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„Káčko“ zdobí nástěnné malby
V letošním roce tomu bude
10 let, kdy děti z mateřské školy
přestřihly pásku a oficiálně tak
zahájily provoz Káčka – komunitního centra Sušice. Nová budova
navazuje na stávající objekt ZUŠ
v Klostermannově ulici a byla
městem postavena přímo na míru
jejímu účelu. Do prvního patra se
z domu Na Vršku přestěhovala
knihovna – vlevo dětské oddělení, vpravo oddělení pro dospělé.
Do druhého patra, kde je umístěn
i velký sál, se soustředily zájmové
kroužky Střediska volného času.
Provozovatelem je Sušické kulturní centrum Sirkus p. o.
Letos interiér Káčka potěšil zajímavou novinkou, kterou si nadělil
k 10. narozeninám. Tematická výmalba stěn schodišťového prostoru zaujala mnoho návštěvníků. Na
tento nepřehlédnutelný nápad a další novinky jsem se zeptal vedoucí
knihovny Michaely Votavové.
Jak vás napadlo takto oživit
schodiště?
„Hlavním cílem Káčka je poskytovat atraktivní a profesionální
služby v přátelském a příjemném
prostředí. Snažíme se udržet neformální a přívětivé klima. Chceme,
aby k nám lidé chodili rádi nejen
za službami, které nabízíme, ale i za
jedinečnou atmosférou prostředí, do
kterého se budou rádi vracet. Proto
jsme rozhodli pro nástěnnou malbu.“
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Kdo je autorem
výmalby?
„Hledali jsme umělce,
který má k Sušici citovou
vazbu, a bude přemýšlet
srdcem, které promítne na
zdi. Pátrali jsme a volba
byla jasná – Petra Janoušová! (viz. foto) Po zhlédnutí
jejích webových stránek,
www.tamalba.cz, jsme cítili přesně to, co jsme očekávali od nové výzdoby
chodby. Pohlazení… Petra vystudovala uměleckoprůmyslovou školu, obor
užitá malba. Poté se věnovala propagační grafice,
ale velkoformátové malby, zejména od pouličních
umělců, ji vždy fascinovaly. Zakázka pro Káčko jí
udělala velkou radost. Jejími slovy: Možná právě ilustrace z knih, které jsem si
v knihovně půjčovala jako
malá holka, mě ovlivnily natolik, že
se malbě věnuji dodnes. Takže když
jsem dostala nabídku vytvořit nástěnnou malbu do novější budovy
Městské knihovny Sušice, stala se
pro mě tato zakázka doslova osobní záležitostí.“
Jaké bylo zadání?
„Malby by měly návštěvníka
pohladit, uklidnit, ale i povzbudit a optimisticky naladit. Z díla
by mělo být patrné poslání celého
Káčka – sloužit veřejnosti, podporovat vzdělávání, přístup k vědomostem a kulturnímu rozvoji
jedinců i společenských skupin.

Ve všem ostatním jsme se nebáli
dát Petře volnou ruku.“
Jak dílo vznikalo?
„Vzhledem k velké fluktuaci
osob v pracovních dnech malovala
Petra o víkendech (viz. foto vpravo).
Malbu dokončila po osmi týdnech.
Po tuto dobu každé pondělí jsme se
nejenom my knihovnice, ale i pravidelní návštěvníci Káčka, těšili na
novinku na zdi. Pokaždé jsme byli
mile překvapeni.
Jaký celkový prostor výmalba zaujímá?
„Malba se skládá z několika celoplošných na sebe volně navazujících promyšlených ilustrací, které vytvářejí vlastní
příběh. Začíná ve
vstupním vestibulu
a podél schodiště na
celkem šesti stěnách
pro knihovnu a třech
stěnách pro Středisko volného času pokračuje vzhůru.“
Co na stěnách
můžeme vidět?
„Hned při vstupu
do budovy vás osloví prostranství se
stromy, ze kterých
se dělá papír. Zpracování pohledů do
krajiny přidává
prostoru na hloubce i přes limitování
malby (v dolní části
je voděodolný nátěr,
na který nelze malbu provádět). Papírová vlaštovka vás
doprovází a určuje směr cesty až do
1. patra ke vchodu
do knihovny. Na
schodišti je znázorněná pověst o ledňáčkovi. Následuje
mladý archeolog,
vyobrazená fauna a flóra, nástěnná pravěká malba,
vesmírná stanice
a schéma z oboru
geologie i geodézie
– tyto malby odka-

zují na různé obory naučné literatury naší knihovny. V 1. patře se ocitnete ve fantastickém knižním městě.
Petra dokonale ztvárnila téma architektury. Vytvořila město z knih.
A o tom právě knihovna je… Procházíte uličkami a vybíráte příběh,
do kterého chcete vstoupit. Pokud
pokračujete do Střediska volného

času, užijete si obrázky symbolizující některé z mnoha aktivit – kroužků, které můžete v 2. patře Káčka
navštěvovat: hudební, taneční a výtvarné kroužky, horolezectví, junior
ranger, modelářství a šachy.“
Mají ilustrace nějaké tajemství, nebo zajímavost, na kterou
byste chtěla upozornit?
„Ano, mají, ale více neprozradíme. Hned na příští týden jsme připravili soutěž Najdi chybičku, které
se autor na jedné malbě dopustil
a přijď si pro sladkou odměnu!“
Už jen samotná výmalba
může být tedy lákadlem. Co
všechno pak nabízí knihovna?

„Ano. Nabídka knihovny je
opravdu pestrá. Kromě půjčování
knih, časopisů, brožur, společenských her, tematických kufříků
a zvukových knih (vše s možností
rezervace) je na místě k dispozici
internet, čítárna časopisů, studovna
odborné literatury a možnost kopírování a scanování. Horkou novinkou je půjčování e-knih.“
Jak to funguje?
„Z pohodlí domova si můžete
jednoduše vypůjčit e-knihu přes
on-line katalog knihovny, která se
Vám obratem zobrazí v knihovničce aplikace Palmknihy s viditelně označeným termínem vrácení.
Výpůjční lhůta je 31 dnů a lze číst
až 3 tituly najednou (bez nutnosti
připojení k internetu). Pokud jste
v knihovně zaregistrováni, máte
možnost si odkudkoliv a zdarma
vypůjčit e-knihu
z nabídky více než
11 000 titulů. Tuto
možnost knihovny nabízejí ve spolupráci s portálem
www.palmknihy.
cz, stačí si jen
stáhnout aplikaci
Palmknihy do čtecího zařízení, které je též ke stažení
zdarma.“
A co je ten tematický kufřík?
„Kufříky jsou
určené pro zvída-

vé děti a jejich rodiče ke společnému čtení, hraní i učení. Jedná se o malé dětské kufříky se
zábavněvzdělávacím obsahem.
Každý je zaměřen na jedno určité
téma a nabízí kromě knih také didaktické pomůcky, hračky, společenské hry a CD, jež jsou přizpůsobeny věku a zájmu dětí. Nově
máme v nabídce Krtečka, Prasátko Peppu a Česko.“
Jaké akce knihovna pořádá?
„Organizujeme knihovní lekce
pro školky a školy, čtenářské kluby,
besedy, přednášky, divadla, výprodeje vyřazených knih, literární soutěže a výstavky k důležitým událostem týkajícím se knih, spisovatelů
a četby obecně. O všech těchto aktivitách vás průběžně informujeme
na FCB (Městská knihovna Sušice),
webu knihovny (www.knihovnasusice.cz) a v Sušických novinách.“
Na co konkrétně byste čtenáře pozvala v nejbližší době?
„V nejbližší době nás čeká seminář pro seniory Jak na tablet
a chytrý telefon, přednáška na
téma Život s vášní, čokoládou
a vínem, výstava Voda a věda,
Velká podzimní literární soutěž
a Týden knihoven. Týden knihoven jsou takové naše malé narozeniny, a proto jsme si pro své čtenáře připravili bohatý program.
Proběhne Čtenářský klub pro dospělé, Kiddův čtenářský klubík,
akce Staň se knihovníkem, stavby z vyřazených knih, soutěž, lekce pro školy a také čtenářům zpříjemníme návštěvu nabídkou čaje
a kávy. Více na straně 7.“
Těšíme se na viděnou v knihovně.
Děkuji za odpovědi.
Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

to přesně to, co potřebujeme. Vidět
věci z trochu jiné perspektivy, mít
příležitost vyjít ze zaběhlých stereotypů a sdílet běžné životní situace s někým, kdo má odlišný pohled
a vyhodnocuje životní situace překvapivě jiným způsobem.
Jsme zatím na začátku, celý školní rok je před námi. Máme očekávání, nápady, představy, ale musíme
je přeměnit v konkrétní smysluplnou práci. Tony nám určitě pomůže s konverzačními kurzy jak pro
pokročilé, tak s doučováním těch,
pro které je angličtina větší výzvou.
Mnozí potřebují povzbuzení, překonat zábrany a obavy z to, že možná udělají chybu a „ztrapní se“ před
ostatními. Naučit se cizí jazyk totiž
není jen o vědomostech, ale i o naší
otevřenosti, komunikativnosti,
schopnosti vnímat člověka z odlišného zázemí a ochotě učit se od něho.
A je toho opravdu mnoho, v čem se
můžeme poučit – přirozeně říci, o co
nám jde, jaké jsou naše hodnoty, v co
věříme. Tony jen tak mimochodem
řekl mým studentům: „Projev respekt k druhému a získáš respekt.
Jinak to prostě nefunguje.“ Někdy
se mi zdá, že se nám tato jednoduchá
logika kamsi vytratila...Možná si ji
ale, i díky Tonymu, znovu osvojíme.
Na druhé straně je toho hodně, co
můžeme nabídnout my. Tony je poprvé v Evropě, vybral si naši zemi
(přitom mnozí Američané ani nevě-

přijďte na erasmus days do zahrady Gymnázia v Sušici
ve čtvrtek 13. října od 14.00
Těšit se můžete na soutěže o ceny, toust manii, nápadomat, vox populi pro Evropu,
setkání se studenty z Ukrajiny, seznámení s dofe, erasmus+ na gymnáziu a chill zónu.
Více informací o akci na www.gymsusice.cz

Tony před Andělíčkem. Nejraději by to město celé objal!

Seznamovací kurzy žáků 6. ročníků

Velkého úspěchu dosáhla
Střední odborná škola a střední
odborné učiliště Sušice. Krajský
úřad udělil škole 1. místo v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2021/2022
v kategorii Střední odborná učiliště. Díky patří žákyním a žákům,
kteří školu skvěle reprezentovali,
stejně tak i vyučujícím, jejichž odborná příprava k tomuto výsledku
dopomohla.

Přijďte si prohlédnout naši školu!
SOŠ a SOU Sušice vás zve na Dny otevřených dveří
Pátek 11. 11. 2022 (8:00 – 16:00)
Sobota 12. 11. 2022 (9:00 – 12:00)
Pátek 9. 12. 2022 (8:00 – 14:00)
Pátek 13. 1. 2023 (8:00 – 14:00)
Budeme se těšit v hlavní budově školy na adrese U kapličky 761, Sušice.
SOŠ a SOU Sušice se bude v průběhu podzimu účastnit celé řady
burz škol v rámci Plzeňského a Jihočeského kraje. Prezentovat se bude
také na Akademii řemesel 2022, ve středu 9. 11. 2022 v Klatovech.
Z plánovaných akcí stojí za zmínku MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ KOUZLO KRÁSY 2022 pro jednotlivce, které proběhne dne
23. 11. 2022 v sušické Sokolovně. Soutěžním tématem tohoto ročníku
je „vesmírná extravagance.“ Soutěž je určena pro kadeřníky, kosmetičky, vizážisty a nástavbové studium.
Ing. Eva Beníšková
SOŠ a SOU Sušice

dí, že vůbec existuje) a zdá se mu, že
se tady lidem žije hezky, že jsou milí
a přátelští. Šumavské kopce a údolí si
ho naprosto získaly. Jazykové vzdělávání není jeho jediným cílem, jako
sportovec se určitě aktivně zapojí do
sportovního dění v našem městě. Zajímá se i o kulturu a historii a v tomto směru na něho jistě čeká mnoho
úžasných zážitků. S radostí Tonyho
pozveme na exkurze, výlety a soutěže, abychom mu zprostředkovali něco
více než jen výuku ve třídě. To něco
více je totiž pro naše studenty často

přínosnější a smysluplnější. A věříme, že se tím i Tonymu otevře něco
nového a zajímavého.“
Závěrem snad jen povzbuzení pro
ostatní školy v našem regionu. Fulbrightova komise dává přednost školám
z menších měst, zejména pak odborným školám, kde mají studenti méně
možností procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími. Školy, které by se programu rády zúčastnily v následujícím
školním roce, mohou podat přihlášku
do konce prosince tohoto roku. Za pokus to rozhodně stojí! Eva Kolačná
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ZNÁMÁ JMÉNA
A JEJICH NOSITELÉ
VÁCLAV

ERASMUS DAYS – II. ročník

SOŠ a SOU
Sušice bodovala

Tony se mnou (mentorkou) na svém prvním výletě na Šumavě. Kopce ho opravdu baví!

SLAV ALENA

V novém školním roce na středních školách po celé České republice pomůže s výukou angličtiny 31
stipendistů Fulbrightova programu
a jedním z nich je i Tony Huerta-Apanco, Američan mexického původu, který bude v tomto školním
roce působit na naší škole.
Mladí Američané ve věku od 21
do 26 let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských programů, do České republiky jezdí asistovat středoškolským učitelům již
od roku 2005 a celkem se jich v tomto programu vystřídalo téměř 250.
Jsme velmi rádi, že tento školní rok
dostala i naše škola tuto jedinečnou
příležitost. Komise asistenty umisťuje na střední školy různého typu
podle jejich vzdělání, zájmů a volnočasových aktivit, které během svého
pobytu plánují uskutečnit.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že nejde o jakýsi mechanický
výběr a papírovou záležitost, ale stojí
za ním rozvaha, zkušenost a moudrá intuice. Setkání s Tonym bylo pro
mě od začátku radostnou inspirací.
Mohu jen potvrdit slova ředitelky
Fulbrightovy komise Hany Ripkové: „Pozitivní energie asistentů, příval nových nápadů a jiný pohled na
vzdělávání je pro mnoho škol inspirativní. Těší nás, že mnozí absolventi jsou se svými hostitelskými školami v kontaktu ještě mnoho let po
skončení programu. Myslím, že je

AVEL LENKA M

ce o programech Erasmus+ pro
mladé lidi, ale také pro osoby
pracující s mládeží. Pro účastníky akce byly nachystané soutěže
o ceny, geolokační hra, hudební
doprovod z produkce OBKLOPENO, z.s. a vox populi „Voices
youth Europa“, kde mohli mladí lidé Evropské komisi vzkázat,
v jaké Evropě by chtěli žít. „Pokud jste se akce nemohli osobně
zúčastnit a máte zájem cestovat
po Evropě a naučit se něco nového, neváhejte se mi ozvat na
e-mail: jana.kotalova@dzs.cz,“
vyzývá Jana Kotalová.
Akce byla fi nančně podpořena Domem zahraniční spolupráce, který spravuje program
Erasmus+ a další programy, které
nabízejí mladým lidem, a široké
nepřeberné množství zajímavých
aktivit. Více informací najdete na
www.dzs.cz. „Za pomoc a podporu děkuji městu Sušice a Obklopeno z.s.,“ uvádí Jana Kotalová, regionální konzultantka programů
Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.
-TZ-

Na SOŠ a SOU jsme přivítali Tonyho Huertu-Apanca

ARTIN KATEŘINA TOMÁŠ LUCIE JAROSLAV VĚRA MIRO

Evropský rok mládeže v Sušici

Ve středu 7. 9. proběhla v Sušici na náměstí, před městským
úřadem, akce nesoucí název: Evropský rok mládeže v Sušici. Cílem akce bylo informovat mladé
lidi a širokou veřejnost o programu Erasmus+, který je tu pro
všechny.
Evropská unie vyhlásila rok
2022 Evropským rokem mládeže,
aby tak mladým lidem vyjádřila
podporu a uznání za jejich nasazení během pandemie. „Z mé pozice regionální konzultantky programů Erasmus+ a Evropského
sboru solidarity, jsem si řekla, že
by bylo dobré dostat na mapu Evropy i Sušici. Proto jsem se rozhodla, ve spolupráci s městem Sušice, akci uspořádat,“ uvádí Jana
Kotalová, organizátorka akce.
Evropská komise chce akcemi
po celé Evropě zdůraznit význam
mladých lidí pro společnost, dát
jim příležitost podílet se na dalším vývoji Evropy a účastnit se
akcí na lokální, národní i evropské úrovni. Na akci v Sušici bylo
možné získat základní informa-
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Ve dnech 6. – 8. září proběhly postupně seznamovací kurzy ve všech
našich 6. třídách. Na celý den odešli
všichni žáci se svou třídní učitelkou
a metodičkou prevence do střediska
volného času, kde jsme měli k dispozici prostory velkého sálu, divadelní
místnost, venkovní prostor i výtvarnou dílnu. Mohli jsme si tak zahrát
různé seznamovací hry, vyrobit si

jmenovky, venku se řadit podle abecedy (a nevíte, jak moc je to těžké,
když u toho nesmíte mluvit), vleže
vymýšlet třídní pravidla a vyrábět
trička.
Tento den přispěl ke vzájemnému poznání nových kolektivů, třídních učitelek a užili jsme si spoustu legrace.
třídy 6. A, 6. B, 6. C

Václav slaví svátek 28. září,
v Den české státnosti. Na území
České republiky žije 123 927 nositelů tohoto jména, díky čemuž se
řadí na pozici 11. nejčastějšího mužského jména.
Svátek sv. Václava v součastnosti
nalezneme i ve světovém kalendáři.
České jméno Václav je slovanského původu a znamená, „více slavný". Nese v sobě slovanské hodnoty
i kousek české hrdosti. Jméno se vyvinulo ze staršího Věnceslav a stejný význam má paradoxně i jméno
Boleslav. Domáckými podobami
jména jsou Vašek, Venca, Venouš
nebo Váša.
Nejvýznamnějším českým nositelem jména je bezesporu Svatý
Václav, přemyslovský kníže 10. století, který je patronem České země.
Jméno Václav nese i mnoho dalších
českých panovníků i čeští prezidenti Václavové Havel a Klaus. Mezi
umělci najdeme například režiséra
a scénáristu Václava Vorlíčka, spisovatele Kaplického, známí jsou též
herci Václav Postránecký a Vydra
nebo zpěvák Václav Neckář. Jméno
má své zastoupení i mezi známými
sportovci jsou to mj. hokejisté Václav Prospal a Václav Varaďa.
Václav Vostradovský je starostou známé šumavské obce Kvilda již
páté volební období. V posledních
letech se také opakovaně stal místopředsedou Euroregionu Šumava
– jihozápadní Čechy a členem rady
Národního parku Šumava. Václav
Vostradovský je 3. Místopředsedou
jihočeské organizace hnutí STAN
a člena CV Stan. Má za sebou celou řadu projektů, které přesahují
katastr jeho obce.
Jak jste ke svému jménu přišel?
Jméno Václav je v našem rodě
dědičné a i můj syn má stejné jméno.
Jak jste se dostal k funkci starosty ve Kvildě a jaké jsou vaše
další aktivity?

Narodil jsem se v Karlových Varech, ale od roku 1976 jsem již bydlel
nadohled Šumavy a od roku 2000
ve Kvildě. Hned po přistěhování
jsem nechtěl pouze naříkat a nadávat na poměry a hned jsem se začal angažovat v komunální politice.
V roce 2003 jsem se stal místostarostou a začátkem roku 2006 i starostou obce Kvilda. Post jsem obhájil i v roce 2010, 2014 a 2018. Jsem
i zastupitelem krajského úřadu Jihočeského kraje.
Jaký máte vztah k Sušici
a k Šumavě obecně?
První moje delší návštěva Šumavy byla v roce 1984 a byla to právě
Sušice při ,,Srazu mládeže“, která
mi stejně, jako celá Šumava učarovala, a je to moje srdcovka dodnes.
Rád cestujete, je nějaké místo,
které vás v poslední době zaujalo
nebo jste si ho oblíbil a proč?
Těch míst navštívím ročně opravdu hodně, ale největší letošní dojem
mám určitě z Normandie. Když stojíte 6.června v 6 hodin na pláži UTAH,
abyste si připomenul události ,,Dne D“,
vychází slunce a v dálce slyšíte hrát
dudy, tak je to opravdu silný zážitek.
Máte nějaké koníčky, které
vám pomáhají se odreagovat od
náročné práce?
V roce 2015 jsem založil Klub
vojenské historie Gabreta, z.s., jehož jsem předsedou. Klub je nezisková kulturní a sportovní organizace sdružující členy, kteří se na
základě své zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie,
a přispívají tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této
oblasti historie od prvního osídlení
až po současnost. Organizuji řadu
akcí, které připomínají naši historii. Ve volném čase se věnuji historii
a fotografování.
Děkuji za rozhovor.
Jonáš Vaník VII. A
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 5. září 2022
•
Rada města souhlasila s přijetím daru (desková hra: „Krycí jména“)
pro ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112, 342 01 Sušice a ZŠ T. G. Masaryka, Dr. E.
Beneše 129, 342 01 Sušice, od firmy Czech Games Edition s. r. o., Za černým
mostem 1150/1c, Hloubětín, 198 00 Praha 9, dle přílohy.
•
Rada města schválila poskytnutí dotace na činnost v roce 2022 Spolku
Pražský Sušičan, IČ: 01655558 ve výši 10 000,– Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
•
Rada města schválila poskytnutí dotace na přípravu a organizaci kulturně společenských akcí u příležitosti připomenutí 100 letého výročí založení
Spolku Pražský Sušičan, IČ: 01655558 ve výši 10 000,– Kč a pověřila starostu
města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
•
Rada města Sušice schválila uzavřít smlouvu o dílo na dodávku 3 ks
nových parkovacích automatů, které budou umístěny na náměstí Svobody
v Sušici s vítěznou firmou soutěže – WSA doprava a parkování s. r. o. za cenu
563993,10,– Kč s DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Zakázka bude provedena v souladu s předloženou nabídkou firmy WSA doprava a parkování s. r. o.
•
Rada města Sušice schválila uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení dvanáctého kamerového bodu „Kaštanová“ s firmou Investtel s.r.o., Průmyslová
824, 339 01 Klatovy za cenu 149 424,– Kč s DPH. Zakázka bude provedena
v souladu s předloženou nabídkou firmy Investtel s.r.o. Klatovy. Rada města
pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
•
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s názvem „Obnova veřejného osvětlení v ul. Studentská – úsek mezi křižovatkami s ulicemi Villaniho
a Smetanova“, s firmou LS STAVBY, s.r.o., Palackého 764, 340 22, Nýrsko,
IČ: 64834042, za cenu 518.308,–Kč bez DPH, tj. 627.153,– Kč vč. 21% DPH,
a pověřila starostu města podpisem smlouvy dle přílohy.
•
Rada města vzala na vědomí informaci o situaci na trhu s elektrickou energií.
•
Rada města souhlasila se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na
rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci výzvy NPO 1/2022.
•
Rada města pověřila Odbor majetku a rozvoje města zajistit posouzení
možnosti instalace FV panelů na objekty města Sušice.
•
Rada města vzala na vědomí informaci pana starosty k jednání s krajem ve věci nemocnice v Sušici.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická
nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302
projednala výsledky hospodaření společnosti za rok 2021.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická
nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302
schválila výsledky hospodaření společnosti za rok 2021.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická
nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302
schválila předloženou roční účetní závěrku společnosti Sušická nemocnice
s.r.o. za rok 2021 a schválila převod účetní ztráty ve výši –1.716.471,21 Kč
z účtu 431 000 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 429
000 – nerozdělená ztráta z minulých let.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická
nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302
projednala statutární audit společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. za rok 2021.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická
nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302
projednala výroční zprávu společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. za rok 2021.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická
nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302
projednala Dopis auditora vedení účetní jednotky.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická
nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302,
uložila jednateli společnosti průběžně informovat valnou hromadu o implementaci doporučených opatření.
•
Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO:
081 76 302, schválila čerpání účelové dotace ve výši 14 mil. Kč Sušickou
nemocnicí, s.r.o.
Kompletní usnesení z jednání z rady města na www.mestosusice.cz

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022
Horažďovice: 4. 10. 2022 Nalžovské Hory: 20. 9. 2022
Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev
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Starosta města Petr Mottl zhodnotil uplynulé volební období

Končí čtyřleté volební období zastupitelstva Sušice. Požádali
jsme starostu města Bc. Petra Mottla o zhodnocení tohoto uplynulého období.
Uplynulé volební období bylo velmi specifické. Vy jste už
zkušený starosta, ale přeci jen některé situace (covid, válka
na Ukrajině) muselo vedení města řešit poprvé. Co bylo nejnáročnější, zaskočilo vás něco a jaká byla spolupráce s krajem a státem?
„V uplynulých šestnácti letech jsem na radnici zažil hodně složitých věcí – například celosvětovou hospodářskou krizi v roce
2009, kdy byla světová ekonomika v útlumu, a přesto jsme dokázali město úspěšně rozvíjet. Poslední dva roky jsme se potýkali
s covidem. Ve chvíli, kdy se lidé mohli konečně nadechnout a začít fungovat, přišla naprosto nesmyslná agrese Ruska na Ukrajině a s tím související uprchlická krize. Tu jsme také dokázali na
naší lokální úrovni řešit. Často s předstihem a mnohdy lépe, než
na celostátní úrovni. Postarali jsme se o uprchlíky, začlenili je do
společnosti. Od začátku jsme příchozím lidem nabízeli jazykové
kurzy, adaptační programy, což jsou věci, se kterými stát přicházel
až po nás. V tuhle chvíli nemáme velké problémy s tím, že tady
jsou desítky uprchlíků. Ti ve městě normálně fungují, pracují, platí
nájmy, děti chodí do škol a jsou za pomoc vděční.“
Bohužel důsledky těchto událostí pociťuje většina občanů
dodnes, zejména zdražováním cen energií. Pomáhalo město
i v tomto ohledu?
„Historicky jsme ukázali, že dokážeme město rozvíjet, i když
nejsou okolní vlivy úplně optimální. Pomáhali jsme i během covidu, kdy někteří lidé přišli ze dne na den o příjmy a práci. Takovým jsme odpustili nájem. Jsme si vědomi toho, že lidé a rodiny
potřebují v této těžké době pomoct.
Dlouhodobě velkým tématem je sušická nemocnice. Stále se
jedná o fi nancích a personálním zajištění. Není obvyklé, aby
nemocnice patřila městu. Jak se vám tuto situaci dařilo řešit?
„Obrovský dík patří lidem, co v ní pracují, ne těm, kteří o ní
pouze mluví. Smekám před nimi. Ve složité době covidu ukázali,
že jsou to srdcaři. Očkování a další péče probíhaly mnohdy ještě
lépe, než v jiných městech. Díky zaměstnancům, ne těm, co píší
na sociálních sítích. Přeji si zachování nemocnice, ve vedení města
hledáme cesty pro dlouhodobě udržitelný systém jejího fungování. Dlouhodobě prosazuji variantu pod Plzeňským krajem, to je
nejvíce systémové a stabilní řešení. Pokud by bylo výhodné provozovat nemocnici městem, proč to tak není v Domažlicích, Klatovech, Horažďovicích, Rokycanech a podobně? Všude tam jsou
nemocnice provozovány Plzeňským krajem. Měli bychom se stát
součástí sítě nemocnic Plzeňského kraje – ten by měl garantovat
rozsah péče i dlouhodobou existenci Sušické nemocnice. Kraj
k tomu vyzýváme dlouhodobě, chvilku to vypadá nadějně, ale
v poslední době se situace zhoršuje.“
Stavbu sportovní haly zastupitelstvo schválilo již téměř před
sedmi lety. Proč hala ještě nestojí?
„Diskuze okolo výstavby haly mi připomínají diskuze při výstavbě bazénu před deseti lety. Stejní lidé, stejní destruktoři. Spor-

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice

Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.
Dámská bunda – 1 ks, Náušnice – 2 ks, Pouzdro na brýle – 1 ks, Taška nákup – 1 ks, Mobilní telefon – 7 ks, Taška na boty – 1 ks, Peněženka – 3 ks, Jízdní kolo – 2 ks, Brýle – 2 ks, Pláštěnka – 1 ks, Klíče
s klíčenkou – 1 ks, Hodinky – 2 ks,
Stativ – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli,
který věc přesně popíše.
Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových
stránkách Městského úřadu Sušice
pod odkazem Město » Městská policie » Aktuální informace.
Martina Gregorová,
Městská policie Sušice

tovní halu považuji za standard pro město typu velikosti Sušice.
Vyzvali jsme zhotovitele k aktualizaci ceny, poté rozhodneme, jak
budeme pokračovat dál. Nevylučuji ani variantu vypsání nového
výběrového řízení. Ceny stavebních materiálu postupně padají,
třeba půjde stavba vysoutěžit ještě lépe. Jde o dlouhodobě připravenou akci, kterou chceme dokončit.“
Z čeho máte radost, že se městu za uplynulé volební období podařilo?
„Dělá mi obrovskou radost, když jdu po Fufernách a vidím
lidi, co využívají cyklostezku. Jsou tam bruslaři, cyklisti, běžci,
maminky s kočárky. Zpřístupnili jsme areál vozíčkářům, bezbariérovost ve městě standardně řešíme. Vyzdvihnout musím spolkovou činnost. Rozděluju mezi aktivisty a aktivními lidmi, za
které považuji právě spolky a sdružení, které tady fungují pro
druhé. Třeba hasiči. Obrovsky pomáhali během povodní, covidu
i uprchlické krize, naposledy byli hasiči ze Sušice a Volšov pomáhat při likvidaci požáru v Českém Švýcarsku. Z jiného soudku mohu zmínit například divadelní spolky – před šestnácti lety
nefungoval ani jeden. Máme ve městě fungující sportovní oddíly,
kulturní spolky a mnohé další. Všechno jsou to věci, které město
dlouhodobě podporuje a podporovat bude. Tihle lidé tvoří atmosféru ve městě, kulturní a společenský život. Takovým dlouhodobě poskytujeme podporu.“
A naopak, co vás mrzí?
„Vnitřně se těžko vyrovnávám s pandemií závisti, nenávisti,
lží, urážek a dezinformací. Souvisí to s politickou kulturou, která
v Sušici je a vůbec nepřispívá k rozvoji města. Možná jde o důsledek dnešní doby, ale co se děje na sociálních sítích často pod
záminkou vznešených cílů, je něco, co se historicky v takové míře
nedělo. Každý by si měl sáhnout do svědomí.“
Co vzkázat závěrem?
„Nejen za uplynulé roky chci poděkovat všem zaměstnancům
města za výbornou práci, bez nichž by vedení radnice nemohlo
fungovat. Děkuji též občanům za projevenou důvěru a v nadcházejících volbách všem přeji šťastnou volbu.“
Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko VU3V Sociální služby Města Sušice
Základní informace o studiu:
• Výuka bude probíhat v klubovně Domu s pečovatelskou službou,
2. patro (Pod Svatoborem 56, Sušice)
• Studijní poplatek 400 Kč za semestr (cyklus 6 videopřednášek)
+ 100 Kč příspěvek na tisk
• Výuka bude probíhat 1x za 14 dní v čase 9.00–10.30
• Znalost práce na počítači není podmínkou
• Univerzita je určena pouze pro seniory

V zimním semestru otevíráme výukové kurzy:
LIDSKÉ ZDRAVÍ
Začínáme v úterý 27. září v 9.00
– cena 400 Kč + 100 Kč příspěvek na tisk
ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI
Začínáme v úterý 4. října v 9.00
– cena 400 Kč + 100 Kč za materiály
Bližší informace poskytneme:
V Domě s pečovatelskou službou,
Pod Svatoborem 56, Sušice
Tel.: 723 857 194
Mobil: 602 524 705

Cesta ke zdraví v přednášce MUDr. Lebenharta
Jak se orientovat v současné
době a jak si pomoci v nemoci byl
název přednášky MUDr. Tomáše
Lebenharta, která se uskutečnila 6. září v sušickém kině. Doktor
Lebenhart se věnuje celostní medicíně, ajurvédě, homeopatii a autopatii. V jeho přednáškách tudíž
nenajdete zdejší tradiční pohled na
léčbu a nemoc. Jeho názory a rady
jsou v mnohém inspirativní a vedou
k zamyšlení, jak bychom se měli
starat o své zdraví.
Každý má za své zdraví zodpovědnost a přichází doba, kdy se každý bude léčit sám. Člověk není jenom
hmotné tělo, ale má i svůj duševní
a duchovní rozměr, a to vše tvoří
jeho osobnost. V rámci těchto sdělených myšlenek se ubíralo zaměření přednášky.
Celostní medicína pomáhá člověku uzdravit se vlastní silou a využívá k tomu přírodní metody léčby. Nejstaršími a nejrozsáhlejšími
poznatky v tomto ohledu disponuje
tradiční indické lékařství ajurvéda,
které se zaměřuje na rovnováhu životních energií, mysli a těla. Prostředkem k tomu je správná strava,
která je ale pro každého člověka jiná,
dalším pomocníkem jsou masáže
a bylinné preparáty.

Řečník dále vysvětlil princip homeopatie a z ní vzešlé autopatie. Homeopatie je metoda, kde se pracuje
s informacemi, které vybereme na
základě pdobnosti symptomů nemoci
a něčím v přírodním světě. Nosičem
té informace, která je předána našemu vnitřnímu inteligentnímu centru,
může být např. voda nebo cukr.
„Dávejte důraz na své pocity, ty
jsou pravdivé, rozum používejte jako
nástroj na praktické věci,“ doporučoval doktor Lebenhart a zdůraznil:
„Jedním z hlavních zákonů vesmíru je, že mysl organizuje hmotu –
hmota je jen odraz naší mysli. Stejně jako tento mikrofon musel někdo
vymyslet, tak i vesmír. Kdo to pochopí, může se uzdravit. Materiální vědecká medicína v mnoha případech
léčí jen symptomy.“
„Bylo by ku prospěchu lidí, kdyby se oba tyto lékařské systémy
(materiální, alternativní) propojily
a navzájem se pochopily. Bohužel
léčitelé většinou nejsou lékaři a naopak. Zůstávají tak dva tábory a celostní medicína je nadále zdravotními
pojišťovnami diskriminována,“ dodal přednášející lékař. V následné
diskuzi pak odpovídal a dával rady
na konkrétní dotazy z obecenstva.
text a foto Eduard Lískovec

Sérii výstav o našich sousedech odstartovalo Maďarsko
Přestože se díky moderním dopravním prostředkům značně přiblížily i odlehlejší státy Evropské
unie, stále o našem širším domově
panuje velká neznalost. Mnohdy
známe podrobnosti našich dějin,
ale o historii sousedních států, jejich kultuře a památkách nevíme
téměř nic. Přitom evropské dějiny
a lidé jsou někdy až překvapivě úzce
provázáni. O chvályhodnou osvětu se v této oblasti snaží rozsáhlý
projekt pod křídly UNESCO, který
sérií putovních výstav po českých
městech představuje kulturní dědictví jednotlivých evropských zemí.
V Sušici bylo minulý měsíc takto
představeno Maďarsko.
Autor projektu Jiří Králík
se stal průvodcem komentované
prohlídky výstavy a doprovodného programu. Akce se 8. září
uskutečnila v budově sušického
kina. S ředitelem spolupořádajícího
Sušického kulturního centra Karlem Sedleckým přivítal veřejnost
a hosty z plzeňské maďarské menšiny v kavárně kina, kde byla pro
účastníky připravena ochutnávka
maďarských vín a specialit.
Komentovanou prohlídku obecenstvo absolvovalo před budovou.
Zde na velkoplošných panelech bylo
prezentováno maďarské kulturní
dědictví zapsané na světový seznam
UNESCO a významné osobnosti
historie česko-maďarských vztahů. (Panely této části výstavy předtím visely na plotě hřiště TJ Sušice
při cestě na Santos.) Mezi maďarskými osobnostmi figurovali např.:
Svatý Štěpán I. Uherský, Ferenz
Liszt, Franz Lehár, Béla Bartók,

Ernö Rubik či Vica Kerekes. Z českých osobností pak Jan Hus, J. Á.
Komenský, Božena Němcová, Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal či
Jiří Menzel.
Další částí programu byla projekce filmu Final Cut – Dámy
a pánové, za kterým stojí maďarský režisér György Pálfi. Netradiční snímek uvedl sám Jiří Králík,
někdejší ředitel letní filmové školy
v Uherském Hradišti. Na plátně se
odehrává tradiční příběh lidského
osudu a zároveň běží dějiny kinematografie. Režisér do zvoleného
děje sestříhal scény z cca 450 nejslavnějších filmů od Ch. Chaplina až po současnost (2012), tak, že
jednotlivé sekvence na sebe dějově a mnohdy i prostorově navazují. Vzniklo tím neuvěřitelné dílo,
během něhož si hbitý mozek diváka může připomenout mnoho známých filmových příběhů, načež se
mu všechny spojí a výsledkem zůstane jeden prostý lidský život.

Poutní procesí ve Strašíně nepřekazil ani vytrvalý déšť

PIRÁTI V POPOVICÍCH
Jako každý rok jsme vyrazili na náš tradiční letní tábor.
Tentokrát jsme na korábu obepluli pirátské ostrovy a bojovali proti lidožravým liánám,
opicím a nakonec i proti zlým
pirátům. Strávili jsme dva týdny v Popovicích u Benešova ve
stanech s podsadou.
Měli jsme krásný táborák,
při kterém jsme si zazpívali
táborové písničky i naše oblíbené OB-DE-LE. S dětičkami
jsme spinkali dvě noci pod širákem a jako každý rok jsme si
vařili na ohni, byly to – jak jinak – než ty nejlepší kotlíkové
špagety na světě. Samozřejmě
nesmím zapomenout na oblíbenou opičí
d r á hu , k t e rá byla jako
vždy parádní a zábavná.
No, a poslední, a u dětí
hodně oblíbenou hrou, byl
závěrečný boj
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o vlajky, které si děti samy vyrobily a nakreslily. Celkovými
vítězi se stala Žlutá perla (Žlutííí) a Kanli Kancalar (Červený). Poslední den jsme se
vydali pro poklad, kde nás čekala především sladká odměna. Na procvičení ale nechyběla ani například uzlovačka. To
je asi tak zkráceně vše.
Pokud chcete vidět fotky
z našeho tábora, neváhejte se
kouknout na náš Instagram:
@ psotava . Tak tábor u čau
a příští rok zase na viděnou.
A nebo každé úterý 16 –
18 v naší Klubovně, Nuželická 60.
Karol „Kudrlina“

Strašín na Šumavě je živým
poutním místem s tradicí více než
půl tisíciletí. Hlavní pouť se tu slaví vždy o druhém zářijovém víkendu podle zasvěcení místního chrámu Narození Panny Marie. I letos
přilákala tato slavnost množství
poutníků.
V sobotu 10. září zde celebroval
první poutní mši svatou univerzitní profesor P. Martin Weis z Českých Budějovic. Ve své promluvě
připomněl, že v nelehké době, kterou prožíváme a kterou poznamenává především válka na Ukrajině,
je naší nadějí a naším světlem žena
„Sluncem oděná“ – Panna Maria.
Hleďme k tomuto světlu, hleďme
k Marii. Kdo může dát svým dětem
víc než Maria, Matka Boží, Matka nás všech? Jistě ona nás miluje
a slyší naše prosby…
Při následující nedělní slavnostní bohoslužbě domácí duchovní
správce P. Petr Koutský předestřel
posluchačům příběh rodičů Panny
Marie. Jáchym a Anna žili v v neustálém ponížení a pohrdání svého
okolí, poněvadž neměli děti. Narození Panny Marie však vneslo pokoj a radost do jejich života. Panna
Maria přináší radost a pokoj do života lidí.

Při hlavní poutní mši svaté důstojně zazněla ve zcela zaplněném
chrámu nádherná Missa brevis
Zdeňka Fibicha v provedení pěveckého souboru Academia Mariae Sanctae a členů Píseckého
komorního orchestru. Dílo nastudoval známý hudební pedagog,
sbormistr a dirigent Jakub Waldmann, jehož předkové pocházejí z okolí Sušice. Ve svém pěveckém sboru obdivuhodně sdružil
schopné zpěváky ze Sušice, Klatov, Kašperských Hor i samotného
Strašína. Mariánská pouť ve Strašíně se tak stává pro své účastníky
nejen vydatným duchovním, ale
i kulturním osvěžením.
K pošumavské mariánské pouti patří již tradičně průvod s korouhvemi a ozdobenou soškou Madony. Od procesí, které podpořili
členové třetího řádu sv. Františka ze
Sušice nebo přátelé ze spolku Horní
Králováci ze Stachů, poutníky letos
neodradila ani nepřízeň počasí. Odhodlaně a s úsměvem na tváři se navzdory hustému a vytrvalému dešti
vydali s dechovou hudbou Václava
Duška Solovačka na cestu ze středu vesnice až k poutnímu chrámu
na návrší západně od obce.
text a foto Vladimír Horpeniak

Projekt navazuje na úspěšný mezinárodní festival Dny slovanské
kultury, který se od roku 2013 rozrostl v dlouhodobý program s putovními výstavami nejen slovanských zemí. Společným prvkem
aktuálních výstav je Jan Ámos
Komenský. Jeho působení ovlivnilo dějiny v Maďarsku, Polsku,

Švédsku i Nizozemsku. Česká stopa a památky UNESCO ze všech
těchto států budou postupně k vidění i v Sušici. Již od 7. října to
bude Nizozemsko navíc s výstavou S láskou Vincent (s obrazy ze
stejnojmenného filmu – viz str. 6).
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Řev pil a údery seker probudily Santos

Poslední kvalifikační závod
české série sportovního dřevorubectví Stihl Timbersports 2022 se
odehrál v neděli 11. září na Santosu. Akci za podpory města pořádá
firma Jan Průcha – Motorové nářadí. Jak v úvodu zdůraznil moderátor Sušice je rekordmanem v počtu uskutečněných ročníků. Letos
zde proběhl již 16. ročník.
Díky vydatnému dopolednímu
dešti to zpočátku na velkou diváckou kulisu nevypadalo, počasí se
ale umoudřilo a z lavic připravené
hlediště se zaplnilo. Opět se soutěžilo ve dvojicích, ve čtyřech disciplínách na čas: 1. Řezání motorovou
pilou (Stock Saw) – dřevěný koláč
o průměru 40 cm dvakrát odříznout, 2.Přesekávání stojícího kmene (Standing Chop) – sekerou postupně z obou stran přesekat kládu
o průměru 30 cm, 3. Řezání ruční
pilou (Single Buck) – obří pilou zdolat 46 cm průměru špalku, 4. Přese-

kávání ležícího kmene (Underhand
Chop) – sekerou vstoje na špalku
přetít 36 cm v průměru. Vyvrcholením se tradičně stala exhibice v podobě přesekávání kmene z prkna ve
výšce tří metrů (Springboard) a řezání obří těžkou pilou s motorem
výkonu auta (Hot Saw).
Vítězem se stal stejně jako loni
Karel Diviš. Bohužel nemohl se už
utkat se soupeřem největším, který
dlouhá léta v České republice vládl
tomuto sportu a přivážel dokonce
medaile z mistrovství světa. Martin
Komárek byl také navíc zakladatelem a spolupořadatelem české série
a hlavní hvězdou dřevorubeckých
exhibic. Jeho vášeň se mu ale nakonec stala osudnou: Tento výjimečný
dřevorubec zahynul letos v březnu
v lese při rizikovém kácení.
Vrcholem sezóny Stihl Timbersports 2022 bylo pak 17. září mistrovství ČR v Jeseníku.
text a foto ED
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Region

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Ředitel
724 047 325
Kinopokladna 376 521 680, předprodej 376 523 360
Otevírací doba:
pondělí, středa 7.30 – 11.30
12.30 – 15.30 28. září od 17 hod. – Zámek Hrádek
úterý, čtvrtek 7.30 – 11.30
12.30 – 16.30 Prohlídky zámeckého areálu
pátek
7.30 – 11.30
12.30 – 13.30 s majitelem Ing. arch. Pavlem Lejskem
Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním filmu

Hrádek u Sušice

PŘÍZEMÍ KINA – výstava – viz str. 7

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

Horažďovice
úterý–nedělě 9–17 hod.
MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE
Pohled do obrazu / ak. mal. Radomil Klouza – do 2. 10.
výstava technologických kopií obrazů starých mistrů

24. září od 14 hod. – Ostrov Santos
7. října od 17 hod. – Kinokavárna SIRKUS
Kvíz na téma duševní zdraví – viz str. 6

24. září od 18 hod. – velký sál horažďovického zámku
Slavnostní koncert k 160. výročí založení (a 30. výročí obnovení činnosti) Pěveckého spolku PRÁCHEŇ
spoluúčinkuje sbor SVATOBOR ze Sušice

7. října od 18 hod. – Galerie SIRKUS
S láskou Vincent – vernisáž výstavy – viz str. 6
13. října od 19.30 hod. – Smetanův sál

Dobrá Voda u Hartmanic
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek
17.00–20.00
sobota
16.00–20.00
neděle
13.00–20.00

8. října od 14 hod. – Dům sv. Vintíře
7. ročník Šumavského štrúdlování – viz str. 6

Mouřenec

GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice
každou sobotu od 11 hod.
Otevírací doba:
pondělí, středa
8.00–11.30 12.30–15.30 Prohlídky Mouřence – a na: www.pratelemourence.cz
úterý, čtvrtek
8.00–11.30 12.30–16.30
pátek
8.00–11.30 12.30–13.30 24. září od 14 hodin
Poutní česko-německá mše svatá s P. Jendou KulKD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice hánkem, hudebním doprovodem a malou slavností
Akce, kurzy, výlety, předprodej
376 528 686
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682
!ZMĚNA! Otevírací doba:
15. října od 19.30 hod. – kulturní dům
úterý
7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek
7.30–11.30 12.30–16.30

24. září od 21 hod. – Tradiční KlOUb
Rest In Haste – alternative rock
Zombiero Martín – surf/stoner rock z Itálie

Velhartice

25. září od 10 hod. – náměstí Sušice

14.–16. října od 9 hod. – PDA Sušice
16. Charitativní bazar pro kočky bez domova
14. října od 17 hod. – Husův sál
Královský drahokam
loutkové představení
15. října od 19.30 hod. – KD Sokolovna
10.00 zahájení oslav a přivítání účastníků
Walda Gang a Alkehol
10.30 vystoupení pěveckého sboru Svatobor
11.00 Kašpárek s Ferdou
18. října od 17 hod. – Kino Sušice
11.30 vystoupení pěveckého sboru Svatobor
11.00–16.00 zábavné aktivity pro děti i dospělé:
malování na obličej, šachový koutek, skluzavka, tvořivé dílny, vystoupení cvičenců T.J. Sokol Sušice atd.
12–16.00 pro dobrou náladu hraje kapela Štreka
Možnost občerstvení během celé akce
30. září od 17 hod. – Velká zasedací síň v přízemí radnice
Potenciál urbanistického rozvoje města
vernisáž výstavy – viz str. 3
1. října od 20 hod. – KD Sokolovna
21. Reprezentační ples města Sušice – viz str. 1

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen:
úterý–neděle
9.00–12.00 13.00–17.00
Spouštění betlému v: 9, 10, 11, 14, 15 a 16 hodin
Výstavy: do 30. října
VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ SUŠICE 6. 5. 1945
malá výstava fotografií a dobových předmětů
Výstava šumavských řemeslníků a výtvarníků
prodejní výstava keramiky, řezbářských výrobků, obrazů a suchých květin
Šumava v obrazech Václava Martínka
výstava obrazů se šumavskou tematikou
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba:
Oddělení pro dospělé
pondělí, středa
8.00–12.00 13.00–17.00
pátek
8.00–13.30 –
úterý, čtvrtek
8.00–13.00 –
(pouze studovna, čítárna a internet)
Oddělení pro děti a mládež
pondělí, středa
–
13.00–17.00
pátek
8.00–13.30 –
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba květen–září:
pondělí–pátek
9.00–17.00
sobota
9.00–14.00
polední pauza
12.30–13.00

4. října od 19 hod. – KD Sokolovna

24. října od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Kaktusový květ – uvádí divadelní společnost HÁTA
Hrají: L. Vaculík, A. Gondíková ad. (předplatné skupiny S)
26. října od 15 hod. – KD Sokolovna
JUST DANCE PARTY + dětská diskotéka
just dance bloky, taneční lekce, soutěže o ceny, disco,
drobné občerstvení – pořádá TJ Sokol

PODKROVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY V RADNICI
po, st – 8.00–16.30 | út, čt – 8.00–14.30 | pá – 8.00–13.30

Mlázovy
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní
černá kuchyně, příběh bývalého majitele zámku
Judr. Dušana Zachystala.
Prohlídka zámeckého parku s obřími společ. hrami
září denně 14–18 hod.

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz
Otevírací doba: út 13.00–17.00, st–ne 10.00–17.00

28. října od 18 hod. – parkoviště u Pekařstvé Rendl
Oslavy 28. října
18.00 – lampionový průvod
18.30 u Památníku padlých – vzpomínkový akt k 104.
výročí vzniku samostatné ČSR – slavnostní ohňostroj

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Pokladna a areál hradu otevřen: 9.30–17.00 hod.
do 30. října
Výstava Krajina míru, pole války
– období 30 leté války v západních Čechách

26. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Arakain, host Booters

24.–25. září – Rabí, Kašperk, Velhartice
Dny šumavského Trojhradí
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Vzpomínky
Neplačte a nechte mne klidně spát,
i bez slz možno vzpomínat.
Dne 11. srpna uplynulo třicet let od úmrtí našeho
tatínka, pana

Václava Nachtigalla
ze Sušice. S láskou vzpomínají dcery Hana, Venda,
Jiřka a Lenka s rodinami.

Dne 10. září uplynulo patnáct let, co nás navždy
opustil pan

Josef Klicpera.
S láskou vzpomíná rodina.

Blahopřání

Pojeďte s námi...

Ludmilo a Jane, naši drazí Hoffmanovi,

24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo
OBSAZENO!

dne 9. září jste vzpomínali,
že před 55 lety své ANO vzájemně jste si dali.
Tak rozhodli jste se, že společná radost i starost ve dvou lépe snese se.
Mějte se rádi, buďte k sobě milenci, manželé i kamarádi.
Když lásku láskou oplácet dokážete,
tak ještě spolu dlouhé roky budete.
Rozzářil se vám smaragdový kamínek,
který je plný krásných vzpomínek.
Buďte hlavně zdraví, ruku v ruce mějte
a na sebe se usmívejte. Ať příjemná je
každá vaše hodinka, to ze srdce vám
oběma, přeje celá vaše rodinka.
Dne 20. září oslavil pan

Jan Lomen

Kdo Tě znal vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 21. září uplynuly již čtyři roky, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička, prababička, švagrová
a teta, paní

Marie Michálková

krásné 85. narozeniny.
Ze srdce hodně zdraví přeje manželka Věra, synové
a dcera s rodinami.

17. prosince 2022
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. 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

Loutkové divadlo v Sušici
Vás zve na představení

O princezně Světlance
7. 10. 2022 v 17 hodin
v Husově sále v 1. patře sokolovny
Veškeré dobrovolné vstupné bude věnováno
na opravu kostelních varhan v Dlouhé Vsi.

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽKU
NA STODŮLKÁCH „PO DRUHÉ“

Když dne 5. 6. 2021 probíhala slavnost žehnání nového křížku v místě
z Jiřičné. S láskou vzpomíná dcera, vnučka s rodinou, švagr a neteř zmizelé obce Stodůlky, nikdo z velkého počtu účastníků netušil, že zde
s rodinou. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
téměř po roce bude žehnání křížku opětovně. Už na konci června 2021
neznámý vandal nový křížek zničil a odcizil. Když hned nato iniciátor
umístění a žehnání křížku (a mnoha dalších na Šumavě) pan Emil KinDěkujem za každý den, kdy jsi s námi žil,
tzl sobě i ostatním slíbil, že na Stodůlkách bude křížek znovu obnoven,
nezapomenem čím jsi pro nás byl.
také netušil, že se bohužel nového křížku již nedožije.
V březnu letošního roku, v den, kdy se nás celá řada s Emilem napoDne 24. září si připomeneme nedožitých 75 let pana
sledy loučila, domluvilo se několik Emilových blízkých přátel, že jeho
myšlenku, projekt umísťování křížků na významných místech na Šumavě
dokončí. První z nich byl na řadě právě křížek na Stodůlkách.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Díky Jirkovi Strejcovi a kameníkovi Martinu Beránkovi byl na StoStále na Tebe myslí tvoje rodina.
důlkách osazen křížek nový. V sobotu 27. 8. 2022 obnovený křížek požehnal pan farář Jan Kulhánek. Slavnost doprovodil několika skladbami
sbor Svatobor pod taktovkou Josefa Baierla.
Všichni účastníci zároveň vzpomenuli na kamaráda, milovníka ŠuDne 25. září uplyne devatenáct let, kdy zemřel pan
mavy Emila Kintzla. Jistě by měl radost, že jeho započaté dílo bude pokračovat. Poděkování patří všem zúčastněným.
Za organizátory Ing. Věra Marešová Galerie Sirkus Sušice / Jakub Bachorík
Zpoza rohu divný svět: Výprava z Marsu na Zemi a ještě dál
ze Sušice.
– PRODLOUŽENO do 2. října 2022 !!!
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Jaroslava Vacka.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Karel Pany

Jakub Bachorík (*1994) grafik a ilustrátor se věnuje knižní ilustraci, komiksu i tvorbě
autorských knih. Je fanouškem science fiction a záhadných světů.
Dne 26. září uplynou čtyři 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.

Opustili nás...

Letos proběhne již 7. ročník Šumavského štrúdlování

Léto sice ještě nekončí, ale i tak je nejvyšší čas na přípravu podzimníMilada Kolářová r. 1938, Miloslav Zeiner r. 1935, Stanislav
ho pečení štrúdlů – najít recept, vyzkoušet, ochutnat, vyladit.
Puchinger r. 1931.
Letošní ročník, již sedmý, se uskuteční v sobotu 08. 10. 2022 tradičně v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic (u Sušice).
Svoje sladké výtvory plné jablíček, skořice, rozinek, ořechů a dalších
dobrot můžete předávat organizátorům v přízemí Domu sv. Vintíře od
14:00 do 15:00 h. Během anonymního hodnocení tříčlenné poroty bude
Fokus – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním) pro všechny soutěžící připraven kulturní program v kostele sv. Vintíře.
Hrát budou žáci a pedagogové ZUŠ ze Sušice pod vedením ředitelky MiPo 26. 9.
13.00–15.00
Hudební kvíz
leny Naglmüllerové. Letos přijala pozvání televizní a divadelní herečka,
Út 27. 9.
9.00–12.00
Malování v přírodě
členka
Dejvického divadla, Zdeňka Žádníková – Volencová (TV seriál
Čt 29. 9.
13.00–15.00
Inspirace v přírodě + návštěva restaurace
Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy).
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769
A o co budete milé pekařky a vážení pekaři soutěžit?
Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769
Hlavní cenou je již tradičně vyhlídkový let nad Šumavou s pilotem
Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769,
Milanem Legátem od společnosti Amitia-lety.cz. Věříme, že další ceny
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz,
postupně přibudou během měsíce září od našich stálých sponzorů, kterýterensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz
mi jsou Koření od Antonína, Gullo Caffé, Rósta Kafé, Kašperskohorský
pivovar, hrady Kašperk a Velhartice, Lukrena a.s., Café I´Amour, nakladatelství Starý most, Česká rodinná likérka Jenčík a dcery, MýdLenka
Bezděkov. Každoročně k nim přibývají i noví – letos Šumavská mlékárna
Sušice Přijďte se v rámci Týdnů pro duševní zdraví pobavit a třeba se
Dlouhá Ves. Všem moc děkujeme, bez jejich dárků by to nešlo!
dozvědět i něco nového. Čekají Vás 3 kola zajímavých otázek, 6 témat
Mezi hodnocené štrúdlíky loni přibyla kategorie „z největší dálky“
a 3 bonusové otázky. Přijďte zúročit své znalosti nejen z oblasti du(… a bylo to 109 km) a letos chystáme další novinku, která je zatím tajševního zdraví ale i filmu, literatury a Sušice. Poskládejte tým z vašich
ná.Upečte a přijeďte.
přátel nebo přijďte klidně sami a tým vytvoříme až na místě. Kapacita
Program: Sobota 08. 10. 2022 | Dům sv. Vintíře, Dobrá Voda
kinokavárny v Sušici je limitovaná, rezervujte si prosím své místo na:
14:00 – 15:00 h dva rukávy jablečného štrúdlu přes délku plechu
vedouci.su@fokus-pisek.cz
15:00 – 15:45 h program v kostele sv. Vintíře
Vstupné je dobrovolné. Na vítěze čekají zajímavé ceny.
16:00 h vyhodnocení, vyhlášení NEJ štrúdlu
7. 10. 2022 | 17.00 | Kinokavárna Sušice
16:30
– 18:30 Vintířova kavárnička – ochutnávka soutěžních štrúPříkopy 178, 342 01 Sušice
dlů a případná výměna receptů a pekařských zkušeností.
Moc se na Vás těší tým FOKUS – Písek, z.ú. ve spolupráci
Těšíme se na vás!
Jana Kolářová, Alice a Pavel Trefných,
s iniciativou Na rovinu.
Šumavské cesty, z. s., www.sumavskecesty.cz

OKÉNKO POMOCI

KVÍZ NA TÉMA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Aktuální otevírací dobu sledujte na https www.kulturasusice.cz/galerie-sirkus/

Galerie Sirkus Sušice / S láskou Vincent
Galerie Sirkus Sušice Vás zve v pátek 7. října 2022 od 18 hodin na zahájení výstavy
S láskou Vincent. Výstava nese název podle stejnojmenného animovaného filmu z roku
2017 (v originále Loving Vincent), který byl inspirován životem a nezaměnitelným malířským rukopisem nizozemského malíře Vincenta van Gogha. Unikátní animovaný snímek
byl vytvořen výhradně technikou olejomalby na plátně.
Výstava v sušické galerii nabídne ukázku 40 obrazů, které se ve filmu objevují.
Obrazy zapůjčilo Město Wroclaw (Evropské město kultury 2016), které bylo také koproducentem filmu.
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KNIHOVNA
3. – 7. října: TÝDEN KNIHOVEN
•

oddělení pro DĚTI A MLÁDEŽ

3. – 7. října
SOUTĚŽ
Najdi chybičku, které se autor dopustil na jedné nástěnné malbě chodby
„Káčka“ a přijď si pro sladkou odměnu.
7. října | 10 hodin
K IDDŮ V ČTENÁŘSKÝ
KLUBÍK
Setkání knihovnice s dvou a tříletými dětmi v rámci krátkého programu
na podporu kulturního a kreativního rozvoje dětí. Na akci je nutno se
předem přihlásit na e-mailu: akceknihovnakulturasusice.cz
3., 5. a 7. října | 13 – 17 hodin
STAŇ SE KNIHOVNÍKEM
Nabízíme možnost vyzkoušet si práci knihovníka přímo na výpůjčním pultu.
3., 5. a 7. října | 13 – 17 hodin
STAVBY Z VYŘAZENÝCH KNIH
K dispozici bude tolik vyřazených knih, kolik potřebujete.

•

oddělení pro DOSPĚLÉ

od 3. října
NOVINKA: E-KNIHY
Rozšiřujeme naši nabídku o možnost výpůjček e-knih.
říjen
Výstava: VĚDA A VODA
Společná práce vědců – popularizátorů Otevřené vědy potěší všechny, kdo se chtějí podívat na vodu z pohledu různých
vědních oborů. Výstava se snaží populární formou pomocí
vody představit zajímavosti různých přírodovědných a technických oborů.
3. října
ČTENÁŘSKÝ KLUB
PRO DOSPĚLÉ
Přijďte si povídat o knihách…
3., 5. a 7. října
OBČERSTVENÍ
Návštěvu knihovny Vám zpříjemníme nabídkou kávy a čaje.
Dále se můžete těšit na přednášku
19. října
ŽIVOT S VÁŠNÍ, ČOKOLÁDOU A VÍNEM
Povídání o historii, výrobě a účincích pravé poctivé čokolády.
Ochutnáte 10 druhů čokolád Jurdi’s a dva druhy kvalitních vín.

Soutěž k 10. výročí digitálního kina Sušice
Je neuvěřitelné, jak ten čas pádí. V roce 2012, konkrétně 27. září, se slavnostně otevíralo
nově rekonstruované kino Sušice. Budova, ve které kino sídlí, byla v roce 1932 postavena
původně jako Lidový dům s biografickou koncesí a pevným kinem – Lido Bio, v té době již
druhým v Sušici. Od roku 1913 působil v Sokolovně Biograf Hvězda. Lidový dům, potažmo
kino Lido Bio, bylo naposled modernizováno v roce 1966 a v nezměněné podobě fungovalo
až do roku 2012. A protože původní analogové kino již bylo technologicky zastaralé, a tak
na jeho místě vzniklo nové, digitální, které přineslo mnoho nových kulturních zážitků.
Pavel Vinický, vedoucí kina
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První mezinárodní závody

Mladí sušičtí atleti se 17.7.
2022 zúčastnili atletického trojboje v družebním městě Bad
Kötztingu. V neděli v 9.00 hod
odjela 16ti členná výprava, zejména dětí z mini přípravky
a starší přípravky na závody
v trojboji – sprint 50m skok daleký a hod kriketovým míčkem –
na nově zrekonstruovaný školní
atletický stadion do Bad Kotzingu. Pro zpestření jsme navštívili
na 1 hodinu i velmi pěkný vnitřní a venkovní bazén, kde jsme
se příjemně osvěžili před závody. Po dvouhodinovém odpočinku našich 12 mladých sportovců
a 1 muž nastoupili ke svým disciplínám a vedli si velmi dobře.
Získali jsme: 3 zlaté medaile –
Puchinger Simon r. 2014, Holeček Adam r. 2013, Mužík Václav
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Fotbalisté zaváhali. Prohra v boji o čelo i ztráta v derby
Uplynulá dvě kola se sušickým fotbalistům vůbec nepovedla. Po vydařeném startu sezony v I.A třídě, kdy se výběr
Pavla Hrubce dostal až na čelo
tabulky, přišel útlum. Sušice
prohrála během 14 dní oba zápasy – v souboji o první místo doma podlehla Kralovicím
0:3, následně ztratila všechny
tři body v derby proti Lubům
(2:3). „Doufám, že vše odčiníme v příštím domácím utkání,“
hodnotil zatím poslední vystoupení svého týmu zklamaný trenér Pavel Hrubec.
Sušické áčko v úvodních pěti
kolech čtyřikrát vyhrálo, ztratilo za jedinou remízu v Horšovském Týnu (3:3). Šesté a sedmé kolo mužstvu ale vůbec
nevyšly. Mladý kolektiv zaváhal v souboji o čelo tabulky –
v deštivém a chladném odpoledni přijely do Sušice Kralovice,
šlo o přímý souboj prvního proti
druhému.
Na náročném, podmáčeném
terénu se hrál fyzický, důrazný
fotbal, který domácímu souboru příliš neseděl. Zato Kralovice si trpělivě počkaly na chyby
a dokázaly udeřit. Už v deváté
minutě otevřel skóre Berbr. Ve
druhé půli chtěli domácí stupňovat tlak a pokusit se o obrat, jenže nastal úplný opak
– v rozmezí tří minut, ve 48.
a 51. minutě, Sušice inkasovala ještě dvakrát a na pohodlný
náskok soupeře už nedokázala
zareagovat.
„Nám se v zápase bohužel
nedařilo překonat zhuštěnou
obranu soupeře, a když se nám
to povedlo, tak nám chyběl klid
v zakončení. Celkově byl soupeř fyzicky silnější a náš výkon
zřejmě poznamenala velká nervozita a důležitost utkání o udržení první příčky,“ poznamenal
trenér fotbalistů TJ Sušice Pavel Hrubec.

r. 2007. 1 stříbrnou medaili Havel
Daniel r. 2000, jediný muž naší
výpravy. 1 bronzovou medaili
Capcarová Nela r. 2009. I ostatní
děti bojovaly velmi srdnatě, atak
nikdo neskončil jako poslední.
Jsou to tito účastníci: Brožová
Sára, Hrachová Jana 2014, Capcarová Julie 2013, Brožová Ema,
Nachtigalová Stela 2012, Hrach
Milan 2011, Kolář Šimon 2009,
Sulanová Wendy 2008. Všichni
účastníci obdrželi diplomy a po
dobré pizze na cestě domů jsme
dorazili do Sušice.
Dovolte mi na závěr poděkovat
manželům Nachtigalovým a Holečkovým, kteří velmi pomohli organizovat činnost a poradili
O průběžných výsledcích sušicdětem v jednotlivých věkových kých smíšených tenisových družskupinách.
stev v rámci soutěží Českého teVašek Svoboda nisového svazu jsme informovali
v SN 11/2022; podívejme se nyní
na konečné hodnocení.
Dospělým, kteří se pro letošek probojovali do divize (nejvyšší soutěž spojeného Plzeňského a Karlovarského kraje), není
možné upřít vysoké herní nasazení. Ovšem objektivní výkonnostní
rozdíly mezi našimi hráči a soupeři (povětšinou profesionály, tenisem se živícími) byly mnohdy

Mistrovské zápasy hrají také sušičtí dorostenci, na snímku slaví výhru 7:0 v Blovicích.
Sušice chtěla napravit zaváhání o týden později v Lubech.
Proti tradičnímu soupeři ale šlo
o další náročné a navíc divoké
utkání, které nakonec skončilo domácí divokou výhrou 3:2. Hrubcův výběr dotahoval ztrátu 1:3
z prvního poločasu, ale po přestávce pouze zmírnil skóre. Dvakrát

Luby výrazně podržel gólman, který obzvlášť v závěru
vychytal všechny sušické šance
a udržel těsný náskok. „Musíme řádně rozebrat nepovedené
utkání. V defenzivě jsme byli velice slabí a lehkovážní. Naopak
to chce zapracovat na útočné
fázi, kde se nám nedaří v zakon-

Sušice hledí směrem k následujícím týdnům. V neděli 25. září
přijede nováček soutěže Nový
Újezd, který ztrácí na pátém místě
pouhé dva body. O týden později
jede Sušice do Plzně na zápas proti Smíchovu, dalšímu nováčkovi
soutěže.
-jonTJ Sušice – TJ Sokol Kralovice 0:3 (0:1)
Branky: 9. Berbr, 48. Běláč,
51. Kulhánek. ŽK: 1:2. Diváci: 130.
Sestava TJ Sušice: Míček –
Pivetz, Kodýdek, Marek, Kysilka (46. Podlipský), Štěch, Klíma, Králík, Budil (62. Skála),
Míčka, Papež. Trenér: Pavel
Hrubec.
TJ Start Luby – TJ Sušice
3:2 (3:1)
Poločas: 3:1. Branky: 8. Petrželka, 21. Pivoňka, 44. Řeřicha – 18. a 74. Skála. ŽK: 3:2.
Diváci: 100.
Sestava TJ Sušice: Míček
Sušický záložník Lukáš Hájek se v zápase v Lubech vrátil do se– Pivetz (83. Krůs), Kodýdek,
stavy po zranění
2 x foto Facebook/tjsusice
Marek, Vystrčil (76. Kysilka),
se prosadil uzdravený ofenzivní čení. Doufám, že vše odčiníme Štěch, Klíma, Králík, Skála,
záložník nebo útočník Jan Skála, v příštím domácím utkání,“ vě- Míčka, Papež (46. Hájek). Tredva zásahy ale na body nestačily. řil Hrubec.
nér: Pavel Hrubec.

Letošní bilance tenisových družstev
markantní, to především u mužů.
Družstvo dospělých tak obsadilo
poslední příčku a sestoupilo do
vyšší krajské soutěže. Za družstvo dospělých letos reprezentovali: Matěj Skrbek, Dominik Wagner
(SRN), Josef Kroupa ml., Tomáš
Nachtigall (hrající kapitán), Martin Vospěl, Tomáš Holý, Miloslav
Prášek, Natálie Kroupová, Chiara Waigand (SRN) a Vendula
Kripnerová.
Družstvo dorostu naopak svoji soutěž jednoznačně opanovalo
a v příští sezoně se může těšit na
Část týmu dorostu (zleva: Sofie Bundová, Pavel Illek, Štěpán Kůs,
Matěj Sova, David Podlipský, Agáta Podracká).

působení v nejvyšší krajské soutěži, ve které mj. poměří síly s A-týmy největších krajských klubů
(např. TK Slavia Plzeň, TK Škoda Plzeň, TCG Karlovy Vary).
Za družstvo dorostu letos nastupovali: Matěj Sova, David Podlipský, Štěpán Kůs, David Illek,
David Ouda, Petr Tomas, Sofie
Bundová, Agáta Podracká a Luisa Horejšová.
V letošní sezoně LTC Sušice
nepostavilo soutěžní tým starších
žáků. Sušičtí starší žáci (Milan
Poul, Adéla Achsová a Jana Trnková) hostovali v Horažďovicích,
Část týmu dospělých po utkání na dvorcích I. ČLTK Plzeň (zle- kterým v rámci krajské soutěže
va: Tomáš Holý, Tomáš Nachtigall, Natálie Kroupová, Martin pomohli k výslednému pátému
Vospěl, Miloslav Prášek).
místu (z osmi týmů).

Výborně se dařilo družstvu
mladších žáků, které v nižší krajské
soutěži s bilancí čtyř výher a jedné
těsné porážky zvítězilo a pro příští
sezonu postupuje do vyšší krajské
soutěže. Za družstvo mladších žáků
letos reprezentovali: Vojta Menčík,
Jiří Blahout, Petr Janda, Ondřej Trnka, Martin Dorr, Lukáš Rajtr, Sofie
Koutná a Anna Tomasová.
Soupisky týmů a detailní výsledky jednotlivých zápasů jsou
přehledně publikovány na webu
Českého tenisového svazu (www.
cztenis.cz). Za finanční podporu
účasti v soutěžích a při přípravě hráčů děkujeme Městu Sušice
a Národní sportovní agentuře.
LTC Sušice
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Sušice pořadatelem Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek
Mezi dosaženými výkony bych
chtěl vyzdvihnout hattrick Petra
Svobody (SK Jeseniova), který k vítězství na 110 metrů překážek (14,30
s !) přidal i první místa v tyči (442
cm) a dálce (695 cm). Dvě vítězství
si připsala Natálie Millerová (USK
Praha), která po prvním místě na
800 metrů (2:16.65 min.) ve finiši
vybojovala i triumf na 3 000 metrů (10:02,42 min.). Vzrušující podívanou s rychlými časy předvedli
dva nejrychlejší půlkaři, kde zvítězil
Jiří Pavel Češka ze Spartaku Praha
4 (1:53,21 min.) před Dominikem
Vebrem z SK Jeseniova (1:53, 36
min.). Vynikající výkony převedli oštěpaři – Jan Výška ( Škoda Plzeň) zvítězil v osobním rekordu 67,
58 m před Odřejem Křížem z Dukly (65,02 m). Výbornou techniku na
trati 100 m překážek předvedla vítězná Ester Bendová ze Slávie (13,88
s !). Na závodech jsme zaznamenali
i „domácí stopu“ v podání současné
nejlepší sušické atletky Elišky Hostkové, která jako hostující závodnice
v dresu pražské Slávie vybojovala 2.
místo v běhu na 3 000 metrů.
Vavříny vítězství v týmech si
mezi juniorkami nakonec odnesly
atletky ASK Slavia Praha. Do ceSušická E. Hostková hostující za Slavii doběhla 2. v běhu na 3 000 m.
lostátního finále je doprovodí juniorky USK Praha a AK ŠKODA Plzeň.
Mezi juniory získalo absolutorium družstvo SK Jeseniova Praha.
Trojici oddílů juniorů postupujících
do celostátního finále doplnili atleti
TJ Dukla Praha a Spartak Praha 4.
Vítězná družstva obdržela medaile a plakety z rukou člena výboru
TJ Sušice pana Zdeňka Marouška.
Věřím, že všichni atleti i atletky
ze zúčastněných oddílů si z našeho
komorního stadiónu odvážejí příjemné pocity z pěkného sportovního klání. Žádné úrazy, žádné protesty, doEster Bendová ze Slávie zvítězila v běhu na 100 m překážek časem 13,88 s.

V sobotu 10. září se Sušice
stala dějištěm Mistrovství Čech
družstev juniorů a juniorek skupiny A. Atletický podnik srovnatelného formátu hostilo naše město
po třinácti letech a to opět z pověření Českého atletického svazu. Pořadatelství této úrovně klade vyšší
nároky na organizaci, na nasazení
rozhodčích i na technické parametry stadionu.
Počasí není zboží, které se dá se
slevou koupit v diskontní akci v supermarketu. Obzvláště to šumavské
má tak trochu svoji hlavu. Průběh

závodů nebyl ušetřen drobných dešťových přeháněk, které trochu potrápily především sprinterské a technické disciplíny. Atletika v české
kotlině bohužel (někdy možná bohudík) nepřitahuje široké divácké
masy. Ani po dvou třech pivech se
nikdo obratem nestane atletickým
odborníkem. Bez základního povědomí o pravidlech, výkonnostních úrovních a rekordech si tento
sport nelze plnohodnotně vychutnat.
Nicméně hrstka atletických fajnšmekrů času stráveného v hledišti jistě
nelitovala.

A létat je tak snadné
To, že existuje Para Delta Club
Sušice, to je v našem městě hodně
známá věc.
Klub vznikl v roce 1980, když
se několik místních nadšenců věnovalo stavbě a létání na závěsných
kluzácích, na rogalových křídlech.
Z nařízení tehdejších úřadů se museli organizovat. Tak si založili Klub
závěsného létání. Byl jedním ze tří
klubů v kraji, Plzeň, Karlovy Vary
a naše Sušice.
Dalším vývojem situace se
postupně klub přeorientoval na
klouzavé padáky. A létání se rychle rozšiřovalo. Jestliže rogala létala
v minutách a nejdále 10 km, padáky se postupně ve vzduchu udržely
hodiny a vzdálenosti narostly na 100
km vzdálenosti a více.
A jeden z nejlepších letů se podařil 9. srpna v úterý.
Zeptáme se na to mladého člena
klubu, člena mladých talentů České
republiky a nového držitele rekordu
Svatoboru Honzíka Tomase.
Honzíku 24, jak jsi se dostal
k létání ?
„To číslo 24 mám ještě z hokejové přípravky tady na zimním stadionu. A už mi zůstalo i na padáku.
Můj táta byl jedním ze zakládajících členů klubu. Takže jsem to měl
od malička na očích, to dění kolem,
a každého pilota obdivoval. Startovačky, brigády na údržbu, starty
a přistání a všechno kolem jsem pečlivě pozoroval a pomáhal. Všichni
z klubu byli pro mě kamarádi. Velcí kamarádi.“
Takže tě to chytlo ?
„Ano. U nás se smí létat od 15
let se souhlasem rodičů a od 18 již
samostatně. Chodil jsem s tátou na
louku trénovat s takovým starým,
hodným padákem. Učil jsem se ho

ovládat ve větru a zkoušel poskakovat ve vzduchu. Pamatuji, že mi to
ze začátku moc nešlo, ale postupně
jsem se zlepšoval, i když jsem byl
někdy poměrně netrpělivý.“
Pak je další krok ?
„Každý pilot klouzavého padáku
by měl mít pilotní průkaz. Ten získá
v nějakém kurzu, je jich spousta. Já
se přihlásil na Ranou, to je taková
Mekka létání, už z první republiky.
Postupně jsem se zlepšoval, začal
samostatně klouzat z kopců a taky
jsem startoval pomocí odvijáku za
autem. A pilotní průkaz jsem získal
i se synovcem Víťou.“
Další vývoj byl rychlý ?
„Chodil jsem hodně. Máme 3
krásné startovačky, 2 na Svatoboru, na různé směry větru a na Kalovech, velkou partu dobrých pilotů,
třeba Frantu a ti mi dost zkušeností
předali. Vloni jsem byl na mistrovství republiky, kde jsem vyhrál třetí
místo ve své kategorii.
Letos v Bulharsku jsem byl první
ve své kategorii.“
Pak už se blížil srpen ?
„Ten se opravdu povedl. 4. srpna
ustanovil Franta Brož rekordní let
123 km FAI trojúhelník. To je kategorie, kdy má ten trojúhelník skoro
stejně dlouhé strany. Je to těžší létání, protože letíte také proti větru
a musíte se vrátit zpět na místo odkud jste startovali. Také má značně
větší bodové ohodnocení.
8. srpna se nám, mně a Karlovi
Kůtovi, je to pan pilot z reprezentace, povedl také pěkný přelet s návratem. Karel zvolil trasu na Boubín, Strakonice a zpět pod Svatobor.
Uletěl 116,54 km FAI.
Já zvolil trasu za Nepomuk,
k Písku a na naši přistávačku. Uletěl jsem 116,91 km FAI trojúhelník.

Po takovém letu jsem měl o 370 metrů delší let, to je unikátní.“
A tvůj rekordní let?
„No to byla bomba. Hned druhý
den jsem zase startoval ze Svatoboru, z Útulny. Už od rána to vypadalo na fantastický den. Odstartoval
jsem v 11 hod a 50 min. Hned první
stoupání šlo do výšky 1 800 m a já se
vydal na cestu. Přes Petrovice, Keple
a mezi Černým a Čertovým jezerem
jsem nad Svarohem překonal Bavorskou hranici ve výšce 1 840 m.
To by si táta nikdy netroufl. To bylo
prvních 25 km. A další přibývaly.
Kousek za dálnicí u městečka Ascha
jsem měl krizi, zvedal jsem se z ani
ne 150 m nad zemí, což je opravdu
malá výška. To jsem měl v nohách
skoro 70 km. Dolů se mi rozhodně
nechtělo. Ale podmínky se výrazně
zlepšily, zvedl jsem se až do 1 880 m
a rychlostí přes 50 km za hodinu
jsem pelášil dál. S úžasným výhledem na impozantní Dunaj, jsem se
s výškou přes 2 200 m přibližoval
k Regensburgu. Ten zůstal vpravo
ode mě. Za Dunajem nad tratí do
Regensburgu jsem měl první kilo,
tedy prvních 100 km letu. Časově
bylo 15 hod.“
Nechtěl jsi letět zpátky, 100
tam a 100 zpátky a byl bys doma.
A slavný.
„No nechtěl, vypadalo to na další stovku, navíc ten den by se proti
větru nedalo letět. Za Regensburgem jsem stále letěl nad 2 000 m
pod řadou mraků, stoupání zesílila
a díky větru jsem letěl i přes 60 km
v hodině. To kilometry přibývaly.
Vedle velkoměsta Ingolstadt jsem
vytočil do výšky 2 796 m, ten den
rekordní výška. To už jsem se blížil
k okresnímu městu Donauworth, ve
vládním obvodu Švábsko. A druhá

držený časový harmonogram. Prostě
řečeno, když organizace klapne, nikdo si jí nevšimne. Přesto, nebo právě
proto mi dovolte, abych si všimnul,
kdo za tou zdánlivě neviditelnou, ale
nemalou prací stojí. Velký dík patří
především Zdeňku Nešporovi, který v tomto ohledu převzal charizma
svého otce a který dokázal akci špičkově připravit i personálně zajistit.
Tým rozhodčích pracoval pod vedením paní Milady Váňové. U dámy
se nesluší publikovat věkovou číslovku, což ovšem neubírá na obdivu její energii a nasazení. Ba právě
naopak. Za bezchybným technickým
zajištěním závodů stála práce týmu
vedeného Jaroslavem Uhrem. Pořadatelský kolektiv byl samozřejmě
mnohem širší a všechny nelze jmenovat. Nicméně, chovám obdiv k partě nadšenců, kteří se dokáží vždy
sejít a obětovat kus osobního volna
pro dobrou věc. Sušická atletika si
v každém případě udržela vysokou
pořadatelskou reputaci, což budiž
výzvou do budoucna. Celou akci výrazně podpořilo město Sušice, firma
SENTIS pana Ing. Jiřího Blahůta
a Pekařství Rendl.
Petr Krčmář, foto ED

Dunaj pode mnou

stovka kilometrů. Tak daleko bych
nejel ani autem. Čas mi ukazoval
17.30 a ještě chvíli to mohlo vydržet. Přede mnou byly ještě tři velké
stoupáky přes 2 500 m vysoko a ten
poslední se zastavil 2 570 m nad mořem. Hodinky ukazovaly 18.45, sluníčko už přestávalo mít potřebnou
sílu a končil letový den. Finálovým
dokluzem jsem získal ještě 20 km
navíc. Ten jsem doklouzal do Geislingenu an der Steige na fotbalový
stadion, kde zrovna probíhalo fotografování místních fotbalistů. Čas
se zastavil 19 hod 13 minut. To byla
paráda. A 279,41 km.“
Co děláš, když tak daleko
přistaneš?
„Rychle sbalit, odskočit si a spěchat na nádraží. Prvním vlakem do
Mnichova. Tady jsem trochu přespal
a ráno vlakem Domažlice, Klatovy
a do Sušice. Kamarádi piloti celý let
sledovali online na mobilech, takže věděli kde jsem. Taky mi dost
fandili.
Tím byl ustanoven nový rekord
přeletu ze Svatoboru. Víc jak dvakrát delší než ten dosavadní.“
Tak ti také gratulujeme a ať se ti
daří, i všem ostatním, létat co nejdál ze Sušice. Hlavně když se vždy
vrátíte domů.
Náča
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Řádková inzerce
PRODEJ

BYTY – NEMOVITOSTI

Prodám kohouty do chovu, stáří
3 měsíce. Tel. 721 625 352
Prodám dvojhrob na třetím hřbitově. Cena dohodou. Tel. 604 550 094
Prodám malé i velké gramof. desky, chemickou toaletu – málo používanou Campingaz 20 l. Šavli,
dětský kočárek pro panenku, starý
věšák s parožím. Tel. 605 288 474,
po 19 hod. večer
Prodám staré zápalkové nálepky,
LP desky různé, krabici časopisů
o pletení, háčkování, vyšívání –
návody, vzorníky apod. Tel. 607
866 783
Prodám různé staré obrazy – krajiny, zátiší, květiny, olejomalby.
Tel. 792 229 217

Hledám dlouhodobý pronájem jedné místnosti s příslušenstvím v Sušici pro občasné využití 1–3 osobami k rekreačním účelům, hlavně na
letní měsíce. Alice Davidová, tel.
606 745 485
Výměna garáže v osobním vlastnictví. Vyměním garáž v osobním vlastnictví v garážové lokalitě u Technoplynu za garáž v lokalitě na sídlišti
u ulice Sirkařská. Garáž má zavedenou elektřinu. Termín realizace může
být i koncem roku. Garáž samostatně
neprodávám. Kontakt: 721 803 679
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví, apod.
– kvalitně a rychle. I.. Drábková, Sušice, tel. 608 117 789

KOUPĚ

Sledujte nás také
na sociálních sítích
/ susicebranasumavy

a webu
www.kulturasusice.cz

PROPOJME SPOLEČNĚ MĚSTO A KRAJ
MÍSTO AROGANCE MOCI

SLUŠNOST, OTEVŘENOST A KOMUNIKACE

Pavel Hais

RʛQˏWXIOLINXQERE4P^I˶WOʣLSOVENI

Ing. Václav Rada

OERHMHʛXREWXEVSWXYQˏWXE

je čas na změnu
ČE SK Á PIR ÁT SK Á ST RA NA - KA ND IDÁ TK A ČÍS LO
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Koupím cihly, ocelové podpěry
a zbytky stavebního materiálu. Tel.
721 866 006
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, staré zápalkové nálepky a krabičky, reklamní plechové
a smaltové cedule, papírové dopisní zálepky, staré pohlednice Sušice
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starší známky, mince, bankovky, odznaky, pohledy, obrazy,
hodiny, hodinky, porcelán, sklo, vojenské předměty – šavli, helmu, uniformu a podobně. Můžete nabídnout
i jiné staré předměty, celou sbírku
nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672

RŮZNÉ
V úterý 30. 8. uletěla z voliéry
(Chmelenská ulice pod Andělíčkem)
mladá rozela pestrá – varianta "lutino" (žluté tělo a červená hlava).
Pokud se někomu podařilo papouška odchytit, prosím o informaci na
tel. 606 49 49 96. Odměna! Děkuji.
Nabízíme strojní číštění koberců, sedacích souprav, křesel, židlí a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 607 630 244
Hledám brigádně jakoukoliv práci
o sobotách, nedělích i za špatného
počasí. Výkopové práce na stavbě,
v lese, zámečnické apod. Možno volat po 15. hodině. Tel. 604 880 966
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Příspěvky dopisovatelů / Rubriky

Očima Martina Mejstříka
Cesta Jiříka z Poděbrad II

Dobrý den, přátelé. V posledním díle naší husitské elegie
jsme se začali zajímat o vzestup
mladého šlechtice Jiřího z Poděbrad. Řekli jsme si, že roku
1448 vznikla v Kutné Hoře tzv.
Poděbradská strana, která měla
za cíl sjednotit všechny proudy
utrakvistického hnutí a hájit jejich zájmy vůči místním katolíkům, kterým nebylo oficiální
uznání Koruny české jakožto
"království dvojího lidu" příliš po chuti. Do
čela Poděbradské strany byl
zvolen Jiří Pod ě b r a d s k ý.
Ustavení svazu
bylo odpovědí
na misi papežského legát a
Juana Carvajala, který se dostavil do Prahy na jaře 1448
a pokoušel se přesvědčil vůdčí
představitele umírněného kališnického bloku k přestoupení do římskokatolického tábora. (Příliš úspěšný nebyl, ale
podařilo se mu přemluvit např.
vůdce umírněných kališníků
Menharta II. z Hradce, který,
jen tak pro zajímavost, pocházel z Velhartic. Byl synem Jana
staršího z Hradce a na Velharticích a jeho manželky Kateřiny
z Velhartic).
V září 1448 Jiřík obsadil
Prahu a uskutečnil zde nenásilný převrat, na základě kterého získala v zemi poděbradská
strana jednoznačnou převahu.
V reakci na to ustavil ve Strakonicích vůdce katolické strany, nám již dobře známý Oldřich II. z Rožmberka, vlivnou
a mocnou Strakonickou jednotu
(únor 1449), ke které se přidali
také Táborští vedeni bývalým
úspěšným husitským hejtmanem Bedřichem ze Strážnice.
Obávali se totiž toho – v reakci
na sjednocující roli Poděbradské jednoty –, že se je Jiřík
s Rokycanou pokusí přimět ke
kompromisům vojenskou silou.
V zemi vypukla opět, v mnohem menší intenzitě než v předešlých letech, přesto však...
občanská válka. V ní Jiřík získal rychle vojenskou převahu
– v květnu 1450 zahájit úspěšnou ofenzívu během níž donutil Strakonickou jednotu uzavřít příměří.

Politické a vojenské obratnosti nového českého politika
si povšiml i římský král a od
roku 1452 také císař Fridrich
III., který byl v té době poručníkem nezletilého českého krále Ladislava. Jak jsme již psali,
vyslali Češi v březnu 1451 k Fridrichovi své zástupce s žádostí o Ladislavovo vydání. Císař
nevyhověl, ale vypravil na český zemský sněm poselstvo, jež
mělo zamítnutí zdvořile vysvětlit. Jeho členem
byl i vlivný italský humanista
a člen římské
k u r ie Aeneas
Sylvius Piccolomini, kterého česká otázka fascinovala.
Budoucí papež
Pius II. sepsal
dokonce pozd ě ji l at i n sk y
psanou kroniku českých zemí,
která udivuje hlubokou znalostí
staletého vývoje české státnosti.
Během svého pobytu na našem
území se Piccolomini seznámil s předními českými politiky včetně Jiříka z Poděbrad,
v němž rozpoznal velké politické a lidské kvality. Po návratu proto Fridrichovi doporučil
vsadit právě na něj. Přičiněním italského humanisty pak
Poděbradovi projevovala sympatie i římská kurie.
V říjnu 1451 uznal Fridrich
Jiříka za zemského správce
v Čechách a jak jsme si už řekli, tento titul mu v dubnu 1452
potvrdil i zemský sněm v Praze, který mu ho v roce 1454 prodloužil o další tři roky. To byl
skutečný bod obratu, kdy se
z Jiříka politika stal Jiřík státník a zanedlouho i ...
Čerstvě nabytého titulu zemského správce Jiřík okamžitě
využil k realizaci svého konstruktivního politického prog ramu. V pr vé řadě musel
přivést k poslušnosti stále odbojnou Strakonickou jednotu,
která jeho správcovství neuznala. Byli zde ovšem i Táborští, na
něž si Jiřík posvítil jako první.
V srpnu 1452 se podařilo zemskému správci obsadit bez boje
a zbytečného krveprolití Tábor.
Pokračování příště.
(S využitím husitstvi.cz)
18. září 2022
Martin Mejstřík

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
PORADNA

ZÁŘÍ NA ZAHRADĚ

Zkontrolujeme a nachystáme
prostory pro uskladnění ovoce,
dále obaly, je třeba včas vydezinfi kovat a vybílit sklepy. Sklad
by měl být chladný, dobře větratelný a nemělo by v něm být
příliš sucho.
Proti sviluškám na ovocných
dřevinách je kromě klasické
chemické ochrany možné použít i biologickou ochranu pomocí dravého roztoče Typhlodromus pyri.
Během září můžeme začít
s výsadbou cibulovin a hlíznatých
rostlin. Nejprve vysadíme cibule
narcisů, které potřebují ke zdárnému zakořenění vyšší teploty.
Ve druhé polovině měsíce pak ná-
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Setkání na Zhůří k 10. výročí
vztyčení Kříže smíření

Letošní slavnost 10. září 2022 se
konala v 10 hodin za počasí, které
lze jen obtížně napsat vlídné. Mši
svatou celebroval P. Petr Kautský
spolu s P. Janem Janouškem. P. Janoušek je rodákem ze zdejší velhartické farnosti. Mši k 10. výročí Kříže smíření doprovázela symbolicky
píseň k svátku Povýšení sv. Kříže. Je třeba vyzdvihnout kázání P.

Kautského, který zvláště v dnešní
době oslovil přítomné. Zamýšlel se
nad vinou, trestem a odpuštěním.
V přímluvách kněze zazněla prosba
k ukončení války na Ukrajině. Po
mši svaté proběhlo krátké zastavení
u Kříže smíření, z přítomných hostů zde promluvil senátor Vilímec.
Ing. Kamil Kosturik
foto: Ing. Dr. Kosturik ml.

Hledáme nový domov
Tento černý pes se
nachází v areálu fi rmy v Žihobcích, kde
ho zanechal majitel,
který tam pracoval
a již se ve fi rmě neukázal. Zůstat tam
nemůže. Je to zřejmě
k ř íženec labrado ra, velice kontaktní
k lidem, jak ho někdo pohladí, odešel
by s ním domů. Pohybuje se tam mnoho
lidí, včetně zákazníků a pes nemůže být
volně v areálu, hrozí
i úraz z uskladněných
želez a plechů. Přebývá tam s kozou, která mu dělá společnost
a tudíž by se hodil někam na dvorek i k domácím zvířatúm. Je hubený, zřejmě se dělí o jídlo i se svou spolubydlící... Jmenuje se Roky,
zařídíme očkování atd., jen bychom prosili, kdo by se ho ujmul
a dal mu trvalý anebo aspoň přechodný domov, se vším pomůžeme.
Děkujeme,
za spolek I. Jensen tel. 604 555 924
Asi roční sourozenci, černobílý
kocourek a mourovatá kočička
hledají domov.
Byli jako půlroční spolu nalezeni v jedné zahradě na Klatovsku,
takže jsou na sebe
dost vázaní a proto by bylo dobře,
kdyby šli do nového domova společně. Kočička je
ji ž kast rovaná,
kocou rek bude
následně, po dov ršení rok u života. Nyní jsou
v dočasné péči na
tel. 608 484 414.

sledují botanické druhy tulipánů,
krokusy a drobné jarní cibuloviny modřence, sněženky, bledule
a další. Koncem měsíce již můžeme začít i s výsadbou zahradních
tulipánů. Hloubka výsadby cibulí a hlíz závisí na jejich velikosti.
Platí zhruba pravidlo, že hloubka
výsadby by měla odpovídat trojnásobku výšky cibule nebo hlízy,
tzn. drobné cibuloviny 6 až 8 cm,
větší pak 12 až 15 cm.
Za předpokladu, že je příznivé počasí, v září máme ještě poslední možnost vysazovat dobře
Děkujeme za pomoc..
Helena M.
vyvinutou sadbu jahodníku.
V případě zájmu poradím i po
telefonu (21 – 23 hod.) – 725 314 829 Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete
Petr Kumšta na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku.

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

25 – Nádražní

Nádražní drží primát nejdelší ulice ve městě. Na křižovatce (od roku
2007 kruhový objezd) s Hrádeckou
navazuje na ulici T. G. Masaryka
a téměř v celé své délce je hlavní
silnicí ze Sušice směrem na Prahu.
Měří skoro dva kilometry a v nachází se na ní pět autobusových zastávek
v jednom a čtyři v druhém směru.
Jméno Nádražní třída dostala
podle návrhu obecního zastupitelstva už v roce 1886, tedy ještě dva
roky před dokončením železnice.
O příjezdu prvního vlaku do Sušice čteme v kronice města: Dne 16.
července přijel z Klatov do Sušice po
2. hodině první vlak. Na nádraží se
dostavilo množství občanstva, aby
se přesvědčilo, že Sušice bude mít
konečně dráhu. Otevření dráhy pro
veřejnost bylo však až 1. října 1888.
Slavnostního otevření se zúčastnili
říšští poslanci, c. k. okresní hejtman
a členové městského zastupitelstva
se starostou O. Tichým. K jednotlivým vlakům byl po Nádražní
třídě zaveden provoz tří omnibusů (v podstatě dostavníků – pozn.
red.) od hotelu U koruny, od hotelu
U arcivévody Štěpána a od pošty.
Již v roce 1893 ale kronikář o komunikaci uvádí: Silnice k nádraží byla bolavou stránkou našeho
města. V době dešťů byla pokryta
bezedným blátem a v době sucha
ohromnými spoustami prachu. Nic
nepomáhalo ustavičné štěrkování.

Zjedná se konečně radikální náprava novou rekonstrukcí silnice
nákladem okresu za částku 6 850 zl
Po vzniku republiky byla ulice
přejmenována na Masarykovu třídu. Název vydržel až do komunistického převratu v roce 1948, kdy se
Masaryk měnil většinou za Stalina
a tak tomu bylo i u této ulice. Při
dalším velkém přejmenovávání ulic
v roce 1959, kdy také došlo k zavedení orientačních čísel, se pro ulici vrátil název Nádražní. (Tehdy se pro
přehlednost a lepší orientaci snížil
počet pojmenování ulic z 94 na 73.)
Nádraží bylo vybudováno státní společností Českomoravská
transverzální dráha, jež vybudovala úsek z Klatov přes Sušici do Horažďovice předměstí, kde se napojila na trať společnosti Dráhy císaře
Františka Josefa spojující Vídeň,
České Budějovice a Plzeň. Vzhled
budovy byl vytvořen dle typizovaného architektonického vzoru shodného pro všechna nádraží v majetku
společnosti. V posledním desetiletí
provedly České dráhy rozsáhlou rekonstrukci. V roce 2014 se nádraží
stalo finalistou soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR.
(Zdroj: 1. Jan Lhoták, Martin
Pták, Eva Semotanová, Robert
Šimůnek – Historický atlas měst
České republiky, svazek č. 27 – Sušice, 2. cs.wikipedia.org)
text a foto Eduadr Lískovec

PODZIM
Přišel jako každý rok a přece překvapil žlutostí padajícího listí, něžností zapadajícího slunce i hedvábností mléčných rán. Přilétl podzim
po dráze babího léta zvěstovat zimu
na cestách a dluhy léta splácí slzami

dešťů a zlatými lístky. Tomuto ztichlému času věnoval Podzimní elegii
i básník Oldřich Mikulášek, v níž se
ptá: „Kdo je si tímto časem jist? Že
žijem? Žijem na dlouhý ale dluh.“
Ivan Nikl

Tradiční zářijové setkání na Hůrce
V září se již tradičné setkáváme na poutní slavnosti Povýšení
svatého Kříže na Hůrce. I přes
deštivou oblohu na St. Hůrku zavítalo mnoho poutníků jak z české, tak i z německé strany. Přijíždějí sem rodáci (Erich Weber)
i jejich potomci (rodina Bellmannova). Na tato místa se dostávají
díky pomoci NP Šumava, který
je již několik let dopravuje na tato

místa z Nové Hůrky i zpět. Česko
– německou mši svatou celebroval
P. Jenda Kulhánek a jáhen Václav
Pikeš, skvěle jako vždy tlumočil
Walter Wilhelm. Slavnost hudebně doprovázely Mirka Dolanská
a Dáša Jíchová. Díky všem, kteří
se podílejí na zdejších setkáních.
Těšíme se na další setkávání
v roce 2023.
text a foto Černých
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Táboření plné neobyčejných dobrodružství, báječných zážitků a pevného kamarádství
aneb ohlédnutí za skautskými letními tábory
Co by to bylo za léto pro
skauta bez letního tábora?!
Ešusy jsme všichni leštili už
od května, spacáky a karimatky balili na rekordní čas z lícové i rubové strany a kroj žehlili,
mazlili a objímali už desítky dní
před vytouženým táborem. Někteří z nás ho ani neperou a celý
rok pak nasávají kouřové táborové vůně z teepee. Že jsme blázni?! Ani nevíte, jak velcí. Blázni z života na skautském táboře,
z pobytu v přírodě, mimo signál,
mimo civilizaci, z chození naboso, z koupání se v ledové vodě
v potoce, z vaření na kamnech,
z řezání a sekání dřeva…tak, to
už by k vytvoření táborové atmosféry stačilo!
Hned na začátku patří vel-

ké poděkování hlavně rodičům, najednou, tak jich letos moc na ky v druhé části tábora vyrazili
kteří nám pomohli postavit tá- děti nezbylo. I přes chladnější na putovní trasu Lipno-Plechý-Nové údolí, zvládli i některé výzvy, včetně nočního výsadku 20km od tábora. Mladší
Poutníci si prošli se zakladateli
Skautského hnutí historií a to
od samotného vzniku v Anglii
až po temná 50. léta v Československu. Rádi přijali mezi sebe
i devítiletého Ilju z Charkova,
který na táboře složil slib vlčat
v ukrajinštištině.
Celý skautský tábor je vždy tématicky propojen etapovou hrou.
Letošní témata krom výše zmiňovaných byla: Drakobijce (děti
bojovaly s drakem – na hrací desbor na prázdné louce na Voleš- začátek léta, kdy u potoka bylo ce se odkryla hlava na konkrétní
ku. Při stavbě tábora nám jeden v noci jen 8 stupňů, se děti neza- den – lenost, lakomství, sprostotatínek vysbíral hned 5 klíšťat lekly a po ránu byla vždy fronta ta, hněv, pýcha, závist, a další),
u přehrady na ranní otužování. Staré pověsti české (děti v táboře
K rom posilování imu ni- provázely skutečné postavy z česty ledovou lázní jsme na dvou kých dějin – Praotec Čech, kněžrůzných táborech pekli chléb na Libuše, Bivoj a řada dalších),
i pizzu ve vlastnoručně zbudo- Survivor, Zachránce pohádek či
vané peci, během tábora vyra- Cesta kolem světa.
Celkem bylo na našich 7 tázili na kratší i delší výlety, také
jsme zažili noční pochod na jiné borech (na 4 různých tábořišnocležiště, kde děti zvládly tra- tích) 8 oddílů. V součtu nám tásu nočním lesem v plné polní bořilo 139 dětí a 60 vedoucích.
a kašperskohorští skauti dokon- Nejmladšímu ze skautské tluce pomáhali táborové sousedce py bylo 19 měsíců a nejstaršís vykopáním díry na novou do- mu 67 let.
Veliký dík a poklona patří
pravní značku Pozor žáby!
Poutníci Hlavňovice pořáda- všem, kdo se na přípravě a poli dokonce 2 tábory, na tábořišti hodovém chodu našich táborů
poblíž Vacova. Skauti a skaut- podíleli. Jsou to nekonečné ho-

diny příprav a zařizování, ale tak už se všichni těšíme, že zase
nakonec jsme my, vedoucí vždy vyrazíme společně tábořit.
šťastní, že se nám tábory povePetra Divišová – zástupce
dou, děti mají spoustu skvělých
střediskového vedoucího
zážitků, rodiče si trochu oddychJunák – český skaut, Střenou a sotva nám tábory skončí,
disko Vydří stopa Sušice, z.s.

ZUŠ(ka) ZUŠ(ce) 2022 – Sušické ZUŠ open
Další ročník akce ZUŠ(ka) ZUŠ(ce)
proběhl ve středu 14. 9. 2022 ve venkovním prostoru za školou a Káčkem.
Od rána pršelo, jen se lilo. Nikdo už to
nečekal, ale chvilku před prvním vy-

stoupením se obloha umoudřila, mraky odešly a kulturní program se tak
mohl odehrát přímo na pódiu v amfiteátru. Byl velmi pestrý a představili se
na něm žáci ZUŠ (foto 3), dětské sbory (foto 2 a 5), smyčcový soubor
i taneční oddělení. V budově školy
zůstali jen keyboardisté – strach
o „napršení“ do nástroje byl přece jen velký.
Za pódiem byla pro děti
připravena výtvarná dílnička
(foto 1), kde děti vyráběly barevné zvonečky. Ve vedlejším
stánku si s oborem literárně dramatickým mohli všichni zkusit
udělat žonglovací míčky a také
s nimi zažonglovat. O kousek
dál zas mohli zkusit nakreslit
třeba plameňáka jedním tahem.
Odvážní tanečníci si mohli
vytancovat výborné muffiny a pro ty, kteří zvládli bojovku po
budově ZUŠ s několika soutěžemi,
bylo připraveno plno dalších odměn. Prostě takové pohodové odpoledne, které jsme si společně užili.
Díky za to nejen všem, kdo se
na přípravě a realizaci akce podíleli, ale i městu Sušice, které na akci
poskytlo grant. Zlatým hřebem bylo
večerní vystoupení kapely Bossanoha (foto 4). Přítomní si ještě na
chvilku mohli užít náladu prázdninových večerů, které jsou na dalších
pár měsíců pryč. S posledními tóny
se na nebe vrátily podzimní mraky
a pršelo, jen se lilo. Tímto považujme školní rok za zahájený!
D. Jíchová, Spolek přátel SDS, foto
1, 2 ED,/3 – 5 V. Kohoutová Vlková
více foto na www.kulturasusice.cz
Jestli se chcete dozvědět
víc o Sušickém dětském
sbor u, tak se podívejte
n a w w w. s u sic e s d s.cz .
Najdete tam nejen
informace o zkouškách,
ale i plno fotek z koncertů
a letních táborů.
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