k jeho kultu připojil. Václavova lebka je dochována.

Je patronem Čech, Moravy, míru a sládků. 

Kostel sv. Václava v Klení byl vystavěn ve 14. století. Z politických 

důvodů odstřelen roku 1957. Dnes na hromadě jeho trosek stojí kříž.

Klas místo kopí na obrázku je vzpoura proti stereotypu pravdě a lás-

ce oddaného sv. Václava jako národoveckého hrdlořeza.

Seriál o zničených pošumavských kostelích a i jejich svatých z knihy:

Zmínil jsem jen část repertoáru 
jazzového večera a nemohu také 
opomenout jména, která za tou mu-
zikou našich srdcí stála.

Moravan Jaromír Helešic – 
hráč na bicí. Pochází z Mikulova 
a rád se tam vrací i s kamarády mu-
zikanty. V sedmdesátých letech se 
v Praze potkává se špičkami našeho 
i evropského jazzu a začíná se vý-
hradně věnovat modernímu jazzu 
v malých skupinách. Léta tak tvo-
ří dvojku s legendou naší umělecké 
scény Františkem Uhlířem. Ten-
to virtuos na kontrabas – jeho sóla 
ve výrazných melodických linkách 
měla pro mne víc barvu horny, než 
nástroje, na který prsty a smyčcem 
žongloval – procestoval s Helešicem 
a dalšími hvězdami našeho i světo-
vého jazzového nebe nejen Evro-
pu, ale i jiné světadíly včetně zemí 
jako Vietnam či Japonsko. Každé-
mu, kdo se chce vrátit k Františkovu 
kontrabasu a jeho bohatství hudeb-
ních nápadů jako skladatele, ze srd-

ce doporučuji svitu Story of my life 
– osmidílnou kompozici pro septet.

Pán, který seděl u klavíru, má 
„na svědomí“ tento vydařený večer 
a 30 Smetanových síní jazzu v mi-
nulosti! Jaroslav Pruner – skvělý 
improvizátor se kterým si neváhají 
zajamovat špičky muzikantů, publi-
kuje taktéž v oboru klavírní tvorby 
a hudební literatury.

Jaroslave, díky a vytrvej ! 
Večer by nebyl úplný bez naše-

ho muzikantského mládí. Linda B 
a Zdeněk Švelch nám připomněli 
muzikál West Side Story dvěma 
skladbami, díky, mladí přátelé! 

V závěru nemohu opomenout 
znovu pochválit skvělé poslucha-
če našeho večera. Moderuji třetí 
akci této muziky a Smetanova síň 
mi spíš připomínala klub, kde jam 
session „jede“ na jevišti a spontán-
ní a vděčné diváctvo fandí okolo.

Přátelé jazzu, velký dík!
Mgr. Karel Löffelmann

foto Jana Jirátová

kteří rozpoutali naprostý grindco-
rový hell, při kterém nebyla nouze 
o zdatné plavce vzduchem na rukou 
ostatních a na chvíli se dal do pohy-
bu i obří stan před pódiem.

Pro mě bez velkého přemýšlení 
nejlepší ročník ze všech a věz, že 
si tohle tvrzení mohu dovolit – byl 
jsem přítomný všem dvanácti.

Berry

Vážení příznivci amatérského divadla
Dovoluji si vás pozvat na našíi 

další premiéru. Nazkoušeli jsme 
pro vás komedii z čekárny ordinace 
u vyhlášeného specialisty přes duševní 
zdraví se zaměřením na obsedantně-
kompulzivní poruchy (tiky). Náš 
nový divadelní (po)kus uvedeme 
pod názvem „Tik Ťak aneb Co vy 
na to, doktore?“, jeho autorem je 
Laurent Baffi e a hru přeložil Jaromír 
Janeček. Premiéry se uskuteční na 
naší domovské scéně v kulturním 
domě v Podmoklech v pátek 2. 10. 
2020 od 19 hodin a v sobotu 3. 10. 
2020 od 19 hodin i s omezeními, která 
přináší současná situace v souvislosti 
s nemocí Covid 19. 

Tik Ťak je hra ze současnosti 
a její autor ji napsal v roce 2017. 
Jedná se o mezinárodně úspěšnou 
komedii, což dosvědčuje i fakt, že 
několik známých francouzských 
herců si za herecké výkony 

ve hře odneslo prestižní cenu 
Molière. V našem podání se o vaši 
přízeň budou ucházet Tomáš 
Nárovec, Petr Panský, Michaela 
Valešová, Šárka Štěpánková, Jana 
Prokopová, Kateřina Valešová, 
Anastázie Panská, Jaroslav Krbec 
a Helena Mourková. V této hře jsou 
s nadsázkou zobrazeni lidé, kteří trpí 
některou z několika stovek druhů 
popsaných poruch a humornou verzí 
je přiblížen jejich náročný život 
s touto diagnózou. 

Na vaši návštěvu se budeme 
těšit a doufáme, že se při naší hře 
odreagujete a zároveň se i pobavíte. 
Dlouhá přestávka v letošním roce, 
kdy jsme kvůli omezením nemohli 
realizovat naše vystoupení, nám 
ukázala, jak nás ochotnické divadlo 
baví a jak nám chybí váš potlesk.

Za členy Divadla z Pošumaví 
z.s. Michaela Valešová, DiS.

TIK ŤAK aneb CO VY NA TO, DOKTORE? – Laurent Baffi  e
Divadlo z Pošumaví vás zve na komedii z lékařského prostředí

Kulturní dům Podmokly | 100 Kč – pátek 2. 10. 2020 od 19.00 
   sobota 3. 10. 2020 od 19.00

Těší se na vás: Tomáš Nárovec, Petr Panský, Michaela Valešová, Šárka Štěpánková, Jana 
Prokopová, Kateřina Valešová, Anastázie Panská, Jaroslav Krbec, Milan Raab, Kateřina Macová
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Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba: po–so 9.30–15.30
do 30. září

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
Obrazy Horažďovic
Ikonografi e města od 16. století do současnosti

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

Dlouhá Ves
3. října od 20 hod. – kino Dlouhá Ves 
Český fi lm Štěstí je krásná věc

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

27. října od 20 hod. – Kino Sušice

7. listopadu – Tradiční Kloub
Brass Avenue – koncert

14. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna

21. listopadu – Tradiční Kloub
Prago Union – koncert 

9. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna
4TET – Jiří Škorpík – baritone 2, Dušan Kollár – 
bass, Jiří Korn – baritone 1, David Uličník – tenor 
koncert – viz str. 12

15. prosince – KD Sokolovna
Anna K – Akusticky 2020

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.

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.)

Přehled akcí
5. října – KD Sokolovna (přeloženo z 27. 5.)

9. října od 19 hod. – refektář sušického kláštera 
Vztahy v rodině: Záchranné lano v době krize 
Ing. Mgr. Marie Nováková – přednáška „Každé dítě je 
originál“: o vrozených vlastnostech dítěte 

10. října od 8 hod. – Na Fufernách
EXTREME CHALLENGE – viz str. 9

10. října od 19 hod. – KD Sokolovna
Svatobor Sušice slaví 160 let – viz str. 1

12. října od 19 hod. – KD Sokolovna

13. října od 19 hod. – KD Sokolovna
Caveman – one man show (přeloženo z 24. 3.)

15. října od 19.30 hod. – Smetanův sál
Alinde Quintet – vítěz mezinárodní soutěže dechových 
kvintet „Bucharest Inter-
national Music Competition 
2019“ – A. Rejcha, P. Hinde-
mith, G. Hallam – KPH

16. října od 17 hod. – Husův sál
Jak Kašpárek rozesmál princeznu 
loutkové představení

17. října od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Walda Gang a Alkehol, host Madam Royal

20. října od 17 hod. – Kino Sušice
Nepál – 46 dnů na treku – Pavel Svoboda
cestovatelská přednáška

25. září od 20 hod. – Kino Sušice, platí vstupenky z 27. 3.

26. září od 8 hod. – náměstí Sušice

27. září – OSTROV SANTOS (přemístěno ze sokolovny)

3. října od 9 hod. – Sušice, Ostrov Santos
Sraz turistů v Sušici – viz str. 6

4. října od 9 hod. – kostel sv. Václava
160 let pěveckého sboru Svatobor – viz str. 1

4. října od 13 hod. – Ostrov Santos
Timbersport/Czech Cup Sušice 

4. října od 16 hod. – refektář sušického kláštera 

Sušice

Region

Výstavní prostory radnice – 6. patro – od 1. října 

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

Milan Vaníček r. 1952, Anna Kolářová r. 1939, Václav Šafařík r. 1938, 
Josef Janda r. 1932, Josef Kalný r. 1948, Josef Píš r. 1929, Václav Kurzveil r. 
1930, Věra Tomasová r. 1970, Jiří Bastl r. 1973, Rozalie Živčáková r. 1930.

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... – Rakousko – ZRUŠENO!
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...

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
Kdo jsme? Jsme nezisková organizace pro děti a rodiče. Místo 

setkávání, oddechu, her a společenských aktivit.

Co u nás? Pořádáme aktivity zaměřené na děti předškolkového a školkového 

věku. Hernu pro malé objevitele, Montessori miniškolku, Tanečky, Cvičení pro 

těhotné, přednášky……

Program září 2020 
Pondělí 8.30–11.30 – Montessori miniškolka pro děti 

Koncept pedagogiky dle lékařky Marie Montessori je zcela odlišný od tradičního pojetí vzdělávání. 

Montessori není založeno na memorování, ale na zkušenostech. Výuka v Montessori školce se řídí 

několika principy, mezi které patří například partnerský přístup, svobodná volba práce, věková 

různorodost, spolupráce, a další. Vhodné pro děti 1–6 let, průvodce Petra Haisová Marková s diplomem 

Montessori, asistent Michaela Ducháčková, max. kapacita 6 dětí, I. pol. 2020/2021, 15 lekcí – á 1 dopoledne 

100 Kč, celkem 1 500 Kč, 50 Kč/1 dítě/ 1 hodin.

Středa 10.00–11.00 – Brumíci – Taneční hrátky pro rodiče s dětmi

Setkání rodičů s dětmi ve věku 1,5 roku – do 4 let. Společné protažení, říkanky, taneční hry a malé 

sestavičky na lidové písně a písničky z pohádek. Lektorka Petra Haisová Marková – 724 324 757, 

permanentka 10 lekcí za 500 Kč/ 1 dítě, 750 Kč/ sourozenci. Jednotlivé vstupné 70 Kč/1 dítě

100 Kč/sourozenci.

Čtvrtek 9.00–11.30 – Herna pro malé objevitele

Herna slouží nejen jako prostor pro hraní, ale také možnost společného setkávání rodičů s dětmi 

a navazování nových přátelství mezi sebou. Lektorka Michaela Ducháčková – 721 285 190. Vstup

50 Kč/1 dítě, 60 Kč/sourozenci. 

Čtvrtek 15.30–16.30 – Rodinná poradna

Zdravé manželské, partnerské a rodinné vztahy zahrnují i konfl ikty. Řada těchto konfl iktů však 

nemusí být včas a vhodným způsobem řešena. Hlavním cílem Rodinné poradny je bezplatně 

poskytnout pomoc rodinám s dětmi při zvládání a prevenci problémů v rodině. V rodinné poradně 

se střídají odborníci: Psycholožka, speciální pedagožka, dluhová poradkyně a sociální pracovnice. 

Během konzultace zajišťujeme hlídání dětí. Aktuální rozvrh poradny sledujte na facebooku 

a webových stránkách.

Pátek 25. září 10.00–11.00 – Předporodní příprava se cvičením GRAVIDJÓGY

Kurz je určen pro ženy, které se chtějí aktivně připravovat na porod a období po porodu, zahrnuje 

ukázky cvičení, která udrží tělo v kondici, vyrovnanou psychiku a prohloubí vědomé spojení 

s děťátkem. Program se bude opakovat vždy poslední pátek v měsíci a bude koncipován na 

praktickou a teoretickou část. Lektorka Dagmar Krejčová – 604 529 912, Vstup: 100 Kč/ 1 hodina. 

Na každý kurz si, prosím, vezměte s sebou vždy pití a přezůvky.

Sledujte nás na našich webových stránkách: www.medvideksusice.cz a facebooku.

OKÉNKO POMOCI

Pá 5. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Pá 25. 9.  9.00–12.00  Pracovní činnost
Út 29. 9.  9.00–12.00  Poslech hudby a audioknih
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Sociálně terapeutická dílna: drátkování, korálkování, FIMO hmota, 
smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, enkaustika, sádra, výroba 
mýdel a svíček, fusing a mnohé další
Kontakty: mob.: 774 451 769, e-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz

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

Křest knihy Dary Pošumaví
V sobotu 5. 9.2020 se v restauraci U Jelena v Hlavňovicích konal 

slavnostní křest knihy „Dary Pošumaví“ od autorky Lucie Oudové. Křest 
proběhl v tradičním pošumavském duchu, kmotrem knihy se stal básník 
a spisovatel Ondřej Fibich. Pro pozvané bylo připraveno staročeské pohoštění, 
k tanci zahrála hudební kapela Troling Stones. Pro příznivce umění byla 
k vidění i výstava obrazů ilustrátorky Veroniky Víchové. V doprovodném 
programu si mohli zúčastnění v humorné formě vyzkoušet, co obnáší 
spisovatelské řemeslo.

Kniha Dary Pošumaví uvádí čtenáře do příběhů jedné šumavské rodiny, 
která svými toulkami krajinou zažívá mnohá dobrodružství, sbírá dary 
přírody a následně z nich tvoří. Je plná nejen příběhů ale i pracovních 
postupů, receptů a lesních her. Děj této knihy je vsazený do střední části 
Šumavy. Do míst, která 
nejsou příliš známá, ale 
která se vryjí hluboko 
do paměti lidí svým 
geniem loci.

Dary Pošumaví 
je možné zakoupit 
v knihkupectví nebo 
přímo na stránkách 
nakladatelství.

-LO-

Je čas poděkovat za dobu, kterou jsme prožili spolu.
Děkuji za krásný život.
„Navždy spolu“     Miroslav Jahelka

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

23. 10.  Dlouhý, Široký a Bystrozraký

30. 10.  Zlatovláska

  6. 11.  Tři zlaté vlasy děda Vševěda 

13. 11.  O mlsné princezně

20. 11.  Sůl nad zlato

27. 11.  Šípková Růženka

  4. 12.  Perníková chaloupka

11. 12.  Honza a zlá princezna

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

Dne 2. října by se dožila 80 let paní

Bohumila Jelínková
z Rozsedel. S láskou vzpomínají dcera Marcela a syn 
Jaroslav s rodinami.

Dne 30. září by se dožila 100 let paní 

Marie Jandíková
z Dlouhé Vsi. 
Stále vzpomíná syn Václav s rodinou.

Nebylo Ti dopřáno s námi tu být,
nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 26. září to bude dvacet let, kdy nás opustil náš 
drahý manžel, tatínek, dědeček a tchán pan

Miroslav Pena
ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a děti s rodinami.

Dne 17. září uplynulo smutných třicet let, co nás opustila 
naše babička, paní

Josefa Prosserová
a 

dne 21. října uplyne jeden rok od 
úmrtí naší maminky, paní

Anny Jankové.
Stále vzpomínají synové Pavel, Luboš a dcera Dana 
s rodinami.

Dne 17. července uplynulo dvacet let, co nás opustil 
náš tatínek, pan

Vladimír Holý
ze Svojšic
a 
dne 12. září tomu bylo deset let, 
co odešla naše maminka, paní 

Jaroslava Holá
ze Svojšic. 
Stále s láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 26. září uplynou dva roky, co nás opustil tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

Jan Dáňa.
S bolestí v srdci vzpomínají dcery Jana, Máša, Lenka
s rodinami a tchánové. 
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 25. září uplyne sedmnáct let, kdy zemřel pan

Karel Pany
ze Sušice.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Odbor Sušice a město Sušice vás zvou na 

SRAZ TURISTŮ 

V SUŠICI
konaný pod záštitou starosty města Sušice Bc. Petra Mottla

u příležitosti 130 let od založení Klubu českých turistů v Sušici.
Termín konání: sobota 3. 10. 2020 | Místo konání: Sušice, ostrov SANTOS
Sraz se uskuteční jako tzv. putování dostředné z různě zvolených míst startu 

do společného cíle na ostrově SANTOS v Sušici v době od 9.00 do 16.00 

hodin. Doporučené trasy a jejich výchozí body jsou uvedeny na dalších 

stranách propozic. Na ostrově Santos je možno posedět, zakoupit občerstvení 

i opékat vuřty.

Účastnický poplatek: základní 30 Kč členové KČT 20 Kč

držitelé karet ISIC, ITIC, ALIVE 20 Kč mládež do 15 let 10 Kč

Každý platící účastník srazu dostane pamětní list a drobný suvenýr.

Informace: Alena Švarcová, email: Alesva@seznam.cz tel. 728 088 146

Ing. Petr Čonka, e-mail: pconka@centrum.cz 603 282 749

Ladislav Ptáček, e-mail: mlptackovi@seznam.cz 606 319 669

Dagmar Radová, e-mail: djradova@seznam.cz 725 748 875

V rámci srazu bude možno navštívit:

· Muzeum Šumavy (na Náměstí Svobody).

· Městské informační centrum na Náměstí Svobody.

· Kapli Anděla Strážce na vrchu Stráž (10 – 12 hodin).

Doporučené trasy:

1) Páteček (pro rodiče s dětmi) 5 km

2) Výstup na Svatobor a zpět na ostrov SANTOS 10 km 

3) Výstup na Svatobor z Kolince a dále do Sušice na ostrov SANTOS 15 km

4) Výstup na Svatobor z Hrádku u Sušice a dále do Sušice na ostrov SANTOS 9 km

5) Výstup ze Sušice – nádraží na vrch Anděla Strážce a dále na ostrov SANTOS 5 km

6) Výstup na Krásnou vyhlídku a dále na ostrov SANTOS 9–10 km

7) Do Sušice ze Žichovic a dále na ostrov SANTOS 13–14 km 

Trasy po „Sušické pavučině“: (lze kombinovat s turistickými značkami)

/Všechny trasy „pavučiny“ začínají na náměstí/

1) Sušice – město královské /zlatá/ 2 km – První městský okruh

2) Architektura XX. století / stříbrná/ 2 km – Druhý městský okruh

3) Sušice – kolébka sirkařství /žlutá/ 2x 3 km

4) Putování podél řeky Otavy /zelená/ 3 km

5) Hadí stezka na Svatobor /oranžová/ a dále na ostrov SANTOS / 2x 4 km

 – Sušice náměstí – rozhledna Svatobor a zpět

6) Křížová cesta na Andělíček /fi alová/ 2x 1 km – Sušice nám. – vrch Stráž s kaplí Anděla Strážce a zpět

7) Sušická setkání s Kalichem /vínová/ 2x 2 km – Sušice nám. – Žižkův vrch a zpět

8) Cestou nejkrásnějších vyhlídek /modrá/ 13 km – 15 km – Sušice nám. – Andělíček (po Křížové cestě) 

 – Krásná vyhlídka – Rok – Divišov – Páteček – Horní Dvorce – Svatobor (zpět po Hadí stezce)

1890 – 2020 | 130 LET KČT | ODBOR SUŠICE
K cestě na ostrov SANTOS je možno použít z nádraží ČD městskou hromadnou 

dopravu v 7.40 a 9.40 hod./vlak od Horažďovic/ nebo v 9.00 hod. /vlak od 

Klatov/ - výstup na stanici „U hřiště“ nebo „Kaštanová“ a dále pěšky dle mapky 

v propozicích.
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Ahoj děti! Neváhejte a přijďte se do knihovny přihlásit do naší tradiční 
podzimní soutěže. První úkol, ve kterém si hrajete se slovy a větami, na 
vás čeká již od pondělí 21. září. Plnit ho můžete až do 2. října. Pro ty, kteří 
nevědí, připomenu, že do soutěže se může přihlásit každý registrovaný 
čtenář naší knihovny, a to do 2. října. V oddělení pro děti 
a mládež na vás čeká celkem pět úkolů, které když včas 
a správně splníte, můžete se těšit na večírek plný hudby, 
zábavy a tance v naší knihovně. 

Moc se na vás těším a držím palce! Váš KIDD

Kultura

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

Galerie SIRKUS vás zve do 25. října na výstavu:
Řezy a škrábance / Leo Schötz

Leo Schötz studoval dějiny umění na univerzitě v Regensburgu 
a vystudoval Akademii výtvarných umění v Mnichově, od roku 1989 
vystavuje a to zejména ve východním Bavorsku, ale i v Čechách 
a Itálii.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

KNIHOVNA

Velká podzimní literární soutěž

5. – 11. října

TÝDEN KNIHOVEN
Pro návštěvníky naší knihovny 

– oddělení pro dospělé jsme připravili:
7. října 17.30 hodin – TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jak pracuje naše paměť a co můžeme udělat pro to, aby nám dobře sloužila, se dozvíte na 

přednášce Bc. Ivany Bruzlové u příležitosti akce NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI.

Cílem této akce je přesvědčit veřejnost, a to nejenom z řad seniorů, že je možné si spoustu 

věcí pamatovat, když se ví, jak na to. 

5. října 8–17 hodin – VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
– v suterénních prostorách Městské knihovny

– 1 kniha 2 Kč / 1 časopis 1 Kč

5., 7. a 9. října 13–17 hodin – OBČERSTVENÍ V KNIHOVNĚ
Návštěvu knihovny vám zpříjemníme nabídkou čaje a kávy. 

Pro návštěvníky naší knihovny 

– oddělení pro děti a mládež:
5., 7. a 9. října 13–17 hodin – STAŇ SE KNIHOVNÍKEM 
Nabízíme možnost vyzkoušet si práci knihovníka přímo na výpůjčním pultu.

5., 7. a 9. října 13–17 hodin - STAVBY Z VYŘAZENÝCH KNIH 
K dispozici bude tolik vyřazených knih, kolik potřebujete.
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Konečně tříbodo-
vá výhra! Fotbalisté TJ 
Sušice předvedli proti 
Mochtínu skvělé utkání. 
Na domácí půdě rozdr-
tili v neděli 13. září tra-
dičního soupeře vysoko 
7:1. Výrazně pomohla 
dvojice odchovanců, 
kteří se vrátili z angaž-
má v Německu. Miro-
slav Vrhel se podílel na 
šesti brankách, mezi 
střelce se zapsal i Miro-
slav Králík. V následu-
jícím kole Sušice srdna-
tě bojovala proti béčku 
Petřína, proti suverén-
nímu lídrovi tabulky nakonec pro-
hrála 2:4.

Dvojice ofenzivních hráčů Su-
šici výrazně pomůže, což Mirosla-
vové Králík a Vrhel ukázali hned 
v prvním zápasu po svém návratu 
z Německa. Oba nastoupili okamži-
tě poté, co klub vyřídil potřebné for-
mality a ofi ciálně je přivítal zpět ve 
svém dresu.

Proti Mochtínu se Sušici daři-
lo, po těsných prohrách v úvodních 
třech kolech mužstvo nutně potře-
bovalo zabrat. To se povedlo – dva-
krát se trefi l Vrhel, jednou Králík, 
po brance přidali i Kramár, Budil, 
Krůs a Vašák. Vedle přínosu ofen-
zivních posil je důležité zmínit i vý-
tečný výkon mladíků Krůse a Pi-
vetze, z čehož resultoval parádní 
výsledek 7:1.

Zatím poslední utkání odehrálo 
sušické áčko proti rezervě plzeňské-
ho Petřínu. Na hřišti lídra I.A třídy 
neodehrálo špatné utkání. Stabil-
ní brankářskou jedničku Františ-
ka Míčka musel nahradit Dominik 

Áčko rozdrtilo Mochtín 
a vzdorovalo lídrovi. Pomohli navrátilci

Sport

Nejmladší atletky a atleti Sušice 

opět závodí po prázdninách

Světová XTERRA a sušická závodnice

Výsledky a výkony sušických atletů a atletek na konci sezony 2020

Vašák, jindy nebezpečný útočník 
a střelec gólů. Paradoxně patřil 
k nejlepším hráčům zápasu, byť 
pustil čtyři nechytatelné střely. In-
kasované branky pramenily ze zby-
tečných chyb sušické obrany. 

„Z naší strany to nebyl špatný 
zápas, především v první půli jsme 
byli lepší, úrovní se navíc zápas blí-
žil minimálně parametrům krajské-
ho přeboru. Bohužel, rozhodly chy-
by,“ zní ze sušické kabiny. První 
branku vstřelil mladý útočník On-
dřej Míčka po přihrávce Miroslava 
Vrhela, druhou pak po centru Mi-
roslava Králíka vsítil hlavou Vrhel. 
Konečné skóre 2:4 mohlo vypadat 
jinak, nebýt už zmiňovaných zavá-
hání v defenzivě.

Sušice je po pěti odehraných ko-
lech na dvanáctém místě se třemi 
body, vede petřínské béčko s plným 
počtem bodů a skóre 22:2. Výběr 
Pavla Hrubce je tak jediný, který 
plzeňskému týmu dokázal vstře-
lit branky. Následující zápas čeká 
Sušici doma v neděle 27. září (15.30 
hodin) doma proti Svéradicím. 

Za zmínku stojí i výkony béčka. 
V pěti kolech ztratilo pouze jediný 
bod po penaltové výhře ve Veře-
chově (4:3), naposledy si doma po-
radilo se svédarickým béčkem 3:0. 
Utkání na umělé trávě bylo velmi 

Nejlépe si vedly ženy, které ve 
třetím kole výrazně zlepšily postave-
ní v soutěži družstev. Letošní sezó-
na začala díky kovidu 19, opožděně 
a množstvím přesunutých termínů 
závodů. Soutěže Plzeňského kraje 
byly částečně přesunuty do července 
a srpna, doby prázdnin, kdy již mno-
ho rodin mělo naplánované dovole-
né, děti tábory a starší brigády, což 
jim znemožnilo se soutěží zúčastnit.

Stejně nepříjemně nás ovlivnila 
rekonstrukce travnatých ploch na 
hlavním stadionu, vzhledem k tomu, 
že do staveniště byla zahrnuta i tar-
tanová dráha.

Bylo nám zajištěno hřiště a 250 
metrový ovál na ZŠ Lerchova ul, 
Vrhy a hody jsme trénovali na ved-
lejším prostoru u vrhačské klece na 
stadionu. Po dobu rekonstrukce do 
předání stavby se zde nesmí konat 
závody a tak se poslední Náboro-
vé závody mladých adeptů atleti-
ky – Mítink s omezením disciplin, 

bude konat též na ZŠ Lerchova ul. 
dne 26. 9. od 15.00 hod. Přihlásit se 
může i neregistrovaný zájemce roč-
ník 2003–2014. Všechny zájemce 
i rodiče mladých atletů zveme na 
tento závod. Informace na plakátech 
a u trenérů atletiky.

Výsledky: 
2. kolo, Sušice 22. 6. – Mlad-

ší žačky účast 4 dívky – obsadily
5 místo: Anička Valentová – 150 me-
trů 23,40 s., výška 126 cm., a šta-
feta s níže uvedenými 4 x 60 m
29,81 s, Klárka Javorská – 60 m 9,43 s,
150 m 23,44 s štafeta, Bára Kolá-
řová 150 m, štafeta a Nina Danie-
la Kohoutová štafeta. Mladší žáci: 
Vašek Mužík – koule 9,07 metru, 
a kriket. míček 52,42 m osobní re-
kord (OR), Hynek Vichr – 60 m
8,78 s a odstoupil (zranění kotní-
ku) 3. kolo v Domažlicích 3. 9. –
4 děvčata skončila v družstvech na
5. místě. Za velmi teplého počasí 
zahájila soutěž Anička Valentová

60 m překážek 11,96 s OR, 
Klárka Javorská na 60 m – 
9,28 s OR dálka 3,96 m , na 
prvních závodech bodova-
la i Terezka Šašková v dál-
ce 3,72 m a ve štafetě 4 x 
60 m s Aničkou, Klárou 
a Bárou Kolářovou 36,95 s. 
Vašek Mužík byl v žácích 
sám a podařilo se mu ve 
vrhu koulí prvním hodem 
překonat poprvé hranici
10 m, výkonem 10,31 m – 
2. místo a v hodu kriket. 
míčkem 46,66 m.

3. 8. se na ZŠ Ler-
chova konaly kontrolní 
závody, pořádané AKM 
Viktoria Plzeň – soustře-
dění, kterých se zúčast-

nili i naši závodníci v netradič-
ních disciplinách: Vašek Mužík 
oštěp 26,79 m disk 20,75 m tyto 
discipliny jej čekají už příští rok 
ve starším žactvu.

Starší žákyně měli jen 2 kola, 
první v Klatovech 25. 6, kde byly 
vypuštěny hod kladivem a skok 
o tyči naše silné discipliny a tím 
jsme ztratili mnoho bodů. Ve Stří-
bře na 2 kole nás čekalo nepří-
jemné počasí, silný vítr a přeháň-
ky dešťové. Zejména tyčkařky 
si hodně zaběhaly v nárazovém 
protivětru. Výkony a výsledky 
obou kol: Míša Holečková – 60 m
8,61 s dálka 4,39 m, Anička Ma-
toušková – 60 m 8,60 s tyč 2,70 
metru, Magda Rybová – tyč
2,30 m, Kačka Karlíková – dálka 
4,08 m a všechny štafeta 4 x 60 m. 
Je smutné , že další děvčata nena-
stoupila ani na jedno kolo v soutěži 
družstev, jmenovat nebudu. Druž-
stvo tak skončilo 6. z 8 přihlášených.

V dorostu pouze Eliška Host-
ková nastoupila v druhém kole za 

Prachatický závod XTERRA 
Czech je nejstarším podnikem svě-
tového poháru v terénním triatlonu 
v Evropě. Je už tradiční součástí 
světového poháru XTERRA. Le-
tos se kvůli koronaviru uskutečnil 
v náhradním termínu 6. září. Hlav-
ní dlouhá trať měla tyto parametry: 
1,5 km plavání (v Křišťanovickém 
rybníku), 35 km horské kolo, 10 km 
běh a zúčastnilo se přes 250 závod-
níků, z toho 43 žen v kategoriích 
profi  a po pěti letech podle věku.

Na jaře letošního roku jsme při-
nesli rozhovor (SN 6/2020) se sušic-
kou triatletkou Lucií Hrabovou, 
která tento závod označila za vrchol 
své sportovní sezony. Podnik nako-
nec úspěšně absolvovala, proto jsem 
jí požádal o zhodnocení:

Vloni byla Xterra tvůj první 
triatlon vůbec a hned jsi vyhrála 
krátkou trať. Letos jsi absolvovala 
dlouhou a opět z toho byla medaile 
tentokrát bronz (kat. do 40 let). Jaký 
byl pro tebe rozdíl mezi krátkým 
a dlouhým závodem?

„Už vloni jsem chtěla startovat 
na dlouhé trati, ale kvůli zlomeni-
ně ruky jsem měla tréninkový skluz 
a nestačila se tak dostatečně připra-
vit. Rozdíl mezi tratěmi je v tom, 
že krátká se dá odzávodit s menší-
mi přípravnými objemy. U dlouhé 

je to jiné, tam už se musí mnohem 
víc trénovat a jet také hlavou, pro-
tože v Prachaticích jsou cyklistika 
i běh velmi náročné. Prudké dlou-
hé kopce a technické sjezdy, kde si 
neodpočineš. Když jsem na star-
tu viděla Němce, Francouze, Italy, 
Španěly ad., vůbec jsem nevěřila, 
že to klapne na medaili.“

Jaká byla atmosféra akce?
„Atmosféra byla skvělá, když jsi 

v dějišti mezi těmi nejlepšími, star-
tuješ s nimi ve stejném poli, před 
závodem zní česká hymna, spousty 
závoďáků včetně mě potlačuje slzy. 
Je to nezapomenutelné.“

Měla jsi při závodě krizi?
„Krizi se nedá úplně říct, ale při 

výběhu z druhého depa jsem za-
pomněla číslo a musela se pro něj 

vrátit, jinak by mě nejspíš diskva-
lifi kovali. To mě trochu rozhodilo 
a pak už mě nohy skoro nefungo-
valy. Běželo se na dvě kola, vět-
šinou se v druhé polovině rozbí-
hám, ale teď už na mě neplatilo nic. 
Trochu jsem se vzpamatovala až
200 m před cílem, kdy jsem před-
bíhala jinou závodnici a věděla, že 
je to už jen kousek.“

Jaká disciplína je pro tebe nej-
těžší a naopak?

„Momentálně běh. Tam jsem 
úplně na začátku, přestože se mu 
věnuji. Musím se naučit správnou 
techniku.

Kolo je mi nejbližší, ale tam je 
potřeba také zabrat. Samostatnou 
disciplínou jsou přechody v depu, 
zde je také rozhodně co zlepšovat.“

Jaké jsi měla pocity v cíli?
„Skvělé, když jsem slyšela, že 

jsem třetí…, to že jsem tak blízko 
mé vysněné Hawaji, mi došlo až 
později.“ (druhá v pořadí se ještě 
kvalifi kovala – pozn. red.)

Jaké máš nejbližší sportovní 
plány?

„Věnovat se intenzivněji trénin-
ku, aby mi už příští rok neutekla 
kvalifi kace na MS na Hawaji.“

Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec

družstvo Klatov v běhu na 1500 
metrů a obsadila 6 místo.

Družstvo žen složené ze ža-
ček, dorostenek, jedné junior-
ky a dvou žen se prosadilo až ve
3. kole 12. 9. v Nýřanech. Nejlep-
ší výkony ze všech tří kol: 1. Jana 
Schafhauserová – dálka 485 m 
OR, 100 m 13,66 s OR, 2.–3. Eliš-
ka Hostková – 3000 m 11:53,26 
s OR, 2.–3. Míša Šantrůčková – 
tyč 2,30 m oštěp 30,48 m, 4. Ivana 
Vítovcová – koule, disk, 5. Anič-
ka Matoušková – tyč 2,80 m OR, 
6. Martina Oudová – kladivo, 200 
metrů, 7. Magda Rybová – tyč 2,30 
metru, 8.–9. Jana Hošková a Pavla 
Svejkovská, 10. Míša Holečková,
11. Kačka Karlíková.

A to je ve stručnosti atletická se-
zona 2020. Děkuji všem, kteří se 
odhodlali hájit barvy Sušice v atle-
tických disciplinách. Možná se od-
hodlají přijít na Mítink a Náborové 
závody 26. 9. 2020 na ZŠ Lercho-
va Sušice. 

 Vašek Svoboda

Po letních prázdninách se opět 
sešli naši nejmladší atleti na oválu 
a hned měli před sebou výzvu při-
pravit se na závody v atletickém ví-
ceboji, které se konaly již 9. 9. 2020 
v Klatovech.

Atletická přípravka a minipří-
pravka TJ Atletika Sušice v počtu 
12 závodníků si vedla velice dobře. 
Tři získané medaile nás trenéry ve-
lice potěšily. 

Za minipřípravku brala ve více-
boji zlato Anička Staňková. Ze starší 
přípravky druhé místo získala Alen-
ka Matoušková a třetí příčka patřila 
Štěpánovi Fornousovi.

Ale i ostatní naši atleti si za-
slouží velkou pochvalu: Jolana 
Vichrová, Petra Kotalová, Te-
reza Votavová, Adéla Achsová, 
Marek Votava, David Potuž-
ník, Vendelín Kohout, Jáchym 
Kouba a naše nejmladší posila 
Jaruška Staňková. Všem moc 
děkujeme za příkladnou repre-
zentaci TJ Atletika a našeho 
města Sušice.

Kompletní výsledky a výko-
ny lze nalézt na www.online.
atletika.cz/kalendar/vysledky.

Trenéři: Jarka Křížová 
a Helena Matoušková

náročné, domácím se herně neda-
řilo tolik jako v předchozích kolech. 
Přesto po brankách Patrika Hubáč-
ka, Petra Kratejla a Jana Chudého 
jednoznačně zvítězilo a upevnilo si 
vedení v tabulce. 

TJ Sušice – Mochtín 7:1 (2:1)
Branky: Vrhel 2, Králík, Kra-

már, Budil, Krůs, Vašák.
Sestava: Míček – Pivetz, Skrbek, 

Kodýdek, Marek – Budil, Klíma, 
Krůs, Králík – Vrhel, Vašák

Střídali: Tuček, Catalin, Kra-
már, Brož
SK Petřín Plzeň – TJ Sušice 
4:2 (3:2)

Branky: Míčka,Vrhel.
Sestava: Vašák – Pivetz, Skrbek, 

Kodýdek, Marek – Kramár, Tomáš 
Klíma, Krůs, Králík – Vrhel, Míč-
ka. Střídali: Tuček, Catalin, Patrik 
Hubáček.

TJ Sušice „B“ – Svéradice 
„B“ 3:0 (1:0)

Branky: Patrik Hubáček, Kra-
tejl, Chudý

Sestava: Jána – Míka, Tuček, 
Šlais, Bachroň – Bartoš, Blažek, 
Hubáček Pavel, Hubáček Patrik – 
Kratejl, Catalin. Střídali: Vinický, 
Chudý, Blažek Ladislav, Macháček.

Jonáš Bartoš
Foto: facebook.com/tjsusicefotbal

Sušický útočník Dominik Vašák bojuje o balon v utkání s Mochtínem
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Sportoviště města Sušice

Brigáda na Sportovišti
Do našeho kolektivu hledáme brigádníky:

· na pozici úklidového pracovníka
Přidejte se do týmu Sportoviště a staňte se naším brigádníkem.

Plat: 95 Kč/hod.

Práce je vhodná i pro seniory.

V případě zájmu se ozvěte na e-mail: hromadkova@sportoviste-susice.cz 

• na pozici recepční/pokojská na ubytování Roušarka
Co budete v práci dělat?

o zajištění provozu hotelu

o průběžný úklid pokojů

o generální úklid pokojů

o úklid společných prostorů

o příprava snídaně, pomazánky, moučník

o dovoz a výdej obědů a večeří

o praní prádla

o žehlení prádla

Práce je vhodná i pro seniory.

Směny: ranní, odpolední nebo podle domluvy

Plat: 100 Kč/hod.

Nástup: ihned

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

Špinavá hra o nemocnici
Když jednatelé Pavel Hais a Václav Rada převzali nemocnici

zdevastovanou soukromníkem, přišli v prosinci 2019 s vizí otevřít chi-
rurgii, internu s JIP, navyšovat lůžka LDN a zachovat komplement služeb 
s ambulancemi. Chtěli souhlas zastupitelů, a to i k úvěru na nové CT 
a další přístroje. Zastupitelé schválili! Museli vědět, že rozjezd nemocnice 
vyžaduje obrovský kus práce a velké peníze. „Všichni tady nemocnici 
chceme“, bylo slyšet z radnice. Ale přitom jistí lidé za rohem pomlouvali, 
házeli klacky pod nohy, posílali kontroly a žádali analýzu rozvoje nemoc-
nice. Čekali, že ochotní, politicky nezkušení pěšáci opustí šachovnici 
a rozjezd nemocnici se jim nepovede? 

Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o tom, že rada města (hlasy 
ODS a hnutí ANO) odvolala 14. 9. oba jednatele a místo nich zvolila Bc. 
Jiřího Vlčka. Dva dny poté jednalo zastupitelstvo, kam přišli zaměstnanci 
nemocnice i nový ředitel. Byla prezentována „Analýza Sušická nemocnice 
2020,“ zpracovaná fi rmou Sefi ma.

Analýza ukazuje, že nastavené kroky odvolaných jednatelů jsou 
správné. A že nemocnice má šanci během několika málo let fungovat 
s minimální ztrátou. Jak je to možné? No proto, že nyní provedené 
výkony budou pojišťovnami zaplaceny vždy až při vyúčtování (v roce 
následujícím). Ztráta je letos obrovská i v důsledku chybného roz-
hodnutí v roce 2015 o pronájmu nemocnice, říká analýza. 

Od 6. 1. nemocnice jede, pacienti začínají přicházet a…. přijde virus. 
Operativa se musí zastavit. Zdravotníci mají další, nečekané starosti. 
Přesto zůstávají. Náklady stejné, výkony menší, logicky – větší ztráta. 
V letošním roce z rozpočtu města 37 mil., 2,3 mil. poslal kraj. Ale pacienti 
nemocnici vyhledávají, ambulancemi jich prošlo více než 10 tisíc, okolo 
1300 leželo na akutních lůžkách a stejný počet do nemocnice přivezla 
záchranka! O tom, zda dotovat nemocnici, rozhodují zastupitelé.

Václav Rada a Pavel Hais by měli dostat metál, místo toho byli odvo-
láni. Proč? Nic nezpronevěřili, pracovali zadarmo, nastartovali procesy 
obnovy a postupného snižování nákladů, sháněli lékaře po celé repub-
lice a chtěli po zaměstnancích odvádět dobrou práci. Rada města byla 
vyzvána, aby změnila své rozhodnutí, to se nepodařilo. Jak kdo 
hlasoval? PRO: Karel Janda, Jitka Kroupová, Pavel Hais, Václav 
Černý, František Majer, Milena Stárková. PROTI: Petr Mottl, Jana 
Švelchová, Věra Fornousová, Jan Lhoták, Andrea Staňková, Jonáš 
Bartoš, František Jelínek, Pavel Javorský. Zdrželi se: Jaroslav Ma-
cháček, Čestmír Kříž, Milena Naglmüllerová. Nepřítomni: Rudolf 
Voldřich, Věra Marešová a Jan Staněk a Petr Nikodem (odešli dříve).

Je třeba si uvědomit potencionální hrozbu, že v důsledku odvolání 
jednatelů odejdou lékaři a péče skončí. V každém případě Sušice tímto 
krokem vyslala další negativní signál ohledně skutečného zájmu vedení 
města o svou nemocnici.

Ing. Milena Stárková, zastupitelka města a krajská radní pro 
zdravotnictví (ve volbách kandiduji za ČSSD na 6. místě).

Jak se chovat v dnešní 
době v bazénu 

a v prostorách Sportoviště?
Jak všichni víme, situace je v dnešních dnech složitější. Opět 

jsme nuceni nasadit roušky a chovat se zodpovědně k našemu 

zdraví a ke zdraví ostatních. 

A jak to je teď s rouškami na Sportovišti? 

Obecně platí, že na recepci je povinnost nosit roušku, tak jako 

ve všech vnitřních prostorách. Pokud jdete do bazénu, roušku si 

necháte v šatně a do bazénu pokračujete bez ní. Pokud jdete do 

fitness, tak v době tréninku, nebo cvičení, máte roušku uloženou 

u svých věcí a po tréninku ji opět nasadíte. 

Děkujeme všem našim zákazníkům, že stojí při nás a že dodr-

žují základní pravidla hygieny, udržují si rozestupy a nosí roušku. 

A zároveň prosíme všechny, pokud se necítíte dobře, odložte 

návštěvu Sportoviště na jiný den.

Sami se snažíme dělat vše pro to, aby nás nákaza co nejméně 

zasáhla. Zpřísnili jsme ještě více úklidové normy a vše neustále 

dezinfikujeme od vstupní haly, přes šatny, lehátka, cvičící sály 

a stroje,... Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakoukoliv změnu 

zdravotního stavu a hlídáme, aby všichni byli zdraví. 

Věříme, že společně vše překonáme

Sportoviště města Sušice

NÁBOROVÉ ZÁVODY 

PRO ZAČÍNAJÍCÍ ATLETY
ročník 2009 – 2015 dle věkových kategorií ČAS

DISCIPLÍNY: všechny na školním hrišti ZŠ Lerchova

BĚH NA 60 m • PŘEKÁŽKOVÝ BĚH NA 60 m (2009–11) 

BĚH NA 150 m • SKOK DALEKÝ • HOD MÍČKEM

ZÁVODY PRO MLÁDEŽ
ročník 2003 – 2008 dle věkových kategorií ČAS

DISCIPLÍNY: 
na školním hrišti ZŠ Lerchova
BĚH NA 60 /100 m • SKOK DALEKÝ • SKOK VYSOKÝ
na stadionu TJ Sušice
VRH KOULÍ • HOD KLADIVEM • HOD OŠTEPEM

Kontakt: 774 231 753, 605 809 667

placená inzerce

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-alka-skc-susice.webnode.cz
tel.: 604 533 504 | e-mail: hajkova.g@seznam.cz



Koupím známky, mince, bankovky, 
obrazy, staré hodiny, vojenské před-
měty – šavli, uniformu a podobně. 
Můžete nabídnout i jiné staré před-
měty nebo celou sbírku a pozůsta-
lost. Tel.: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici v rod. domku. Důchodce 
– nekuřák. Dlouhodobě. Telefon: 
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, ma-
nipulační 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 říze-
ní, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. 
– kvalitně a rychle. I. Drábková, Su-
šice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Pomozte nám, prosím. Svatojánci 
hledají spolupracovníky a dobrovol-
níky do volnočasových klubů. Bližší 
info – Petra Jílková, tel.: 792 229 210, 
e-mail: svatojanci@email.cz. 
Daruji 3 koťátka – i jednotlivě – 
černé, bílé s černými fl eky na ouš-
kách a zádech a mourované. Jen do 
dobrých rukou! Tel.: 728 375 762.
Hledám jakoukoliv práci – brigád-
ně o sobotách a nedělích – výkopo-
vé práce, zámečnictví, na stavbě. 
Možno volat po 15.00 hodině. Tel. 
604 880 966
Daruji za odvoz sporák na propan 
butan a kamna na naftu. Telefon: 
702 020 889
Rodinné centrum Sušice – Medví-
dek, z.s. prosí o darování známek 
do Penny Marketu na plyšová zví-
řátka, hračky využijeme při cvičení. 
Tel. Haisová Marková 724 324 757 
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalář-
ských a magisterských prací, přípra-
vu na přijímací a maturitní zkoušky, 
doučování z českého jazyka. Tel. 
606 494 996
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon:
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám knofl íkovou chromatic-
kou harmoniku (Hlaváček Louny) 
– 120 basů. Cena dohodou. Telefon: 
604 623 251
Prodám koupelnovou skříňku 
i s umyvadlem, možnost koupit 
i jednotlivě, vše velmi levně. Tel. 
723 606 833
Prodám auto z r. 1999 „Opel Ast-
ra“, najeto 197 tisíc km, barva šedá. 
V r. 2019, izolace spodku, výměna 
prahů, blatníků, autorádio, baterie, 
technická prohlídka 5/2021, povinné 
pojištění 6/2021, katalyzátor, závěs 
na káru, prodám pro vysoký věk. 
Cena 15.000 Kč. Tel. 376 593 231
Prodám „moped“ českosloven-
ské výroby, výborný stav. Telefon:
604 879 657
Prodám nové masivní pivní sety 
ze smrkového dřeva d – 200 cm, š 
– 145 cm. Cena 3 500 Kč. Telefon 
607 887 492
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Kdo levně prodá nebo daruje starší 
banjo. Tel. 606 406 010
Koupím bubnovou sekačku s pojez-
dem či lištovou, dále kompresor Or-
lík 1–3 pístový a nějakého pionýra 
či babetu Mustanga Simsona Jawu 
čezetu a ještě koupím hoblovku nej-
lépe s protahem. Tel. 737 162 395
Koupím Škoda Spartak, Felicia, 
Octavia veterán, stav nerozho-
duje nebo Tatra 603. Telefon:
732 279 865
Koupím čerstvé houby a lesní plo-
dy. Značka: Přijedu po domluvě, 
platí stále. Tel. 774 877 406
Koupím bubnovou sekačku či lišto-
vou a hoblovku s protahem 20–30 
centimetrů KDR ROjek a nějakého 
pionýra, babetu. Tel. 703 680 317
Koupím Simson S51, Jawa Pio-
nýr, Pérák , ČZ a jiný veterán, stav 
nerozhoduje i motodíly. Telefon:
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s li-
tými nápisy, staré zápalkové ná-
lepky a krabičky, reklamní ple-
chové a smaltové cedule, papíro-
vé dopisní zálepky, staré pohledni-
ce Sušice a okolí. Přijedu! Telefon:
606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel.: 721 707 587

Uzávěrka 
příštího vydání

Sušických novin 

bude 1. 10. 2020 ve 12 hod.

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

VELKÉ SLEVY BRÝLÍ
dioptrických, slunečních

       i sportovních
 platné do 16. října 2020

  OPTIKA D. Větrovská
  Nádražní 388, Sušice

„V BRANCE“
dámské • pánské • dětské

Hanka Ládová - tel. 724 863 535

!  NOVĚ ! 
LICHÉ SOBOTY

PÁNSKÉ STŘÍHÁNÍ 
- bez objednání -



V našem malém seriálu si připo-
mínáme 600 let od vypuknutí husit-
ské vzpoury proti tehdejšímu svě-
tu, respektive církvi, která de facto 
vládla. Připomeňme si, že v době 
Husově v Evropě existovala církev 
jediná: Římsko-katolická. Dlužno 
říci, že jak Mistr Jan Hus, tak husi-
té, se cítili býti katolíky. Vůči círk-
vi měli však ně-
kolik zásadních 
výhrad. Psali 
jsme o nich.

V posled-
ním díle jsme 
si připomněli 
II. křížovou vý-
pravu, v níž již 
slepý Jan Žiž-
ka z Trocnova 
vytlačil vojsko 
Zikmunda Lu-
cemburského od 
Kutné Hory a málem se mu poda-
řilo krále zajmout. Husité se v čes-
kých zemích upevňovali. V rukou 
drželi Prahu včetně obou králov-
ských hradů a vytvořili čtyři (vo-
jenské) svazy – táborský, východo-
český, pražský a žatecko-lounský. 
Zároveň však začíná docházet k ne-
shodám a soupeření mezi jednotli-
vými kališnickými frakcemi.

Zikmund si během této křižácké 
výpravy podmanil Moravu. Větši-
na moravské šlechty se na jím svo-
laném sněmu v Brně zřekla Čtyř 
pražských artikulů (17. listopadu 
1422) a byl zde také založen pro-
tihusitský landfrýd. Volně – vo-
jenská a správní ochrana Moravy. 
Přesto byla jeho prestiž v Říši ne-
úspěchem výpravy velmi poško-
zena – již podruhé bylo jím vede-
né křižácké vojsko poraženo. Od 
tohoto okamžiku se již dalších vo-
jenských tažení proti husitům neú-
častnil a koncentroval se na diplo-
matické řešení situace.

Jan Žižka se o rok později (1423) 
rozchází s představiteli Tábora a od-
chází do východních Čech, kde 
začíná formovat nové bratrstvo 
(Nový, též Menší, Tábor). Roku 
1424 uspořádá výpravu na Moravu. 
Jeho vojska oblehla hrad v Přibysla-
vi (majitelem byl Čeněk z Ronova, 
který se čtyři roky předtím spolu-
podílel na zmasakrování 700 neoz-

brojených husitů, jimž slíbil milost 
oplátkou za složení zbraní), který 
sice bratři z Menšího Tábora dobyli, 
ale husitský vojevůdce zde podlehl 
nespecifi kovanému onemocnění.

Jeho nástupcem se stal geniální 
stratég Prokop Holý. A sází kato-
líkům jednu porážku za druhou. 
Vítězství kališníků umožňují ex-
panzi do okolních zemí. Rodí se 
spanilé jízdy. A také rozhodnutí ev-

ropských kato-
líků, že je třeba 
vzpurným Če-
chům konečně 
utnout tipec. 

III. křížo-
vá výprava 
vpadla do zemí 
Koruny české 
roku 1427. Ka-
tolická vojska 
měla postupo-
vat do Čech ze 
tří stran. Hlav-

ní (západní) proud však 4. srpna 
utrpěl ostudnou porážku u Tacho-
va a slezská armáda (dislokovaná 
u Náchoda) a rakouská (na jižní Mo-
ravě) pod dojmem tohoto debaklu 
do Čech ani nevyrazily. Další vítěz-
ství Božích bojovníků…

Pověsil jeden můj přítel na face-
book tuto větu: „PRAVDA VÍTĚZÍ 
je už jen bezduchý nápis na zástavě 
ulhaného prezidenta“. Nesouhla-
sím. „Pravda vítězí!“ je daleko víc. 
S charakterem kohokoliv nemá co 
dělat. Od roku 1920 je sice součás-
tí prezidentské standarty, ale T. G. 
Masaryk si toto krédo vypůjčil od 
Jana Husa. Ten roku 1413 píše Ja-
novi z Rejštejna (bakalář církevní-
ho práva, rektor Univerzity Karlo-
vy a diplomat krále Václava IV.): 
„Pravda vítězí nad vším“ (Super 
omnia vincit veritas). A roku 1415 
z kostnického vězení Pražské uni-
versitě: „Stůjte v poznané pravdě, 
která vítězí nade vším a sílu má až 
na věky“.

Na české standartě chybí jedno 
slovo – Boží. Pravda Boží vítězí! 
Protože přesně tak to chápal Hus 
a přesně tak to chápali i husité. Proto 
byl Jan Žižka neporazitelný.

Možná bychom to slovo měli 
prezidentovi na vlajku vrátit.

Buďte zdrávi, přátelé!
18. září 2020

Martin Mejstřík
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Zástava

Hudbymilovná kočička
Ti z vás, kteří někdy měli nebo 

právě mají kočku, určitě potvrdí, 
že to je velké obohacení domácího 
života. To, že si kočka pořizuje vás 
a ne vy kočku, platí jen do určité 
doby. Dlouhodobým soužitím se 
kočky stále více přizpůsobují lidem 
a někdy je hodně zábavné pozoro-
vat, co všechno umějí.

Naše kočka si při pití nabírá 
vodu z misky tlapičkou, aportuje 
házené plyšové myšky, miluje pro-
hánění lískového oříšku bytem, sha-
zuje piškoty z police na zem a po-
zoruje našeho psa, jak je radostně 
požírá. 

Koček prošlo mým životem 
hodně, ale ta, kterou jsem po-
tkala v kostele ve Strašíně, je 
nezapomenutelná. 

Při příležitosti Strašínských hu-
debních slavností se v kostele 17. 
července konal koncert barokní 
hudby v podání mladých hudební-
ků Kolegia PKF. S několika stejně 
natěšenými příznivkyněmi hudby 
jsme se vmáčkly mezi ostatní po-
sluchače a koncert začal. Vivaldiho 
Sonáta 4 C dur nás naladila do té 
správné nálady, a až po chvíli jsme 
zjistily, že do kostela vkráčela kočka 
a poklidně se procházela uličkami. 
Při Sonátě 2 g moll J.D. Zelenky 
usoudila, že se také posadí.

Jelikož už nebylo žádné vol-
né místo, vyřešila situaci jedno-
duše. Vyskočila na klín kamarád-
ce Zdeňce. Rozuměly si, a tak po 
chvíli hlazení a vískání spokojeně 

usnula. Prospa-
la celého Zelen-
ku, nebo se tak 
aspoň tvářila, 
ale při velkém 
potlesku se asi 
příšerně lekla 
a vystartovala jako dělová koule. 

Po krásném hudebním zážitku 
jsme se všichni rozešli do svých do-
movů, ať už tam na nás čekaly koč-
ky nebo ne. Ale ještě jedna kočka 
se mi ve vzpomínkách přihlásila. 

Kočka Slunomžourka z knihy 
Makový mužíček od Františka Ne-
pila. Myslím si, že tento autor je 
pro nás Čechy někdo jako Robert 
Fulghum pro celý čtenářský svět. 
Jeho laskavý humor a moudrost 
nemá časovou hranici a je poplat-
ný dnes stejně, jako když své kni-
hy psal. Slunomžourka tolik chtěla 
dělat radost milované babičce, ale 
přitom byla kamarádka všech myší. 
Vyřešila tedy situaci „Nepilovsky“. 
Dohodla se s jednou myškou z půdy, 
a tu pak každé ráno nosila babičce 
na práh jen proto, aby si poslechla 
milovanou větu: „Jedeš s tou fujvěcí 
pryč!“…… A pak myšku zas opatr-
ně odnesla zpět na půdu.

Všechny příběhy Makového mu-
žíčka jsou plné moudrosti, lásky, 
porozumění a pocitu sounáležitos-
ti. Čím častěji je čtu dětem, tím více 
jsem přesvědčená o tom, že by si ji 
měli přečíst i všichni „dospěláci“. Je 
to cesta od jedné malé makovičky 
k velkému poznání. mia.u

Na minulé hádance byla zachy-
cena stavba vodního díla na jezu na 
Otavě za Dlouhou Vsí, viz další při-
ložené arch. fotografi e z onoho místa 
ze třicátých let 20. století. Mně sa-
motnému udělala tato nedávno ob-
jevená archívní fotografi e radost, 
neboť k tomuto malebnému místu, 
zdejší vodní laguně a oáze klidu, jez-
dím rád často na kole po cyklostez-
ce stejně jako mnozí z vás se v létě 
koupat. Po vykoupání a osvěžení se 
v řece je potom fajn lehnout si na 
černou, vodou naplněnou gumu na 
jezu, která zajišťuje samoregulační 
systém hladiny a následně se na slu-
níčku vyhřívat a opalovat. Občas zde 
můžete pod jezem pozorovat pla-
vení koní. Toto vodní dílo zde bylo 
postaveno kvůli plavení dřeva, viz 

minulý článek. Dochované dřevě-
né trámy na jezu už něco pamatují. 
Asi 100 metrů proti proudu nad je-
zem byl z betonových bloků vybu-
dován pro vodní elektrárnu přívod-
ní umělý vodní kanál, kolem něhož 
sem přijíždíte. 

K minulému článku. Samotné-
mu plavení dřeva předcházelo ká-
cení dřeva v létě. Těžba dřeva byla 
náročným a také nebezpečným za-
městnáním. Kromě kácení stromů 
museli dělníci ještě loupat kůru 
kvůli kůrovci. Těžké úrazy i smr-
telná zranění způsobená pády stro-
mů, sklouznutím svážených klád či 
nepozorností byly běžné. Byla tu 
ovšem i jiná nebezpečí hlubokého 
lesa, jako pády ztrouchnivělých stro-
mů nebo útoky lesních šelem. 

Život lesních dělníků byla hlav-
ně velká dřina. Přes celý týden žili 
v lese, domů se dostali jen na nedě-
li. Bydleli v boudách z kmenů, vět-
ví a kůry. (Často na těchto místech 
vznikly později nové obce.) K jídlu 
jim v práci musela stačit jen poled-
ní svačina – většinou chléb a sýr. 
Hlavní jídlo přišlo na řadu až ve-
čer – při úkolové mzdě často až za 
tmy. Připravovali si šterc (moučnou 
kaši) a někdy groachts (ztvrdlý kus 
uzeného masa). Pak si šli lehnout na 
mechové lůžko, přikryté houní nebo 
pytlem. Kouř z dohořívajícího ohniš-
tě je měl chránit před dotěrnými čer-
nými mravenci a zmijemi. 

Nejnebezpečnější částí jejich prá-
ce bylo stahování a svážení. Klády 
nebo silná polena bylo třeba přemís-
tit k další přepravě po vodních to-
cích. Svoz dřeva k plavení a na pily 
pro sedláky byl významným přivý-
dělkem. Ke stahování dřeva z prud-
kých svahů, kam nebylo možné zajet 
potahem, se budovaly dřevěné kory-
tové skluzy – úzká koryta ze dřeva, 
v nichž klády samotíží klouzaly dolů 
k cestě nebo vodnímu toku jako po 
skluzavce. Na méně prudkých sva-
zích se kmeny k cestám stahovaly 
pomocí koňského potahu, což vy-
žadovalo zručnost. Pak se nakládaly 
na vůz či na saně k další přepravě.

Dříví palivové i kratší stavební se 
sestavovalo v „metry a sáhy“ poblíž 
cestiček a označovalo se dlouhými 
tyčemi, aby se pak v zimě pod tříme-
trovou vrstvou sněhu našlo. Klády se 
nechaly tam, kam padly, jen někdy 

se opřely o pařez, aby je bylo možné 
i pod sněhem snáze najít. 

Když sněhová pokrývka táním 
a opětovným zmrznutím náležitě 
ztuhla, začaly přípravy ke svážení 
většiny dřeva. Na sněhu jezdili na 
saních ve skupinách po dvou nebo 
po třech, aby si navzájem pomá-
hali. Kláda nebo dvě se naložily 
na saně s dlouhými, ostře zvednu-
tými sanicemi, dolním silnějším 
koncem se přitáhly k saním řetě-
zem. Saně bývaly poměrně lehké 
a nebyly delší než 3 metry. Svážeč 
řídil saně hlavně nohama, ale také 
postranním, dole okovaným klac-
kem, přivázaným silným motou-
zem k pravé postranici. Aby nedrh-
ly kmeny stromů o zem, používali 
sedláci na kmen zvláštní násuvnou 
botu. Při svozu urazili denně až
40 kilometrů, polovinu z toho s pl-
ným nákladem. K sáňkování dlou-
hého dříví se používaly dvoje saně 
spojené za sebou.

Na saních se sváželo i dřevo pole-
nové, kterého se dalo naložit na jed-
nu fůru 2 až dva půl metru. Sáňkař 
se při jízdě na svahu téměř položil 
na příčku pod nosy saní, rukama 
se přidržoval za nosy a výkyvem 
těla, zejména pak odrazy nohou řídil 
směr jízdy. Na prudších svazích se 
k přibrzďování připojovaly za saně 
vlečky se svazkem polen. 

Vaše postřehy k nové hádance 
pište prosím na e-mail: bur.mira@
seznam.cz. Děkuji.

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

Poznáváte?

V podvečer 11. září 2020 
byl umístěn do kaple Povýše-
ní svatého kříže náhrobní ká-
men sestavený ze zachráněných 
fragmentů vandalsky zničeného 
náhrobního kamene v padesá-
tých letech armádou. Autorem 
této nové desky je kamenoso-
chař Tomáš Franta.

V sobotu 12. září, v den slav-
nosti k dvoustému výročí vy-
svěcení sklářské kaple, proběhla 
tradiční pouť. Česko-německou 
mši sloužili na obnovených zá-
kladech P. Jan Kulhánek společ-
ně s P. Markem Donnerstagem, 
P. Slávkem Holým, který se za-
sloužil o znovuvzkříšení kaple 
a základů kostela sv. Vincence 
Ferrerského spolu se hřbitovem, 
jáhen Václav Pikeš a akolyta Jan 
Beneš.

Za krásného slunečného počasí 
se na pouti sešlo přes sto poutníků 
a dalších náhodných turistů. Bě-
hem slavnosti byla v průčelí kos-
tela posvěcena pamětní deska Ig-

náce a Felixe Hafenbreadla, kteří 
se zasloužili o postavení i vyba-
vení kostela v osadě Hůrka a rov-
něž byl posvěcen nový náhrobní 
kámen v rodinné hrobce v kap-
li. V závěru mše svaté promlu-
vil Peter Saalfelder z SRN o his-
torii i současnosti tohoto místa. 
Velkým přínosem bylo tlumo-
čení do češtiny panem Waltrem 

Wilhelmem. Mši 
svatou doprováze-
lo skvělé kytarové 
duo – Dáša Jíchová 
a Mirka Dolanská.

Výtečným za-
končením slavnos-
ti bylo bohaté po-
hoštění z pekařství 
Karla Rendla.

Vladimír Černý

200. výročí kaple sklářů na Hůrce

Tak máme za sebou zase jedno 
léto, zase jednu turistickou sezonu. 
Sezonu díky koronavirové epidemii 
trochu hektickou, protože Šuma-
va asi dlouho nepamatuje takové 
nájezdy tuzemských návštěvníků. 
Jistě, přineslo to spoustu pozitiv-
ního, ale současně se nám odhalila 
v plné nahotě některá naše bolavá 
místa. Jedním z těch nejaktuálněj-
ších problémů se ukázal evident-
ní nedostatek vhodných parkova-
cích míst. Takhle totálně ucpanou 
Sušici opravdu dlouho nepamatuji. 
V centru města neměl našinec šanci 
prakticky zaparkovat a přiznávám, 
že i já jsem byl letos dvakrát poku-
tován za špatné parkování. A zná-
má nerudovská otázka „kam s ním“ 
se stala nejen pro mě, ale snad pro 
všechny místní i cizí řidiče více než 
aktuální. Vynalézaví turisté záhy 
objevili a na několik hodin dokázali 
„okupovat“ třeba i malé parkoviš-
tě u hřbitova, které by přece mělo 
sloužit výhradně jeho návštěvní-
kům. Podobně na tom bylo i par-
koviště za mostem u domova dů-
chodců a řada jiných. 

Kam s ním? 
Sušice logicky potřebuje 

urychlené vyhledání a vybu-
dování centrálního parkoviště 
(eventuálně několika menších 
záchytných parkovišť), která by 
následně odlehčila historické-
mu jádru města. Rozhodně by 
to přispělo i ke zlepšení život-
ního prostředí. 

Nestálo by rovněž za úvahu 
omezit parkovací místa přímo 
na náměstí, které v současné 
podobě skutečně vypadá jako 
zmiňované centrální parkoviš-
tě? Nebo odlehčit ulici Americ-
ké armády, zřídit zde příjemnou 
pěší zónu a povolit do ní vjezd 
jen podnikatelům, kteří zde mají 
své obchody nebo jiná zařízení? 
Copak se k Rendlům pro rohlí-
ky skutečně musí jezdit autem? 
Vždyť ulice Americké armády 
se přitom dá krásně objet ulicí 
kolem kostela. 

Sušice je bezesporu jedním 
z nejkrásnějších měst v naší 
zemi. Udělejme ji proto ještě 
krásnější a funkčnější! Zaslou-
ží si to!  Tomáš Cihlář
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Sušická ZUŠ letos 
slaví 80. výročí své-
ho založení a takové 
významné jubileum 
si zaslouží pořádnou 
oslavu. K této příleži-
tosti uspořádali spo-
lečně učitelé a žáci 
akci s názvem Sušic-
ké ZUŠ Open k 80. 
výročí založení ZUŠ 
Fr. Stupky v Sušici, 
která proběhla 9. září 
v amfi teátru za ZUŠ.

V prostoru za ško-
lou to opravdu žilo. Sešlo se mno-
ho dětí a jejich rodin i příznivců 
školy. Pro všechny byl připraven 
pestrý program, na kterém se po-
dílely jednotlivé obory školy. Vy-
stoupila celá řada žáků hudební-
ho oboru (5), kteří i přes to, že 
měli ztížené podmínky pro stu-
dium v jarních měsících, před-
vedli skvělé výkony. Zpěváci ze 
všech oddělení Sušického dětské-
ho sboru (1) pak zpestřili odpoled-
ne zpěvem písní, které se naučili 
během distanční výuky. Kromě 
toho návštěvníci mohli nahléd-
nout do kostymérny divadelně-
-dramatického oboru (3). Stačilo 
si jen vybrat, jestli se chcete stát 
princeznou, klaunem nebo třeba 
mořskou pannou. A pak už si jen 
na památku nechat udělat fotogra-
fi i ve fotokoutku. I výtvarný obor 
(4) si připravil zajímavý program. 
Děvčata, která malovala dětem na 
obličej, se téměř nezastavila a ne-
končící fronta byla důkazem, že 
vytvořená díla měla u dětí veliký 
úspěch. Kreativitu pak mohly děti 
rozvíjet při malování barvami na 
připravené látkové tašky. 

Bylo to krásné poetické odpo-
ledne a příjemnou tečkou za celým 
programem bylo vystoupení sušic-
ké kapely Bossanoha (2). V tep-
lém světle zapadajícího zářijového 
slunce se celým okolím nesla po-
hodová nálada. Díky všem, kdo 
se podíleli na organizaci akce 
i všem vystupujícím za jejich od-
vahu a píli, se kterou pravidelně 
cvičí. Byla to neskutečná dávka 
pozitivní energie, která je v dnešní 
době tuze potřeba. Díky! A třeba 
zase za rok …    MH+DJ

foto ED, více foto 
na www.kulturasusice.cz
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Jak se opravdu žije v MarokuZUŠka ZUŠce
Cestovatelské přednášky Su-

šického kulturního centra se zno-
vu rozběhly a dalším dílem byl 
prožitý vhled do pro nás exotic-
ké společnosti v Maroku. 15. září 
měla v sušickém kině přednášku 
Tereza Huclová, která několik let 
sama v této zemi na různých au-
tentických místech žila, a která 
do těchto končin provází zájem-
ce v rámci své cestovní agentury. 

Krásné počasí letního dne ná-
vštěvnost sice oslabilo, ale atmosféra 
v sále byla inspirativní, na závěr se 
diskutovalo a přišla na řadu ukázka 
vazby turbanu i marocké chlebíčky. 
Tereza Huclová přítomné seznámila 
se svým objevováním Maroka a vy-
světlila hned důvod: „Zamilovala 
jsem si hlavně tamější přírodu, lidi 
a jejich humor a ráda o tom vyprá-
vím.“ Při první cestě si z Maroka ale 
oblíbila jen hory – Vysoký Atlas, 
a i proto se tam vrátila. Především 
jí ale pak doma zaujalo vyprávění 
o marocké škole, a tak místo do Me-
xika odjela učit do Maroka do Fezu. 
Milionové město charakterizova-
la mj. počtem 40 000 slepých ulic 
a obrázky rušného života v úzkých 
uličkách. Pulsující bludiště se jí tak 
zalíbilo, že ze školního bytu si ode-
šla hledat bydlení do centra a to ještě 
ani neuměla arabsky… 

S očekáváním hlubokého pozná-
ní života tamní společnosti přija-
la nabídku jedné marocké rodiny. 
A opravdu, několik měsíců s ní pak 
prožila v jedné velké obývací míst-
nosti, kam přicházeli často na ná-
vštěvu, najíst se i přespat další pří-
buzní. Např.: Před hlavním svátkem 
si nájemci bytů v činžáku pěstovali 
každý svojí ovci na mezipodestě, aby 
jí pak na otevřeném ohni obětovali 
a v pravý čas snědli. 

Po čase se z konzervativního še-
dého Fezu přestěhovala jižněji a blí-
že k Atlasu do Marrákeše. „Toto 
město je spíše 
takové růžové 
a optimističtěj-
ší,“ dodala. Tam 
si se svým zná-
mým Berberem 
z horské vesnič-
ky založila ces-
tovní agenturu, 
která se snaží 
spojit to nejlep-
ší z obou kultur 
a umožnit po-
znat nefalšované Maroko. 

Marrákeš bylo nejstarší hlavní 
město, které vystavěli Berbeři v 11. 
století překročivše Atlas od jihu. 
Vedly přes něj důle-
žité obchodní cesty, 
které spojovaly Evro-
pu s černou Afrikou. 
Ve městě se setkávali 
zástupci různých kul-
tur a vzájemně se obo-
hacovali. Tato tradice 
zůstala živá dodnes. 
Večer na hlavním ná-
městí vystupuje spous-
ta rozličných umělců 
mj. slavní vypravěči 
příběhů. 

Přednášející pak 
přítomné seznámi-
la s běžným, hodně 
komunitním životem 
tamních obyvatel – 

jak navštěvují společné 
lázně, přitom si nechají 
upéct maso s kořením ve 
speciálním džbánu, jak 
si doma připraví těsto 
a odnesou si upéct chléb 
do pekáren. Kus kus je 
pro ně slavnostní jídlo, 
které se dlouho a spe-
ciálně připravuje a po-
dává v pátek po hlavní 
modlitbě. 

V televizi se mluví 
arabštinou, ve školách 
se učí také francouzsky. 
Asi polovinu obyvatel-
stva Maroka tvoří Ara-
bové, polovinu Berbeři. 
Ti mají svoje vlastní pís-
mo i řeč, také jiné zvyky. 
Žijí převážně v horách 
a na Sahaře. Rozleh-
lý Atlas má mnoho za-
padlých zelených údolí s odlišný-
mi vesnicemi. Kraj je vhodný na 
pěší turistiku. Tereza Huclová také 
přiblížila slovem a obrazem místní 
svatbu: Dnes je u mužů v módě že-
nit se v obleku, mají tedy jeden pro 
celou vesnici a na obřad si ho půjčují. 
Sňatky domlouvají rodiny a mají na 
to dohazovačky. Ženich se např. vy-
praví za vybranou nevěstou, krátce 

spolu pohovoří o svých představách 
společného života, a pokud vše sedí, 
za sedm dní se slaví svatba a to ně-
kolik dní a navíc muži a ženy zvlášť. 

Jižní Maroko se vyvíjelo izo-
lovaně. Přes Vysoký Atlas neved-
la cesta, silnici postavili až v roce 
1936. Rodinné klany tam mezi sebou 
válčily, základ byl opevnit se a pro-
to se oblasti říká cesta tisíce kaseb 
(kasba – rodinná pevnost z nepále-
ných cihel, dnes často zchátralé). 
Jedna z nich se stala vděčným mís-
tem pro fi lmy (Hra o trůny, Gladiá-
tor…). Před pouští ještě cestovatelka 
prošla vyprahlé pohoří, které obý-
vá jeden divoký berberský kmen. 
V oázách jsou háje dvacetimetro-
vých datlovníků a šplhající sběrači 
z nich sklízejí datle. Sahara, to nej-
sou jen písečné duny, ale i kameni-
té planiny, kde mnohde v látkových 
stanech stále žijí nomádi, kteří se 
starají o svá stáda velbloudů či koz 
Jsou bohatí nejen svými stády, ale 
i svobodou. Na závěr Tereza Huclová 
pozvala přítomné do Maroka na pa-
mátky, zajímavosti a zejména mezi 
tamní obyvatelstvo. 

Eduard Lískovec
foto archiv Terezy Huclové 

Zajímavosti
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