
„Jednoznačně personální 
stabilizace.“

Jak toho dosáhnout?
„Hledáním lékařů a ošetřova-

telského personálu.“
Bude také prostor pro mo-

dernizaci a rozvoj?
„Teď právě se otvírá velký 

prostor s možností využití dotač-
ních prostředků EU přidělených 
do ČR v souvislosti s koronavi-
rovou krizí.“

Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec

Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice

Uvnitř čísla

najdete 
Talkshow Radka Naklá-
dala Škrtněte si, prosím 
pokračovala s hosty Pře-
myslem Čechem a Janem 
Gáborem. – str. 4

V souvislosti s novinářským 
oceněním představujeme 
Tomáše Cihláře – str. 4

Tradiční bikerská a bě-
žecká akce Svatobor Tour 
oslavila 30. ročník neza-
pomenutelně – str. 8
 
Klasickou hudbou ozdobený 
prodloužený víkend podle 
Aleny Fišerové – str. 11

Jáma lvová – neobyčejné 
představení současného tan-
ce v sušickém kině – str. 12

Jak pokračuje rekonstruk-
ce ulice T. G. Masaryka – 
zpráva investičního techni-
ka MÚ J. Vošalíka – str. 12
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Sušická nemocnice poskytuje velmi dobré služby pro obyvatele regionu, 

problém je ekonomika, organizace a nedostatek personálu, říká nový jednatel
Minulý rok v létě došlo k doho-

dě mezi městem Sušice a tehdej-
ším provozovatelem společností 
Nemos Sokolov s. r. o. (člen Pen-
ta Hospitals cz.) a sušická nemoc-
nice přešla 1. září 2019 zpět pod 
město Sušice. Za tímto účelem 
město už dříve založilo společnost 
Sušická nemocnice s. r. o., jejímiž 
jednateli byli 17. dubna 2019 za-
stupitelstvem města zvoleni Ing. 
Václav Rada a radní Pavel Hais. 
Rada města Sušice ve funkci val-
né hromady obchodní společnosti 
Sušická nemocnice s. r. o. rozhod-
la na svém zasedání 14. září 2020 
o odvolání dosavadních jednatelů 
této společnosti a o jmenování no-
vého jednatele společnosti Sušic-
ká nemocnice s. r. o. Stal se jím 
Bc. Jiří Vlček. Situace ohledně 
změny jednatelů Sušické nemoc-
nice s. r. o. se dlouho probírala na 
jednání zastupitelstva města, které 
proběhlo 16. září. Zde se zastupi-
telům a přítomné veřejnosti před-
stavil i nový jednatel Jiří Vlček. 
Pro čtenáře Sušických novin jsem 
ho požádal o rozhovor. 

Jak zaznělo na zasedání za-
stupitelstva města, ve zdravot-
nickém managementu pracuje-
te už dlouhou dobu. Mohl byste 
vaše předchozí profesní pozice 

přiblížit čtenářům Sušických 
novin?

„Začínal jsem jako asistent ředi-
tele, později ekonomický náměstek 
Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Poté jsem 
řídil firmu ob-
chodující se 
zdravotnickými 
zařízeními.

O d  r o k u 
2003 jsem pra-
coval v holdin-
gu MEDITER-
RA, později na 
pozici ředite-
le nemocnice 
v Neratovicích, 

ve stejném holdingu.
Od roku 2008 jsem praco-

val v pozici ředitele Klatovské 
nemocnice.“

Máte tedy bohaté zkušenosti 
v oboru. Jak vidíte aktuální si-
tuaci v sušické nemocnici?

„Situace v sušické nemocnici je 
velmi složitá. Nemocnice posky-
tuje velmi dobré služby pro oby-
vatele regionu, problém je v eko-
nomické a organizační oblasti 
a nemocnice se rovněž potýká se 
zásadním nedostatkem personálu.“

Překvapilo vás něco?
„Překvapila mě personální ne-

stabilita nemocnice.“ 
Město na provoz nemocnice 

v předchozím období uvolnilo 
60 milionů korun a další tako-
vé dotace si už nemůže dovolit 
(viz SN 16/20). Je možné, aby 
nemocnice fungovala bez tako-
vé podpory a bude zachována 
stávající péče?

„Nemocnice, která poskytuje 
zdravotní péči v základních obo-
rech v objemu sušické nemocni-
ce bude vždy potřebovat podporu. 
Otázkou je míra podpory a snaha 
nemocnice o její minimalizaci.“ 

Jak velký je nyní problém 
s nedostatkem personálu, ze-
jména lékařů?

„Personální nedostatek zdravot-
níků je obecně známým jevem. Už 
ta skutečnost, že se v Sušici podaři-
lo otevřít lůžkové oddělení je uni-

kátní a všem zúčastněným je nutno 
poděkovat. Personální nedostatek 
lékařů na chirurgickém oddělení 
je bohužel příčinou jeho dočasné-
ho uzavření.“

Vidíte nějaké výhody sušické 
nemocnice?

„Výhod vidím mnoho – poměr-
ně dobrý stavebně technický stav, 
význam nemocnice v regionu, urči-
tě erudice a pracovitost personálu.“

Co je pro dobré fungová-
ní nemocnice v nejbližší době 
nejdůležitější? 9 771213 355003
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Opatření v sušické nemocnici v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu

 Sušická nemocnice provozuje odběrové centrum, které je v provozu každý všední den v odpoled-
ních hodinách. Provádíme odběry pro indikované klienty i samoplátce ze širokého okolí. 
 Objednat se je možno buď elektronicky – v objednávkovém systému nebo telefonicky, potřeb-
né informace (včetně možnosti objednání) najdete na této adrese : https://koronavirus.mzcr.cz/
seznam-odberovych-center/
V nemocnici je ustaven krizový tým, který průběžně řeší celou problematiku.
 V současné epidemiologické situaci bylo rozhodnuto, že o spádové pacienty se musejí postarat 
spádové nemocnice (dříve byli pacienti transportováni do FN Plzeň).
 Nemocnice v současné době disponuje celkem 11 lůžky určenými pro COVID pozitivní pacienty 
– 9 standardních a 2 určená pro intenzivní péči.
Pro péči o pacienty na těchto pracovištích byly vyčleněny zvláštní týmy zaměstnanců.
 Od pondělí 5. 10. 2020 dochází k zásadnímu omezení pohybu v nemocnici – pro návštěvy je uza-
vřeno oddělení LDN, abychom v maximální míře ochránili zde hospitalizované pacienty. U vcho-
du do nemocnice je zavedena tzv. triage (každému návštěvníkovi bude změřena teplota a posou-
zen jeho celkový stav).
 Zajištění všech opatření plynoucích z nouzového stavu a nutných pro ochranu zdravotnického per-
sonálu a pacientů, klade na zdravotníky vysoké nároky a vyžaduje plnění velkého objemu úkolů, 
proto prosíme všechny návštěvníky nemocnice o pochopení a spolupráci jejímž cílem bude vždy 
péče a ochrana pacientů a personálu.
Děkujeme Jiří Vlček, jednatel nemocnice

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech
 od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.
Telefonní linky 155 a 112 volejte pouze v případě vážných zdravotních komplikací či ohrožení 

života. Prosíme, nepřetěžujte už tak vytížené tyto linky, které se starají o vážné případy vč. doprav-
ních nehod, zástav srdcí apod. Tyto linky neslouží ke konzultacím, proto využijte linku 1221, která 
byla zřízená právě k informacím ohledně koronaviru.

Dále můžete volat linku Krajské hygienické stanice pro Plzeňský kraj: 376 370 624 
od pondělí do pátku 7–15 hod., kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.
Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Telefonicky se můžete obrátit i na linku Sušické nemocnice 376 530 111.

Od pondělí 5. září platí 
v celé republice kvůli šíře-
ní koronaviru nouzový stav. 
Byl stanoven na dobu 30 dnů. 
„V této souvislosti jsou přijí-
mána další opatření. Sledujte 
proto prosím stránky města – 
okénko koronavirus (https://
www.mestosusice.cz/mususi-
ce/koronavirus.asp), kam bu-
dou umisťovány nejaktuálněj-
ší informace krizového štábu,“ 
upřesnil starosta Petr Mottl.

Na úterý 6. října svo-
lal starosta Sušice Bc. Petr
Mottl úvodní zasedání Krizo-
vého štábu ORP Sušice, kde 
byli přítomni tajemník krizo-
vého štábu Ing. Jaroslav Hup-
ka a další vybraní zaměstnan-
ci městského úřadu, zástupci 
Hasičského záchranného sboru 
ČR, Policie ČR, sboru dobrovol-
ných hasičů, nemocnice Sušice, 
velitel městské policie, vedení 
Sušických lesů a služeb a ředi-
telé dalších městských organi-
zací (Sociální služby města Su-
šice, Sušické kulturní centrum, 
Sportoviště města Sušice) a také 
ředitelé sušických škol a školek. 
Projednávala se opatření v sou-
vislosti se zavedením nouzové-
ho stavu. 

Na radnici proběhla 6. říj-
na porada městského zastupi-
telstva s jednatelem sušické 
nemocnice Bc. Jiřím Vlčkem, 
který přítomné informoval 
o aktuálním stavu nemocnice. 

I za nouzového stavu 
zdárně pokračují investiční 
akce, na nichž se podílí měs-
to. Připravuje se kolaudace ně-
kolika staveb a o aktuální si-
tuaci rekonstrukce ulice T. G. 
Masaryka přinášíme zprávu 
na straně 12.  -red-
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Nejlepší bábovku upekl 

v Anníně Filip Stráňka
nás optimismem chování některých 
příslušníků mladé generace, kteří si 
uvědomují naši společnou odpověd-
nost za Zemi, za zákony rovnováhy 
přírody a biologického cyklu, ze kte-
rého vzešel náš dar života. Věříme, 
že jedině jejich revolta umožní pře-
rušit současný stereotyp neustálého 
růstu, bezohledného drancování pří-
rody, maximalizace zisku a zotro-
čování velkých skupin populace in-
formačním smogem.“

Plánovali jste něco jinak?
 „V produktivním věku každý rád 

plánuje a také často používá výmlu-
vu ‚až budu v důchodu, tak budu dě-
lat to a to‘, ale toto neplatí jen o dů-
chodu, ale i o dietách, cvičení, učení 
atd. I my jsme se také této výmluvy 
několikrát dopustili, ale dnes víme, 
že život se má žít právě teď. Nic se 
nemá odkládat na pozdější dobu. Plá-
nování je určitě dobrá věc, ale život 
je plný zvratů. Náhlá nemoc, úraz, 
vlastní nebo nejbližších, ale také tře-
ba společenská změna z nesvobody 
ke svobodě nebo naopak může plá-
ny přesměrovat na úplně jinou ži-
votní trajektorii. Při diskuzi k této 
otázce si vždy vzpomenu na vyprá-
vění vašeho pradědy (generačně), 
který zběhl z povolání učitele a zís-
kal vysněné živnostenské oprávnění 
na opravu rádií. Bylo mu doručeno
27. 2. 1948. Následující den 28. 2., 
po tzv. ‚Vítězném únoru‘ o něj přišel. 
Potom si něco plánujte. Důležité je 
umět se změnami pracovat, vyrovnat 
se s nimi a nezahořknout.“

Udělali jste nějaké věci, které 
byste teď udělali zcela odlišně? 
A proč? 

„Otázka – udělali byste něco ji-
nak – znamená ohlédnout se zpátky. 
Protože každé rozhodování je pod-
míněno jedinečností situace a také 
aktuální vlastní vyspělostí a zkuše-
nostmi, zdá se otázka trochu neko-
rektní. Odpověděli bychom, že jsme 
se vždy snažili vše dělat podle nejlep-
šího svědomí, a pokud jsme v něčem 
chybovali, nebo někoho poškodili, 
pak se dodatečně omlouváme. Kaž-
dá životní situace má určitě mnoho 
řešení. Kdybychom věděli dopředu 
(až se budeme ohlížet), které řešení 
je nejlepší, určitě bychom ho udělali.“

Máte nějakou radu pro mlad-
ší generace?

„Mladší generaci nezávidíme. 
Dostává se do situace, kdy dochází 
k relativizaci všech hodnot, které si 
lidské společenství dlouhodobě vy-
tvářelo. Svět se stává stále liberálněj-
ší a je stále obtížnější se orientovat 
v tom, které hodnoty lidského života 
jsou ty správné, ty pravé. Budou chy-
bět, nebo chybí pevné body. Infor-
mační technologie evidentně před-
bíhají lidské rozlišovací schopnosti 
a velká část populace, včetně mladé, 
bude nebo již je manipulována, aniž 
by tušila, že se tak děje.

Lidé, se kterými se setkáváme ve 
veřejném prostoru prostřednictvím 
sdělovacích prostředků a o kterých 
jsme přesvědčeni, že jsou moudří, 
mají společného jmenovatele – pev-
né životní zásady, které obhajují celý 
život, a dále schopnost posuzovat si-
tuace v širším kontextu a nadhledu 
a zájem o věci veřejné. Proto naše 
rada pro mladé – vytvořte si svoje 
pevné životní zásady a učte se nad-
hledu a využívejte potenciálu vlast-
ního rozumu (třeba i toho selského), 
a zajímejte se o věci veřejné, (typic-
ká rada od rodičů – jaké si to uděláš, 
takové to budeš mít). Určitě se vám 
to dlouhodobě vyplatí a možná při 
ohlédnutí budete se svým životem 
spokojeni.“ 

Děkuji za rozhovor
Zuzana Pavelcová, 

septima A

Mezinárodní den seniorů je vě-
nován našim rodičům, prarodičům, 
maminkám, tatínkům, babičkám 
a dědečkům, je to den, který uka-
zuje na to, že bychom si měli uvě-
domit, s čím se musejí potýkat se-
nioři; jedná se o mnoho překážek, 
a schody do obchodního domu jsou 
v některých případech tou nejmenší. 
V mládí si nikdo z nás neuvědomuje 
a ani nepřipouští, že jednou budeme 
všichni staří.

Zajímalo nás, na co se máme na 
stáří těšit. Zeptali jsme se tedy Re-
naty Pinkasové a Jiřího Pinkase. Pan 
Pinkas je bývalý ředitel divize Tur-
bo ve Strakonicích a paní Pinkaso-
vá je bývalá učitelka mateřské školy 
a v současné době skládá básně. Na 
úvod máme tedy kus z její posled-
ní knížky.

Jak vyrovnat se s přibývajícím 
věkem? Důstojně. S láskou, poko-
rou, vděkem. 

Jak vyrovnat se zchátralostí těla? 
Láskyplně. To už bych také vědět 
měla.

Jak reagovat na křehkou a pře-
citlivělou duši? Milovat. A říkat si, 
jak nám to sluší. 

Co je nejlepší na tom být 
senior? 

„Co je nejlepší na tom být seni-
or, je příliš těžká otázka. Snáze se 
odpoví, co je na seniorském věku 
dobrého. Dobré je to, že se již ne-
musí nechat strhávat vírem událostí, 
může si vytvářet odstup a nadhled 
nad situací, zapojit svoje zkušenosti, 
(stejně tak jako lékař by neměl léčit 
své příbuzné) a přijímat kvalitnější 
rozhodnutí nebo řešení.“

Jak moc podle vás sedí mýty 
o důchodcích, například že ve stá-
ří je člověk moudrý?

„To určitě univerzálně nepla-
tí. Kdyby tomu tak bylo, pak by se 
‚moudří důchodci‘ nenechávali na-
pálit predátory při nákupních ak-
cích, nebo bychom neměli takové 
politické reprezentanty, jako jsou 
Babiš a Zeman, kteří byli zvoleni 
zejména rozhodujícím přispěním 
této skupiny spoluobčanů. Logicky 
vzniká otázka, co je to moudrost 
a kdo je vlastně moudrý. Na defi ni-
ci se bude obtížné shodnout. Pro nás 
je moudrým člověkem např. herec 
Ondřej Vetchý, senátor Pavel Fišer, 
nebo nedávno zesnulý režisér Jiří 
Menzel, ale i další osobnosti.

Z mýtů věříme snad jenom defi -
nici ‚selský rozum‘. Sedlák byl po-
slední člověk, který žil v souladu 
s přírodou a byl na ní plně závislý. 
Věděl, že musí respektovat rovno-
váhu přírodního cyklu a předávat 
hospodářství budoucím generacím. 
Spoléhal sám na sebe a svoje schop-
nosti, řídil se desaterem. Důkazem 
je i architektura typického selské-
ho stavení. Velká stodola, ustájení 
a prosté vlastní bydlení.“

Jak se vám za všechna ta léta 
změnil pohled na svět? 

„S přibývajícím věkem zjišťuje-
me, že některé vzorce lidského cho-
vání se stále opakují napříč genera-
cemi a celým lidským žitím. Dříve 
nás to překvapovalo, dnes to přijí-
máme jako axiom. Obrovský tech-
nický pokrok, který lidstvo prová-
zí a mění každodenní život, na to 
nemá vliv. Stále více si uvědomuje-
me, že klíčová pro kvalitní život je 
svoboda, svoboda tvůrčí, svoboda 
podnikání, svoboda volby. My, kte-
ří jsme polovinu života prožili v ne-
svobodě a obavách a druhou polovi-
nu žijeme v demokracii, si to silně 
uvědomujeme. Jsme ale zaskočeni 
chápáním svobody dnešní generací 
jako něco bezbřehého a s absolutně 
se vytrácející zodpovědností, která 
tvoří jednotu se svobodou. Naplňuje 

Doba DABová

Dne 17. 9. 2020 bylo spuštěno 
dalších deset vysílačů digitální-
ho rozhlasu (označovaných jako-
DAB+), mimo jiné z TV vysílače 
Svatobor. Tím bylo pokryto 95 % 
území České republiky.

Digitální šíření rozhlasu je 
mnohem úspornější než provo-
zování analogových vysílačů. 
Energeticky nejnáročnější vysí-
lání AM rozhlasu (střední a dlou-
hé vlny), bude vypnuto na konci 
příštího roku. FM vysílání nemá 
ještě pevně stanovený konec, po-
čítá se s postupným vypínáním 
po roce 2025.

Na jediné frekvenci je nyní 
15 programů českého rozhlasu, 
v příští roce přibude program RŽ 
sport a vysílání pro seniory.

Čím nás tedy vysílání DAB+ 
upoutá ? Nejen větším množstvím 
programů a vyšší kvalitou, ale 
i doplňkovými informacemi, kte-
ré se zobrazují na displeji přístro-

je – interpret, skladba i fotografi e 
moderátora. Vysílání je navrženo 
tak, že na celém území České re-
publiky je bezporuchový příjem 
i v automobilu. Evropská komise 
schválila nařízení, aby všechny 
vozy vyráběné či dovážené do EU 
měly již v základní výbavě DAB+ 
tuner. Toto nařízení se týká osob-
ních vozů, někteří výrobci již osa-
zují digitální rádia od srpna 2020.

Pro domácnost i cesty jsou vy-
ráběny přístroje přenosné, pro ku-
chyně i do sestav pro obývák. Sa-
mozřejmě, že stereofonní poslech 
u přenosných přístrojů si užijeme 
jen na sluchátka. Dražší přístroje 
bývají kombinovány i s možností 
vyhledávání internetových rádií.

Pro pomalu se blížící vánoční 
svátky se naskýtá možnost prak-
tického dárku, který přinese radost 
i užitek. Signál digitálního rozhla-
su je výborný nejen v naší lokalitě, 
ale i v širším okolí.  Čabr

ANNÍN – Pro někoho možná 
překvapivý byl v pátek 21. srpna 
2020 výsledek II. Bábovkobraní 
v šumavském Anníně. Nejlep-
ší bábovku upekl teprve 15letý 
Filip Stráňka. Rozhodla o tom 
porota, kterou tvořili moderátor 
Českého rozhlasu Plzeň Jaroslav 
Kopejtko, pamětník a vypravěč 
šumavských příběhů Emil Kin-
tzl a fl oristka Hana Kindelman-
nová Šebestová. Ve třech hod-
nocených kategoriích – celkový 
vzhled, struktura a chuť bábovky 
– dostal Filip Stráňka od poroty 
celkem 40 z 45 možných bodů. 
Celkem letos v Anníně soutěžilo 
16 bábovek, o dvě více než loni 
v prvním ročníku této akce. Kro-
mě sladkých byla v soutěži i jedna 
bábovka masová.

„Babička řekla, že bude péct na 
Bábovkobraní a zeptala se mě, jestli 
si taky nechci upéct bábovku. Tak 
jsme ji upekli. Divím se, že vyhrála, 
ale jsem za to rád,“ svěřil se skrom-
ně vítěz Filip, který upekl klasickou 
mramorovou bábovku. „Šlo mu to 
dobře, pomáhá mně a mamce s pe-
čením odmalička,“ dodala Filipova 
babička Zdeňka Cézová. Druhý nej-
vyšší počet bodů získala bábovka 
Vendulky Hájkové, které v tajném 
hlasování diváci udělili také titul 
Bábovka Sympatie. Na třetím mís-
tě skončila se svou bábovkou Lada 
Kroupová. Vítěz Bábovkobraní do-
stal originální trofej v podobě čiré 

skleněné formy na bábovku, kterou 
vyrobil sklář ve sklárně v Anníně. 

Celé bábovkové klání se odehrá-
lo v kulturní stodole na annínské 
návsi, a to v rámci koncertu coun-
tryové legendy a hráče na foukací 
harmoniku Tomáše Linky a jeho 
Kvartetu. Zazněly hity jako Paní 
má se má nebo Chci být vodou na 
tvůj mlýn. Po koncertu diváci všech 
16 bábovek snědli. „Byl to moc hez-
ký večer. Přišlo ale jen zhruba 40 
lidí, což není mnoho. Někteří jen 
přinesli bábovku a odešli a už se 
nezajímali o její osud. To trochu 
ztrácí smysl celého Bábovkobraní, 
které má být především zábavným 
večerem s pěknou hudbou, dobrými 
bábovkami a jejich autory. Myslel 
jsem si, že upéct bábovku, uspět s ní 
před porotou a představit ji ostat-
ním bude určitá pocta. Věřím, že 
příště to bude lepší a že se někteří 
pekaři nebo některé pekařky nad 
tím alespoň zamyslí. Buď už příště 
neupečou a nebo upečou a přijdou 
případně pošlou svého zástupce 
a užijí si Bábovkobraní s ostatní-
mi. Gratuluji všem vítězům a moc 
děkuji panu Novému, že nám opět 
zapůjčil stodolu, ženám z Annína, že 
ji připravily a všem, kteří pomohli 
s organizací večera. Když to bude 
možné, připravíme Bábovkobraní 
i příští rok,“ zhodnotil 2. ročník 
nové annínské soutěže její pořada-
tel Lukáš Milota. 

-tz- Přátelé Mouřence

Karanténa
Já jsem občan Wu-chanu,
a z postele nevstanu.
Virus lítá po městě, 
obětí má přes dvě stě.
Kdybys vylez z domečku, 
za chvíli máš horečku.
Děti už to nudí,
tak rodiče prudí.
Černý nebo bílý,

 lidi prostě šílí,
dezinfekce, rouška,
gumičky za ouška.
Doktoři maj plno práce,
A to myslím bez legrace!
Dám si z toho sladkej džus,
Je to vážně děsnej hnus!!! 

Františka Stonová 4. třída 
ZŠ TGM, Komenského ul.

TIP NA VÝLET:
Menší výšlap na menší Svatobor

Chci čtenáře pozvat na místo, 
kde se mohou zastavit a pokochat se 
krásným výhledem na část Šumavy 
i okolím Čejkov. Najdete ho snadno. 
V horní části obce Čejkovy jsou 
směrovky a je to blízko cyklostezky 

Letošní Farmářské trhy v Su-
šici probíhají značně netradičně. 
Kvůli prvnímu nouzovému stavu 
se na náměstí po zimní přestáv-
ce vrátily až 6. června a byly bez 
živé hudby i doprovodného pro-
gramu stejně jako zatím poslední 
trhy, které se uskutečnily 26. září. 
Tyto trhy měly původně orámovat 
pivní slavnosti, ale díky zhoršují-
cí se koronavirové situaci z toho 
nakonec sešlo. 

Nezapomenutelné pak byly 
prázdninové trhy. V červenci 
s tradiční veselou dechovou ka-
pelou Solovačka a o vzdělávací 
i chutný doprovodný program se 
postarala akce Ryba na talíř. Sr-
pen přinesl Vinné farmářské trhy 
s nabídkou ochutnávky domácích 
produktů moravských vinařství. 
Ke sklence lahodného moku, či 

nákupu z rozmanité nabídky trhů, 
vyhrávala folklórní skupina Ga-
lán typickou muziku tamní vi-
nařské oblasti. 

Na zatím posledních farmář-
ských trzích počasí ukázalo svo-
jí nevlídnou podzimní tvář. Zima 
a déšť provázely trhy celé dopoled-
ne. Přesto ani taková slota návštěv-
níky neodradila a na oblíbených 
trzích panoval čilý obchodní ruch. 
Navíc i díky vstřícnému přístupu 
města k této akci se opět zúčastnil 
rekordní počet stánkařů. Na sušic-
kém náměstí nabízelo své produk-
ty 24 prodejců, přičemž čtyři z nich 
poprvé a i přes nepřízeň počasí vět-
šina odcházela spokojena. Poslední 
letošní Farmářské trhy v Sušici se 
uskuteční 24. října.

text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

č. 305 z Čejkov do Krutěnic, pod 
lesem Komory. 

Vše začalo tak, že synovec tam 
zasadil dvě lípy s tím, že mezi ně 
postaví křížek. Jenže lípy 10 let 
nerostly, protože je okusovaly srnky. 

Lípy jsem ohradil a za dalších 5 
let už byly třímetrové. Udělal 
jsem mezi ně velký dřevěný kříž 
s keramickým Kristem. A pak už 
to přibývalo rychle: zděná kaplička, 
lavička, rozcestník, krmelec, 
aby srnky měly co papat. A teď 
naposled Svatobor v měřítku 1:10 
a houpačka. A stále doplňuji další 
věci. Je tam krásný výhled na hrad 
Kašperk a Javorník. A i originál 
Svatobor je vidět při příchodu na 
vyhlídku. Přijďte se podívat na 
netradiční pohled na Šumavu!

Kočí Václav, Čejkovy

Farmářské trhy žijí za covidu i v dešti
1. 10. Mezinárodní den lékařů, 1. 10. Světový den cyklistiky

2. 10. Mezinárod. den nenásilí, 4. 10. Mezinárodní den zvířat

1. 10. Mezinárodní den seniorů
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 21. září 2020 

• Rada města rozhodla o odkupu kanalizačního řadu v ulici Nádražní 
v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou č. A-003257-00 za celkovou 
kupní cenu 448 225 Kč.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o pro-

deji pozemku p. č. st. 3520 v katastrálním území Sušice nad Otavou 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 a p. č. st. 2986 v katastrál-
ním území Sušice nad Otavou (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
9 m2 fi rmě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za 
kupní cenu 901  Kč za m2 (tj. celkem 9 010 Kč) a náklady spojené 
s prodejem; a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní 
smlouvy.
• Rada města nedoporučila zastupitelstvu města odkoupení pozemku 

p.č. 568/3 k. ú. Dolní Staňkov o celkové výměře 2491 m2 od ČR – Lesů 
České republiky, s. p. 
• Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Suši-

ce – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa“, zhotovitel ŠA-
FINVEST, s. r. o., Kollárova 511, 397 01 Písek, ČO 280 78 756. Do-
datek č. 1 ke smlouvě o dílo nově stanovuje celkové plnění díla 
ve výši 4 678 442,11 Kč bez DPH, tj. 5 660 914,95 Kč včetně DPH, a po-
věřila starostu města jejím podpisem.
• Rada města schválila smlouvu o dílo na akci: „Sušice, hřbi-

tov Albrechtice – oprava ohradní zdi“ s firmou Stavební fir-
ma RENO CZ, s. r. o., Otavská 1266, 342 01 Sušice, IČ 279 82 190 
s cenou 435 756 Kč bez DPH, tj. 527 265 Kč včetně 21% DPH, 
a pověřila starostu města jejím podpisem. 
• Rada města schválila rozpočtové opatření č. 33, a to pře-

vést prostředky ve výši 260 tis. Kč z organizace č. 1916 – Fufer-
na, Santos oprava cyklostezky do organizace č. 9041 – Santos 
ostrov pokladů.
• Rada města schválila smlouvu o dílo na akci „Sušice Luh – úprava 

NN, VN“ se zhotovitelem Elektromontáže Touš s. r. o., Úherce 68, 330 23 
Nýřany ve výši 167 608,00 Kč bez DPH, tj. 202 806,00 Kč včetně DPH 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města schválila smlouvu č. 20_SOP_01_4121696899 o při-

pojení odběrného elektrického zařízení na parcele p. č. 1250, Hájko-
va, Sušice k distribuční soustavě nn a pověřila starostu města jejím 
podpisem.
• Rada města schválila podle § 23 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení výjimky 
od 1. 9. 2020 na školní rok 2020/2021 pro Základní školu Sušice, 
Lerchova ul. 1112, z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených 
MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 žáky ve třídě IX. C v přípa-
dě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docház-
ky, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvality 
vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného 
počtu žáků ve škole uvedené v rejstříku škol a školských zařízení. 
• Rada města schválila čerpání rezervního fondu ve výši 65 000 Kč 

na zakoupení židlí (45 tis. Kč) a nástěnných regálů na noty (20 tis. Kč) 
a dále čerpání z fondu investic v celkové částce 210 tis. Kč (mycí stroj 
90 tis. Kč, repasované pianino 65 tis. Kč, praktikáble do učebny hudební 
nauky 55 tis. Kč) org. 215 ZUŠ Fr. Stupky.
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 Podmokly – Nadmořská výška: 505 m n. m.   Počet částí: 1
Katastrální výměra: 526 ha    Počet obyvatel: 154
Z toho v produkt. věku: 103    Průměrný věk: 40,6
Pošta: Ne Škola: Ne Zdravotnické zařízení: Ne    Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano  Vodovod: Ano   Plynofi kace: Ne
Historie: První písemná zmínka o obci je z roku 1045 v darovací listině 
Břetislava I. Břevnovskému klášteru. Podmokly patří do oblasti Podle-
sí, odkud od nepaměti odcházeli obyvatelé za prací do celého světa jako 
řemeslníci, hudebníci, cirkusáci. 
Pamětihodnosti: V obci najdeme barokní kapli z první poloviny
18. století zasvěcenou Panně Marii Růžencové, pomník padlých 
z první světové války a již téměř k nepoznání přestavěnou budovu 
zámku a bývalého deskového statku, kde 16 let žil profesor hudby 
a přítel Anonína Dvořáka, Václav Kopta, který proslavil českou hud-
bu a poezii daleko za mořem. 
Bez zajímavosti není ani budova bývalé synagogy (dnes postupně 
rekonstruována v původním duchu na kulturně-historické centrum) 
s přilehlou rázovitou částí obce obývanou až do konce 19. století po-
četnou židovskou komunitou. Na úbočí Kalov se nachází jeden z nej-
starších židovských hřbitovů v Pošumaví.
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Podmokly, Myslivecký spolek Ka-
lovy, Divadlo z Pošumaví, Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech 
Kontakt: tel. 376 526 498, e-mail: info@podmokly.cz
Úřední hodiny: Pondělí 8.00–12.00 a 13.00–16:00, Středa 8.00–12.00 
a 13.00–16.00, Pátek 8.00–12.00 a 18.00–19.30. 
Starosta: Petr Pavlíček – informuje o tradičních akcích:
Akce během roku – hasičský ples, masopust, dětský maškarní karne-
val, stavění májky, dětský den ve spolupráci s MS Kalovy, prázdninové 
sousedské posezení + hasičská soutěž o pohár starosty obce, první neděle 
v říjnu Podmokelská pouť + turnaj v malé kopané, Poslední leč, rozsvě-
cení vánočního stromku, Mikuláš, vánoční tvoření pro děti i dospělé, 
silvestrovský pochod. Během roku několik divadelních představení, vý-
stava či koncert v synagoze a pravidelně každých 5 let Setkání rodáků 
a přátel obce Podmokly. 
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, 
www.podmokly.cz         ED

• Obce ORP Sušice •

Podmokly

V pátek 2. a v sobotu 3. října proběhly v České republice volby 
do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu. (Na Sušicku se letos 
volilo jen do krajského zastupitelstva.)

Ač situace ve státě vzhledem k vývoji koronavirové pandemie není 
nakloněna akcím ani shromažďování, voleb se zúčastnilo více obyvatel 
než tomu bylo v roce 2016. Členové volebních komisí pracovali v rouš-
kách a ve volebních místnostech byly k dispozici prostředky k dezin-
fekci rukou. Při dodržování bezpečnostních opatření – tedy v rouš-
kách a s odstupy k volbám letos přišlo 37,95 % oprávněných voli-
čů, což je téměř o 3,5 % více než v roce 2016. Přímo v Sušici byla 
účast opět vyšší – 39,20 %, na Sušicku – 38,73 %, v okrese Klatovy –
38,25 % a v celém Plzeňském kraji 38,80 %. 

Zastupitelstvo Plzeňského kraje má 45 členů. Po volbách v něm 
zasednou zástupci sedmi volebních stran, hnutí a uskupení: Ano 
2011; Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávis-
lých starostů; Starostové (STAN) s Josefem Bernardem a podporou 
Zelených, PRO Plzeň a Idealistů; Česká pirátská strana; Svoboda 
a přímá demokracie (SPD); Česká strana sociálně demokratická; 
Komunistická strana Čech a Moravy. Ostatních 9 kandidujících 
stran se do zastupitelstva nedostalo. Ze sušických kandidátů bude 
v krajském zastupitelstvu Pavel Hais (Česká pirátská strana) a Pa-
vel Javorský (ANO 2011). 

Tabulka hnutí, stran a uskupení, které se dostaly do Zastupi-
telstva Plzeňského kraje. (Zdroj: ČSÚ) text a foto ED

Zastupitelstvo kraje po volbách 2020

Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci a potřebujete pomoc? 
Máte pocit, že na Sušicku chybí služba, která by pomáhala lidem 
v tíživých životních situacích, ať již seniorům, rodinám či samoži-
vitelům s dětmi nebo lidem na okraji společnosti? Máte nápady či 
podněty pro zlepšení těchto služeb?

Přijďte na setkání „u kulatého stolu“, která se konají na 
Městském úřadu Sušice:

• 15. 10. od 10 hodin na téma „Služby pro seniory“ a od 13 
hodin na téma „služby pro osoby se zdravotním postižením“

• 20. 10. od 13 hodin na téma „Služby pro osoby ohrožené so-
ciálním vyloučením, děti, mládež a rodiny s dětmi“

Na setkání budou představeny výstupy z mapování sociální si-
tuace a probírány silné a slabé stránky sociální oblasti na Sušicku. 
Setkání je určeno zástupcům obcí a pracovníkům obecních úřadů, 
poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, spolkům a dalším 
institucím a občanům z řad široké veřejnosti. 

Říjnová setkání budou první z řady setkání, která budou pořádá-
na až do podzimu roku 2021. Účast na setkání není nijak závazná, 
zájemci mohou přijít na libovolné setkání podle zájmu. Bližší infor-
mace o jednotlivých setkáních je možné získat na webové stránce 
města Sušice, v sekci „Městský úřad“ a „Komunitní plánování“, nebo 
také u Veroniky Marouškové z Centra pro komunitní práci západní 
Čechy, e-mail: veronika.marouskoa@cpkp.cz, tel. č.: 607 027 926.

Setkání se konají v rámci projektu „Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku", který 
je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu 
ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.
2.63/0.0/0.0/19_106/0015156. Projekt realizuje Centrum pro 

komunitní prá-
ci západní Če-
chy v partnerství 
s městem Sušice.

Pozvánka na setkání „u kulatého stolu“ – služby, 

které pomáhají lidem v krizových situacích

Byt č. 22, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Sirkařská, 
č. p. 980, Sušice. Byt se nachází v devátém nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. Rozměry jednotlivých 
místností: kuchyň 11,11 m2, 1. pokoj 16,12 m2, 2. pokoj 20,17 m2, 3. pokoj
20,17 m2, předsíň 7,95 m2, koupelna + WC 4,12 m2, sklep 1,44 m2. 
Celková rozloha bytu 81,08 m2.
 Datum prohlídky bytu: 20. 10. 2020 od 9.00 do 9.10 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům | – nesmí být 
dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu ve-
deno exekuční řízení | – nesmí protiprávně užívat byt či nebytový 
prostor k bydlení | – během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní 
smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu | – uplynula 
již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká 
se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) | 
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti | – musí 
uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše 
nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-
datelem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 10. 2020 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení poža-
dovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nej-
vhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žada-
tele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na 
zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání 
žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší info bude podáno všem zájemcům na MÚ v Sušici, odbor majetku 
a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, nebo na tel. 376 540 141.  -vm-

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1 
Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. září 2020 

• Zastupitelstvo města schválilo Stanovy spolku Destinace Sušicko, 
z. s. podle přílohy. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 22, kterým se 

org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části 
o částku 245 451,63 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 23, kterým se 

org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části 
o částku 12 747 308,00 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým 

se u org. 2002 Hasiči Sušice DP čtyřkolka změní příjmová položka 4222 
na položku 4216 a 4116. Zároveň se org. 2002 Hasiči Sušice DP čtyřkolka 
povýší v příjmové části o částku 34 601,86 Kč a org. 98. Konečný zůstatek 
se sníží o částku 34 601,86 Kč.
•  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 25, kterým 

se zřizuje nová org. 2044 Dotace – Kompenzace daní 2020, která se zvý-
ší v příjmové části o 13 790 000 Kč a zároveň se sníží org. 99 Daně takto: 
položka 1111 – Daň z příjmů fyzických osob o částku 4 790 000 Kč polož-
ka 1121 – Daň z příjmů právnických osob o částku 8 000 000 Kč položka 
1211 – Daň z přidané hodnoty o částku 1 000 000 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým 

se zvýší org. 350 Příspěvky – památková péče v příjmové i výdajové části 
o částku 560. 000 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31, kterým se 

org. 232 Hasiči Sušice povýší o 105 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 
Konečný zůstatek minulých let. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 32, kterým se 

org. 233 Hasiči Volšovy povýší o 55 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 
98 Konečný zůstatek minulých let. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 34, kterým se 

organizace č. 1801 – „ul. T. G. Masaryka“ povýší o částku 9 mil. Kč a o tu-
též částku se sníží organizace č. 1535 – „Sportovní hala“. 
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 3. jednání fi nanční-

ho výboru. 
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu 

společnosti Sušická nemocnice s. r. o.
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva města na www. mestosusice.cz
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na žurnalistice obor s televizní speci-
alizací. Po vojně nastoupil do redak-
ce publicistiky a dokumentaristiky 
a zanedlouho přestoupil do zpravo-
dajství, kde je dodnes – už 35 let. 

Radek Nakládal se zkušeného 
kolegy zeptal, co je při této práci 
nejpodstatnější. „Musíš mít tu prá-
ci rád, jinak nevydržíš a odejdeš, 
protože je hodně náročná. Nesmíš 
si zadat. To platilo před listopadem 
i dnes a pro kontakt s politiky i byz-
nysmeny. Těžko budeš kritizovat ně-
koho, s kým chodíš na pivo. A za tře-
tí musíš být připraven a mít trochu 
štěstí,“ odpověděl host. 

Na téma největšího novinářského 
úspěchu Přemysl Čech vyložil, jak 
ulovil skutečného Hemingwayova 
kapitána. Na Kubě tehdy natáčeli 
jakési ekonomické téma, a protože 
jeho oblíbeným spisovatelem je Er-
nest Hemingway, doufal, že o jeho 
pobytu na Kubě natočí příspěvek 
do Objektivu. Vyšetřil si čas a do-
konce se mu podařilo natáčet v He-

Kulturní aktuality

Tomáš Cihlář získal cenu za seriál o šumavských sirkárnách
Prestižní novinářské ocenění 

– 2. místo v kategorii Publicistika 
v soutěži Prix Non Pereant (Mé-
dia na pomoc památkám) udělo-
vanou občanským sdružením Pro 
Bohemia a Syndikátem novinářů 
ČR převzal za seriál publikovaný 
v časopise Vítaný host na Šumavě 
a v Českém lese 15. září z rukou 
náměstka ministra kultury sušický 
rodák Tomáš Cihlář. Požádal jsem 
proto pana Cihláře o rozhovor. 

Pocházíte ze Sušice a nyní ži-
jete v Pačejově. Jaké cesty vás 
zavedly do této obce?

„Jsem sušickým rodákem, dět-
ství a mládí jsem prožil ve škole 
v přírodě v Nuzerově, kde můj 
otec působil dlouhá léta jako ře-
ditel. Nejkrásnější léta jsem pak 
prožil na sušickém gymnáziu. Po 
maturitě jsem vystudoval Peda-
gogickou fakultu v Plzni a po ab-
solvování vojenské služby jsem 
nastoupil na Základní školu v Pa-

čejově. Tehdy jsem nepředpoklá-
dal, že na této škole strávím ne-
uvěřitelných 40 let. Letos jsem 
odešel do důchodu a čím dále 
tím více času trávím v Sušici, 
kde jsem zrekonstruoval dům po 
rodičích.“

Ocenění jste dostal za seriál 
o šumavských sirkárnách v ča-
sopise Vítaný host. Na toto téma 
jste už dříve vydal dokonce kni-
hu. Odkud máte takový hlubo-
ký zájem o sirkařství?

„To má hluboké kořeny. Za 
spoustu věcí vděčím svému otci, 
který mě už v dětství hodně ovliv-
nil, probudil ve mně lásku k Šu-
mavě, rodnému Sušicku a k jeho 
velkým zálibám, kterými byla 
historie pivovarnictví a sirkař-
ství. Jak se obrazně říká, pře-
vzal jsem po něm pomyslný ro-
dinný štafetový kolík. Postupem 
času jsem začal své vzpomínky 
a osobní zkušenosti zapisovat. 

Objevil jsem nový 
druh sběratelství, 
a to je sběratelství 
informací. I to je 
velice napínavé 
a vzrušující. Než 
jsem napsal a vy-
dal Pošumavské 
pivovary a Pošu-
mavské sirkárny, 
strávil jsem stov-
ky hodin po růz-
ných archivech 
č i  mu ze jn ích 
knihovnách, nad 
obecními kroni-
kami. Přípravné 
práce na vydání 
obou knih trvaly 
cca 4 roky. Oce-
nění, které jsem 
od nadace Pro 
Bohemia a Syn-
dikátu novinářů 
České republiky 

obdržel za seriál o šumavských 
sirkárnách, patří rovným dílem 
právě mému otci.“ 

Jakou roli hrála sušická sir-
kárna ve svém oboru?

„Samozřejmě sušické sirkár-
ně nikdo nevezme její primát, že 
byla tou první a postupem času 
i jednou z největších v českých 
zemích. Jména Vojtěch Scheinost 
a Bernard Fürth by nikdy neměla 
upadnout v zapomnění. Vždyť už 
Karel Havlíček Borovský ve svém 
Králi Lávrovi napsal: 
‚Po Češích je doma vždycky malý 
sled,
ale všude jinde naplňují svět,
muzikanty, jezdce, harfenice,
ouředníky, sirky ze Sušice,
najdeš všude hned‘

Uvážíme-li, že Borovský na-
psal Krále Lávru v tyrolském 
Brixenu v roce 1854, že Vojtěch 
Scheinost získal od magistrátu 
povolení k výrobě zápalek v roce 
1839 a že skutečný rozvoj sušic-
kého sirkařství nastal až ve čtyři-
cátých letech, když převzal výro-
bu podnikatel Bernard Fürth, pak 
si snadno spočítáme, že světové-
ho věhlasu získala sušická sirka 
během neuvěřitelně krátké doby.“

Výroba sirek je v Sušici 
uzavřenou kapitolou. Nemr-
zí vás to?

„Samozřejmě je to velice smut-
ná historie a nemohu si odpustit 
poznámku, že Sušice nedokázala 
využít tak významného dědictví, 
které nám zdejší sirkařství odká-
zalo. Podívejme se, jak dokáží po-
dobného dědictví využívat na ji-
ných místech naší země (Olomouc 
– tvarůžky, Plzeň – pivo, Velké 
Losiny – papír apod.) Kontinuita 
výroby sirek zde nemusela být 
úplně přerušena, mohla v malém 
symbolickém měřítku pokračo-
vat. Ostatně sklářství nám může 
být příkladem.“

„Škrtněte si“ pokračuje osobnostmi
Letos v únoru to bylo nadlouho 

naposledy, co Radek Nakládal po-
prosil své hosty, aby si škrtli. Od té 
doby se pořad Škrtněte si, prosím 
díky koronaviru nekonal a proto díl 
realizovaný nyní 22. září sám nazval 
tak trochu premiérou. Odpovídal 
tomu i výběr neobyčejných hostů:

Přemysl Čech 
Známý moderátor a redaktor pu-

blicistiky České televize je rodákem 
ze Sušice a pravidelně také moderuje 
reprezentační plesy města. Uvedl, že 
už jeho otec přispíval do krajských 
novin a děd napsal kapitolu o hloub-
kových letcích do knihy Sušicko za 
okupace. Ve směřování k žurnalisti-
ce ho inspiroval i proslulý fejetonista 
Rudolf Křesťan, který tehdy napsal 
text, jak se dostal k novinám: Když 
vyzkoušel předat zprávu redakci 
a ona pak v novinách vyšla, věděl, 
že bude novinářem. A stejně to měl 
i Přemysl, který do novin psal už 
od základní školy. Protože pak chtěl 
spojit psané slovo s obrázky, studoval 

mingwayově muzeu, kam se podle 
místních prý ani BBC nedostala. 
Povzbuzen úspěchem vydal se do 
přístavního baru, kde slavný spiso-
vatel kdysi sedával a vypátral ještě 
žijícího legendárního kapitána He-
mingwayovy lodi Pilar, jenž mu pak 
příspěvek vyprávěním o těch slav-
ných časech korunoval.

Poté se téma stočilo na situaci ak-
tuální. „Co si má člověk ze všech 
těch prohlášení ohledně koronavi-
ru vybrat,“ ptal se Radek Nakládal. 
Informací je totiž dnes v médiích ne-
konečně mnoho a zprávy neodborné 
jsou často podávány stejně jako ty 
odborné a většinou mají i větší sle-
dovanost. „V takové situaci,“ radil 
zkušený redaktor, „je dobré najít si 
důvěryhodný zdroj informací, který 
vyhovuje našemu pohledu na svět, 
zdroje konfrontovat a zapojit zdra-
vý rozum. A určitě jít pak k volbám 
a podle toho volit. S koronavirem je 
to velmi těžké rozhodování – nasta-
vit poměr mezi ekonomikou a opat-
řeními proti nemoci – a nelze závidět 
nikomu, kdo to musí dělat a nést také 
potom ty následky.“ 

Dále Přemysl Čech prozradil, že 
Toulavou kameru původně odhado-
vali tak na dva tři roky a dnes běží 
už 15 let a stále se v naší zemi najdou 
zajímavá témata k natáčení. Letos 
zjara byla sledovanost dokonce mili-
on diváků. Příspěvky do tohoto pořa-
du jsou pro něj stále pracovní hobby. 
V současnosti se zajímá o Pošuma-
ví. Třeba takové Nalžovské Hory 
a příběh majitelů tamního zámku 
je dechberoucí – zejména pak život 

hraběte Eduarda Taaffeho, jehož rod 
pocházel z Irska a on se stal na 14 let 
předsedou vlády rakouské části teh-
dejšího mocnářství. Byl též příte-
lem císaře Františka Josefa I., a když
zemřel, císař vypravil k pohřbu va-
gon s delegací... V klatovských novi-
nách se pak objevila tajuplná zpráva, 
že za noci se se svým přítelem přišel 
rozloučil i samotný císař pán. 

Obecenstvo se v sušickém kině 
dozvědělo ještě mnoho dalších za-
jímavostí např. z Čechových knih 
Trefen šumavským genem, Šumaváci 
a také o nedávno odvysílaném seri-
álu o železné oponě – Pozor! Státní 
hranice. Z připravovaných pořadů 
zmínil desetidílný cyklus ke 400. 
výročí bitvy na Bílé hoře, který po-
běží už od poloviny října. 

Jan Gábor
Druhým hostem pořadu byl zná-

mý sušický sklář. V úvodu vysvětlil, 
co ho k této umělecké profesi přived-
lo. Jak sám řekl, díky soudruhům 
neměl předpoklad jít studovat, a tak 
jediná možnost, jak něco výtvarně 
dělat, bylo vyučit se brusičem skla. 
V rodině se tomuto oboru nikdo ne-
věnoval a tedy to, že se setkal se zají-
mavými lidmi a pro práci se nadchl 
a zůstal u ní, byla vlastně náhoda.

Se sklem pracuje už 49 let. Začí-
nal jako brusič v Anníně, ještě před 
listopadem 1989 si ale v paneláko-
vém bytě místo šatní skříně zbu-
doval svojí malou brusírnu a začal 
v rámci perestrojky drobně podni-
kat jako brusič. Tehdy to musela být 
veřejně prospěšná činnost, a proto 
fi guroval i jako brusič nožů a nůžek. 

Velkou expozici o sirkařství 
má Muzeum Šumavy v Sušici. 
Jak se vám líbí?

„Se sušickým muzeem dlou-
hodobě spolupracuji a expozice 
je velmi poutavá a turisty víta-
ná. Točil jsem zde mimo jiné 
s Přemkem Čechem Toulavou 
kameru právě o šumavských 
sirkárnách.“ 

Na rozdíl od sirkařství je 
pivovarnictví na Šumavě dnes 
opět rozvíjející se odvětví. Sle-
dujete jeho aktuální vývoj?

„Malým pivovarům a pivo-
várkům, které rostou jako hou-
by po dešti fandím. Jsou správ-
nou konkurencí velkopivovarům 
a oživují starou tradici, kdy pivo 
vařili právě sládkové.

Moje kniha Pošumavské pi-
vovary zachycuje historii cel-
kem 51 pivovarů, které v hra-
nicích stávajícího klatovského 
okresu vařily pivo ještě koncem 
šedesátých let 19. století. Pro 
zajímavost byla zde vyšší kon-
centrace pivovarů a pivovárků 
než v tradičních chmelařských 
oblastech, jakými jsou Žatecko 
a Rakovnicko. Poslední z těch 
51 pivovarů – pivovar v Želez-
né Rudě skončil v roce 1962. 
Pak následovalo několik dese-
tiletí vzduchoprázdna, než se 
na Klatovsku opět začalo vařit 
pivo. A symbolicky tomu bylo 
opět v Železné Rudě.“

Máte ještě jiné oblíbené 
obory, popř. záliby?

„Samozřejmě zálib mám 
spoustu. Kromě Šumavy rád ješ-
tě ‚lezu po horách‘, moc jsem si 
oblíbil rakouské Tyrolsko, kam 
s manželkou pravidelně jezdí-
me 25 let. Dělal jsem ochotnic-
ké divadlo, přes 20 let předsedu 
Sokola Pačejov a jsem členem 
AMK Pačejov, který organizuje 
oblíbenou (od letoška dvouden-

Po roce 1990 si otevřel regulérní 
podnik. Sídlil např. před křižovat-
kou u letiště, vedle muzea na náměs-
tí a dnes v nepřehlédnutelném domě 
u Roušarky, kde má také galerii. Sta-
vení koupil a opravil už před lety, ale 
teprve nedávno se dozvěděl o zajíma-
vé historii místa kdysi zvaného Rau-
šerhof. V knize Josefa Pecky Toulání 
za šumavskými sklárnami se dočetl, 
že v 16. století v místě převzal obchod 
s páteříky jistý forman Georg Raušer. 
A při pátrání po dávných vlastnících 
jeho domu opravdu na nějakého Rau-
šera narazil. A takové symbolické 
přenesení dávné tradice do součas-
nosti zpečetil Radek Nakládal vánoč-
ním příběhem z Kašperských Hor, ve 
kterém se Gregory Raušer rozkmot-
řil s vílou skleněnkou, protože rozbil 
vůz plný skla…

V dalším povídání Jan Gábor 
osvědčil podrobnou znalost histo-
rie sklářství na Šumavě. Přítomným 
vyložil, jak zde už ve 13. století vzni-
kaly lesní sklárny, proč bylo tehdejší 
sklo barevné a nejčastěji zelené a tře-
ba proč byli skláři později povýšeni 

do svobodného stavu, ale nesměli 
se stěhovat a jak to souviselo s vy-
nálezem českého křišťálu a vznikem 
stálých skláren. Dále také promluvil 
o slavném secesním období sklár-
ny Lötz v Klášterském mlýně, kdy 
se toto sklo proslavilo i za oceánem 
v USA. A právě sklem z tohoto ob-
dobí se sušický sklář často inspiruje 
a jeden takový skvost z irisované-
ho skla přinesl na ukázku. Přísedí-
cím předal drobný skleněný dárek. 
Jeho sklo vlastní další zajímaví lidé. 
Např. v době, kdy v ateliéru s Lud-
víkem Kovářem pracovali pro fi rmu 
Moser dostala jejich skleněnou cenu 
herečka Claudia Cardinalová a dcera 
Elvise Presleyho a tehdy manželka 
Michaela Jacksona si objednala dva 
tisíce jejich andělíčků... 

Jana Gábora práce se sklem stále 
baví a naplňuje. V galerii vystavuje 
svojí sbírku i starého skla rozděle-
nou podle technik a ve spolupráci 
s Muzeem Šumavy zde každý rok 
pořádá nějakou tematickou výstavu. 

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

ní) Invelt Rallye Pačejov. Sna-
žím se věnovat i fotografování 
a muzice. ‚Na stará kolena‘ jsme 
s kamarádem Zdeňkem Donova-
lem a mladou zpěvačkou Len-
kou Zdeňkovou znovuobnovili 
hudební soubor Compact.“ 

Láká vás, třeba opět kniž-
ně, zpracovat nějaké další ta-
kové téma?

„V současné době se věnuji 
spíše pravidelným příspěvkům 
do Vítaného hosta na Šumavě – 
zmíněný seriál o šumavských 
sirkárnách (2019), letošní seriál 
o šumavských a pošumavských 
pivovarech bude pokračovat 

i v příštím roce. Z jednotlivých 
článků bych vzpomněl vyprávě-
ní o životě věhlasného sušického 
sládka Theodora Dollanského, 
o historii chovu lososů v Sušici, 
o mém objevu dosud neznámé 
‚vlčí jámy‘ v mochovských le-
sích, o starých papírových peče-
tích a zálepkách, s kamarádem 
Emilem Kintzlem jsme zpraco-
vali vzpomínky na americké vo-
jáky z dochovaného památníč-
ku mojí maminky. Nápadů je 
spousta, snad bude čas je dále 
dávat na papír.“

Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec
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Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba: po–so 9.30–15.30
Něžné orchideje mírného pásma 
výstava fotografi í Anny Kratochvílové

FINSKÉM KULTURNÍM CENTRUM
iittala – fi nské sklo a porcelán inspirované přírodou

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

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

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

2. listopadu od 18 hod. – Kino Sušice

2. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna

předplatné skupiny S – vstupenky na www.kulturasusice.cz

7. listopadu – Tradiční Kloub
Brass Avenue – koncert

14. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna

21. listopadu – Tradiční Kloub
Prago Union – koncert

22. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna

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

27. dubna 2021 – KD Sokolovna
David Koller – koncert přeložený z 5. 10. 2020

Přehled akcí
15. října od 19.30 hod. – Smetanův sál

16. října od 17 hod. – Husův sál
Jak Kašpárek rozesmál princeznu – ZRUŠENO!

17. října – KD Sokolovna 
Walda Gang a Alkehol, host Madam Royal
– PŘELOŽENO na 7. 5. 2021

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

24. října od 8 hod. – náměstí Sušice

24.–25. října od 8 hod. – KD Sokolovna
Podzimní bazar na pomoc zvířatům v nouzi
pořádají Nalezenci – Šumaváci, z.s.

25. října od 16 hod. – Káčko
Jazz-rock pro ZUŠ Sušice
zvláštní uskupení s účastí absolventů ZUŠ Fr. Stupky

25. října od 18 hod. – klášterní kostel sv. Felixe

27. října od 20 hod. – Kino Sušice
Divadelní spolek Za oponou Klatovy uvádí
Kladivo na pýchu – viz str. 4
Na motivy historické pověsti
Předprodej vstupenek na www.kulturasusice.cz

9. října od 19 hod. – refektář sušického kláštera 

10. října od 8 hod. – Na Fufernách
EXTREME CHALLENGE – ZRUŠENO! Viz str. 9

10. října od 19 hod. – KD Sokolovna – ODLOŽENO!

12. října od 19 hod. – KD Sokolovna – ZRUŠENO!

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

Sušice

Region

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: 9.00–16.00, pauza: 12.30–13.00
Výstavní prostory radnice – 6. patro – do 27. 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

!ZMĚNA PROGRAMU!
IVAN ŽENATÝ – housle

IGOR ARDAŠEV – klavír
A. Dvořák, J. Brahms, M. Ravel
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Blahopřání

Poděkování

Monika Kohlová 1941, Václav Marek 1949, Marie Šperlová 1931, 
Štěpán Bubela 1949.

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...

Chtěly bychom tímto poděkovat sušickým hasičům za rychlý 
a profesionální zásah 7. 9. 2020 v Nuželické ulici. Díky včasnému příjezdu 
nedošlo k poškození nemovitosti.

Děkujeme Yvona Dvořáková a Jarmila Kulštrunková

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 říjen 2020 
Pondělí 8.30–11.30 – Montessori miniškolka pro děti 

Koncept pedagogiky podle 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 – à 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.

Pondělí 12.10. od 9.00 do 10.30 – Výukový program „Tajemní noční letci Šumavy“ 

nebo v případě hezkého počasí se bude program odehrávat venku a tématem bude 

„Po šumavské stezce“. Sraz ve středisku Národního parku v Kašperských Horách. 

Společný odjezd linkovým autobusem ze Sušice z nábřeží v 8.40 hodin

Lektorka Petra Haisová Marková – 724 324 757, Vstupné 30 Kč/1 osoba.

Pondělí 12. 10. od 15.00 do 17.00 – Přednáška na téma: Laktační poradenství 

a důležitost očkování – význam kojení pro matku a dítě, problémy s kojením, 

důležitost očkování, povinné očkování, apod. 

Přednáška se koná v RC Medvídek. Lektorka MUDr. Eva Chocová, praktický lékař pro děti 

a dorost, laktační poradkyně. Vstupné dobrovolné. Během přednášky bude zajištěno 

hlídání dětí. 

Sobota 17. 10. od 10.00 do 16.00 – Den za obnovu lesa – Koráb u Kdyně

Lesy České republiky, s. p. pořádají akci na obnovu krajiny – Společně si vyzkoušíme 

zalesňování a jiné lesnické práce, ukázka přibližování dřeva koňmi, stanoviště lesní pedagogiky, 

ukázka lesní techniky, více na www.sazimestromynovegenerace.cz.

Společný odjezd vlakem ze sušického vlakového nádraží v 7.30. Společný návrat vlakem do 

Sušice v 16.30. Bližší informace: Petra Haisová Marková – 724 324 757.

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

POZOR: Sídlíme na nové adrese - SOU a SOŠ, U Kapličky 761, Sušice. 

Vstup: vnitřním parkovištěm školy projdete k zadnímu vchodu, sejdete schodištěm dolů do šaten, dveře 

Rodinného centra jsou jasně označeny naším logem. Možno nechat kočárky ve vestibulu. Prosím, parkujte 

v přilehlých ulicích blízko školy. Parkovací místa uvnitř areálu jsou vyhrazena učitelům školy.

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

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

Nejdříve to začalo čísly. 

Zdeňka Kostohryzová 
vystudovala vysokou školu a čísla se stala 
její pracovní náplní. Ale to této vskutku 
renezanční dámě nestačilo. K číslům se 
přidala láska k hudbě, knihám, cyklistice, 
cvičení, turistice, stolním hrám a hlavně 
k lidem. Je nejen báječnou manželkou, 
mamkou, babičkou, ale i kamarádkou 
a cvičitelkou. Na hodinku s ní v sušické 
hale se ploužíme jako babči, a odcházíme 
protažené, zrenovované a plné pozitivní 
energie. A posezení u sklenice dobrého 
českého pivka tu proměnu dokončí. 

Milá Zdeňko, 18. října slavíš krásné narozeniny. Vůbec se nedivíme, že ta 
kočička ve strašínském kostele na koncertě si k posezení vybrala právě tebe. 
Ona totiž věděla, koho si má vybrat. Bylo jí u tebe prostě dobře. A nám také. 

Ze srdce Ti přejeme, ať jsi pořád v tak báječné kondici, a ať ti 
všechno vychází. kamarádi

SOKOLSKÉ LOUTKOVÉ 

DIVADLO V SUŠICI

Podzim 2020
Pátek 17 hod. | KD Sokolovna - Husův sál 

Vzhledem k celostátní situaci

do odvolání ZRUŠENO!

Dne 11. října uplyne 34 let, kdy zemřel pan

Václav Pruner
pokrývač z Kolince. Stále vzpomínají synové, dcery, 
vnoučata a pravnoučata s rodinami.

Dne 18. října vzpomeneme osmnácté výročí, kdy
nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

Josef Vichr
z Dlouhé Vsi. Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 9. září t. r. nás navždy opustil po dlouhé těžké 
nemoci pan 

Josef Kalný 
ze Sušice. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. 
Děkuje dcera s rodinou.

Dne 13. října uplyne pět smutných let od doby, kdy 
dotlouklo srdce, manžela, otce a dědečka, pana

Antonína Mottla.
Stále vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Dne 16. října uplyne třináct let od úmrtí pana 

Josefa Zahálky 
ze Sušice. Dne 19. října by se dožil 73 let.
S láskou vzpomíná rodina

Rádi bychom vyjádřili veliké díky všem pečovatelkám z Oblastní 
charity Sušice za jejich obětavou, dlouhou a trpělivou péči, kterou s láskou 
poskytovaly po dlouhá léta našemu tatínkovi, dědečkovi, pradědečkovi 
a strýčkovi panu Františku Míkovi ze Žichovic. 

Také děkujeme za příkladnou péči o tatínka v posledním měsíci jeho 
života všem lékařům a sestřičkám z interního oddělení a jednotky intenzivní 
péče v sušické nemocnici. rodina Výrutova

Kdo Tě znal v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 8. října uplynul jeden rok od chvíle, kdy nás opustil 
náš drahý manžel, otec, dědeček, bratr, strýc, kamarád, 
pan

Karel Brejcha
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomínejte s námi. Manželka Vlaďka, 
syn Kája, dcera Lucka s manželem Jirkou a vnoučata Filípek a Karolínka.

Dne 13. října vzpomeneme první výročí úmrtí paní

Jaroslavy Šmatové
ze Sušice.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Dne 29. října uplyne patnáct let od úmrtí pana

Františka Šmata
ze Sušice. 
Vzpomíná syn Petr s Hankou.

Dne 22. října uplyne šest let, co nás opustil pan

Michal Slivoň
ze Žihobec. Stále vzpomínají syn Michal a dcera
Marie s rodinami.

PODVEČERY S KRESBOU
MIROSLAV ŠISLER

„kresba je zklidnění i náboj“

volné dvouhodinové kreslířské večery pro veřejnost
• techniky tvorby kresebnými prostředky /tužka, uhel, akvarel/ 

v propojení s malbou, hudbou, experimentálními přístupy, aktuální 

rozpravou v procesu a odkazy na jevy v historii a současnosti 

výtvarné kultury 

Termíny 2020: 

19. 10., 2. a 16. a 30. 11., 14. 12. – pondělky vždy od 18 hod.

Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty
Kurzy jsou určeny laické veřejnosti starší 15. let.

Sledujte aktuální informace na stránkách www.kulturasusice.cz

/galerie-sirkus/, termíny a maximální počet účastníků se může měnit 

vzhledem k opatřením vlády. Na daný termín je 

potřeba se přihlásit na tel.: 376 523 360 nebo 

e-mail: krakovcik@kulturasusice.cz

Galerie Sirkus Sušice v 1. patře kina, Příkopy 178

Nesoudíme. Pomáháme je projekt Hnutí Pro život ČR zamě-
řený na pomoc maminkám, které čekají nečekaně dítě a okolí je 
nutí k podstoupení potratu. Nemohou se v takové situaci rozho-
dovat svobodně a dnešní společnost jim nabízí pouze jednu alter-
nativu. Rozhodování je velmi obtížné a v době koronaviru ještě 
mnohem těžší. Maminky potřebují povzbuzení a uklidnění, na-
bídku alternativ, informací a pomoci psychické a občas i mate-
riální. Nabízíme bezplatné telefonní číslo 800 108 000, které 
platí po celé republice. Poradna již pomohla od svého vzniku 
několika stovkám žen (v roce 2019–400)

Více než 22% žen vyhledalo pomoc po potratu, k němuž byly 
donuceny partnerem, zastrašováním v rodině či obavami z bu-
doucnosti. Téměř 10% případů představovalo otevřené násilí. 
Poradna se též zabývá terapií postabortivního syndromu, která 
trvá cca 10 měsíců.

Tento projekt podporuje řada měst a obcí, zdravotnických za-
řízení, řada vědců a umělců. Vše je uvedeno na stránkách https://
hnutiprozivot.cz/linka-pomoci, event.. https://hnutiprozivot.cz/ne-
soudime-pomahame, event.. https://hnutiprozivot.cz/clanky/2814-
-mimoradna-financni-pomoc-necekane-tehotnym-zenam-v-sou-
vislosti-s-koronavirem.

Život je nevyčíslitelný vzácný dar, pomáhejme budoucím ma-
minkám, aby mohly své dítě s láskou přijmout navzdory staros-
tem a smýšlení současného světa. S. Bernardová

Nesoudíme. Pomáháme

Dne 1. října by se dožila 93 let paní

Marie Branyšová
ze Sušice. Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.
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Ahoj děti!
První úkol již máte za sebou. Hraní se slovy vám šlo na jedničku! 

Nezmeškejte úkol druhý, který je napojen na výstavu Čeští vědci a jejich 
vynálezy, která je umístěna v prostorách naší knihovny po celý říjen. Plnit 
ho můžete od 5. do 16. října.

Pro ty, kteří se ještě nepřihlásili, mám dobrou zprávu. Termín přihlášení 
do soutěže se prodlužuje, a to do 16. října. Pokud do tohoto 
data podáte přihlášku a splníte první dva úkoly, postupujete 
do kola třetího.

Tak hurá do knihovny, už se na vás těším!    Váš KIDD

Kultura

KNIHOVNA

Velká podzimní literární soutěž

Úterní slunečné odpoledne nám v sušické knihovně zpříjemnila autorka 
knihy „Houbařka“ Viktorie Hanišová.

Její autorské čtení jistě potěšilo ty, kteří příběh Sáry žijící v chalupě na 
Šumavě znají, ale i ty, kteří si příběh chtějí teprve přečíst. Přestože Viktorie 
Hanišová pochází z Prahy, má k Šumavě velice hezký vztah už od dětství.

Jak autorka sama prozradila, na houby chodí ráda a před napsáním této 
knihy pečlivě nastudovala jejich druhy. Intenzivně se zabývá psychologií, 
což se promítá v její tvorbě. Její knihy jsou ze života, reálné, smutné, někdy 
až drsné. A právě to je dělá tak čtivými.

Věříme, že setkání s autorkou udělalo radost všem přítomným a budeme 
se těšit na její další romány.  -mk-

Autorka knihy „Houbařka“ Viktorie Hanišová
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Sušičtí fotbalisté prožívají skvělé 
období. Áčko ovládlo dva poslední 
zápasy, když doma svalilo Svéradi-
ce (3:2) a následně se stejným skóre 
urvalo tři body na těžké půdě v Žih-
li. Do týmu perfektně zapadlo duo 
Miroslavů Vrhel a Králík, kteří do-
stávají zejména do mladších členů 
kádru vítěznou mentalitu. Dařilo se 
i dalším celkům – v dresu sušické-
ho béčka zvládl Pavel Vinický pro-
ti béčku z Bolešin (11:0) hattrick za 
dvanáct minut, celkem se trefi l čty-
řikrát. Na turnajích se velmi dobře 
jeví i ti úplně nejmenší členové klu-
bu, minipřípravky a mladší a starší 
přípravky.

Do domácího utkání se 
Svéradicemi vlétlo áčko jako 
uragán. Už ve čtvrté minutě ote-
vřel skóre Miroslav Vrhel, Suši-
ce si vypracovala množství dal-
ších velkých příležitostí. Mladý 
Ondřej Míčka netrefi l prázdnou 
bránu, Dominik Vašák dvakrát 
nastřelil tyčku. Trest přišel vzá-
pětí při chybě v obraně, po níž 
došlo na srovnání na 1:1. 

Ještě před koncem poloča-
su se podruhé trefi l Vrhel a dr-
žel pro domácí barvy zasloužené 
vedení. Tři minuty po přestáv-
ce Svéradice podruhé srovnaly 
střelou zdálky a snažily se brá-
nit alespoň bod. Trenér Hrubec 
následně prostřídal čtyři hráče 
ve snaze o rozhodující úder. Ten 
přišel v 88. minutě, kdy k rados-

Fotbalisté září, Vrhel i Vinický pálí!

A pochvala pro nejmenší…

Sport

Velký volejbalový rej

Závod Svatobor Tour drsně oslavil 30. ročník!

ti všech domácích fa-
noušků zkompletoval 
hattrick Vrhel a urval 
důležité tři body.

Sušice slavila i o tý-
den později, když jela 
na velmi těžké utká-
ní do Žihle. Domácí 
soupeř začal aktivněji 
a vyprodukoval spous-
ty nebezpečných akcí. 
Jenže při jednom z brej-
ků unikl Dominik Va-
šák, zbavil se čtyř hrá-
čů a připravil balon pro 
Miroslava Vrhela, kte-
rý bez problémů uklízel 
do prázdné brány. Druhu 
branku vstřelil po další 
krásné akci výborně hrající Vašák, 
před koncem poločasu domácí sní-
žili na 1:2.

Žihle se dostala do dalšího 
tlaku, ale obrana pod vedením 
stoperů Ondřeje Skrbka s Luká-
šem Kodýdkem fungovala skvěle. 
Martin Kramár pak při jednom 
z dalších úniků nacentroval na 
Miroslava Králíka a ten se trefi l 
do šibenice. Domácí stihli ještě 
snížit, to už ale na cenném vítěz-
ství nic nezměnilo. 

Výborný výsledek zaznamena-
lo i sušické béčko. Napravilo prv-
ní prohru sezony v Hrádku a doma 
s oslabeným béčkem z Bolešin na-
prosto dominovalo. Vynikal útočník 
Pavel Vinický, který stihl hattrick 

Letošní inzerát na účast ve zdo-
lání Svatoboru připomínal legen-
dární nábor Ernesta Shackeltona 
pro přechod Antarktidy: „Hleda-
jí se muži na nebezpečnou cestu, 
třeskutý mráz, neustálé ohrožení, 
bezpečný návrat nejistý, čest a uzná-
ní v případě úspěchu“. Pořadatelé 
opravdu nedoufali, že se budou lá-
mat rekordy v počtu běžců a cyk-
listů. Chvíli to vypadalo, že budou 
rádi, když na start dorazí alespoň 
třicet odvážných. V závodě s největ-
ším počtem kategorií na světě by to 
znamenalo, že bude mít každý jisto-
tu 1,5 medaile. 

Nakonec ale sušický národ pro-
kázal svoji horskou náturu a na start 
dorazilo, v poslední zářijovou sobotu 
při celodenním dešti a pěti stupních, 
81 ztepilých žen a mužů. Cyklistic-
ká verze se jela už po 30. a běžecká 
po 19. v řadě. Ani virus, ani počasí 
tedy zápolení nezastavilo. To se na-
příklad nedá říci o bostonském ma-
ratonu, který letos vynechal. Ale 
zpět na Svatý bor! 

Magická hranice výkonu je 30 
minut. Pokud toto zvládnete, mů-
žete si užít zimní spánek v plné dél-
ce. Ale letos bylo vítězství vůbec na 
tuto trať vyrazit.

„Je to strašný, tenhle kopec ti spo-
čítá všechny piva, panáky a smažáky. 
Dokonalá očista! Úplně se mi vyba-

vil každej letní buřt u táborá-
ku a kdyby to už nebyl měsíc 
zpátky, asi bych je viděl ze zá-
znamu. Ale supr, příště beru 
kámoše,“ hodnotil svérázně 
náročnost běžec David (37). 

Velké překvapení byla 
početná účast dětí. Je vidět, 
že závod má v podobě želez-
ných hochů a dívek budouc-
nost. Koneckonců i samotné 
pořadatelství se pomalu pře-
souvá na další, i když o pár 
let méně zkušené, členy ná-
čelnictva. Zde patří velký 
dík všem, kdo pomohli s or-
ganizací. Dokonce dorazili 
brigádníci až z Prahy.

Závod má své vítěze, takže nej-
větší gratulace míří za královnami 
a králi Svatoboru pro letošní těž-
ký rok – Eva Haselbergerová (Born 
in Šumava) – 25:53, Karel Škvrna 
(CBC Team) – 21:18 na kole a Lucie 

Letošní Sušická volejbalová 
soutěž pokračovala 19. září na 
venkovních kurtech TJ Sušice 
druhým kolem. Z důvodu absence 
dvou tradičních družstev (Vrtulník 
zaneprázdněný vysokoškolskými 
povinnostmi a Kankrteam proná-
sledovaný zraněními) se obě výkon-
nostní ligy sloučily a odehrál se je-
den velký turnaj. 

Tři udržované antukové kur-
ty umožnily hru systémem každý 
s každým. Všichni tak mohli nasbí-
rat rozmanité zkušenosti. Další vý-
hodu si pochvaloval hlavní organizá-
tor turnaje Čestmír Kříž: „Je pěkné, 
že se může hrát i bez rozhodčích. Je 
vidět, že se týmy už znají, a že jsme 
dobrá parta.“

Ranní obavy z více než svěžího 
dne po chvíli rozptýlilo hřejivé slun-
ce a po rozlosování se k šesti due-
lům postupně postavilo všech sedm 
družstev. Z herního systému dlouho 
nebylo patrné, kdo turnaj ovládne, 
nakonec se ale stal jednoznačnou 
záležitostí družstva TJ Sokol Koli-

nec. Jejich první vítězství v dílčím 
turnaji sušické ligy bylo překvapivé, 
ale zasloužené. Vyhráli všechny zá-
pasy 2:0 na sety a pouze v nepsaném 
fi nále s Dřevaři skončil jeden set 
nejtěsnějším rozdílem. Z Vrtulníku 
posilnil svůj domovský tým Martin 
Kotal a omlazený soubor předváděl 
kvalitní kolektivní hru. 

Omladili také Trilobiti, ovšem 
již podle názvu jim svědčí spíše zku-
šenost, a možná i proto v souboji 
o druhé místo podlehli Dřevařům. 
I čtvrtí K2 (viz foto) měli dlouho na 
dosah přední příčky a o svých kvali-
tách znovu přesvědčili pátí Ďáblíci. 
Šestá skončila velhartická Klíšťata 
a sedmé místo brali Staří psi, kteří 
stále sbírají zkušenosti. 

Vše se pak ještě dopodrobna 
probralo v improvizovaném bufetu 
U Dobrušky a vzešlé taktické závě-
ry snad budou moci být uplatněny 
v závěrečném kole letošní soutěže, 
které se snad uskuteční 7. listopadu 
v tělocvičnách ZŠ Lerchova. 

text a foto Eduard Lískovec

Hrabová (Born in Šumava) – 30:23, 
Vojtěch Opl (STG Sušice) – 24:42 
v běhu. Kompletní výsledky a fot-
ky najdete na www.svatobortour.cz.

Přeborníkem pořadatelského 
SKI CLUBU Sušice se již po 14. stal 
Zbyněk Pokorný (44), který popsal 
náročnou trať na kole: „Jsem zvyk-
lý Svatík vyjíždět v tréninku, takže 
ho znám dobře, ale pokud je cesta 
rozmáčená, tak to je síla. Kameny 
a kořeny kloužou a pak jsou tam zas 
na rovince louže plné bláta, takže 
to je i hodně o technice. A kondi-
ce je povinnost, buší se od začátku 
do konce.“

V cíli čekal tradiční táborák 
a svačina šampionů, tedy pivo a gu-
lášek od Skota, který se opravdu 
povedl. Stravenky pro druhou por-
ci se pod rukou prodávaly za cenu 
ojetého bicyklu.

A slavilo se, a zpívalo, a tanči-
lo. Jako vždy. Vždyť to znáte, ne-
existuje špatné počasí. Odpoledne 
přestalo pršet, takže to už trochu 
ztratilo šmrnc, ale alespoň neměli 
všichni na kopci okna imunity úpl-
ně dokořán. 

Na tomto místě pořadatelé vzka-
zují všem hlavně hodně zdraví, pev-
né nervy a duševní svěžest, které si 
pravidelnými výstupy na Svatobor 
udržíte zcela nepochybně. A navíc 
se vám budou načítat nastoupané 

během úvodních dvanácti minut 
a víceméně sám rozhodl o celém zá-
pasu. Konečný výsledek 11:0 mohl 
být z pohledu domácích ještě mno-
hem vyšší.

Za zmínku stojí i výsledky nej-
menších sušických fotbalistů – 
přípravka U11 odehrála 2. předko-
lo Ondrášovka Cupu v Klatovech, 
z pěti zápasů třikrát vyhrála a dva-
krát prohrála. Se ziskem 9 bodů 
a skóre 23:9 skončila těsně na ne-
postupovém třetím místě. Vzhle-
dem k tomu, že do dalšího kola po-
stupovaly i dva nejlepší týmy na 
třetích místech ze všech předkol, 
utekl hráčům postup o jediný bod. 
„Klukům patří velké poděkování 
za reprezentaci klubu a gratulace 

Záložník sušického béčka Jonáš Bartoš se snaží prosadit přes obranu Bolešin B.

metry do dalšího roční-
ku závodu, kde se snad 
opět sejde co největší po-
čet sportovců. Skol!

Závěrem SKI CLUB 
Sušice děkuje partne-
rům, bez kterých by 
závod nebyl: Město Su-
šice, Tempo Tours Praha 
a Sušice, Spak, Pekařství 
Rendl, Loap, OP Kola, 
Sules, Otherm CB, L. 
Rada servis kotlů, Koval-
tos, Rynostav, Tradiční 
Kloub, Chata Svatobor, 
Ostrov Santos, Pivoda 
a Jančík Sušice, Restau-
race Pípa & Vývrtka, 
Cyklo Míčka, Kombos, 
městská policie a všem 
členům našeho klubu. 

-MP-, foto 2, 3, 4, 6 
a 7 Michal Fišer, 
1 a 5 Jiří Venclík 

k pěkným umístěním. Oba ročníky 
dohromady získaly dvě druhá mís-
ta, jedno třetí a páté místo,“ chválil 
trenér Patrik Hubáček.

Minipřípravka odehrála tur-
naj v Lubech, kde soupeřilo třináct 
týmů rozdělených do dvou skupin. 
Sušice proti starším hráčům jednou 
vyhrála, jednou remizovala a čty-
řikrát prohrála. „Jsme spokojení 
s předvedenými výkony, kluci jsou 
turnaj od turnaje lepší,“ hodnotil 
své hráče trenér Martin Šlais.

Áčko čeká už tuto neděli
(11. října, 15.00) derby proti 
Lubům, béčko hraje ve stejný 
den o hodinu dříve těžký souboj 
v Hartmanicích. Jonáš Bartoš

foto Martin Kalný
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Obrovský úspěch na MČR Sportoviště města Sušice

Vážení návštěvníci Sportoviště 
Vzhledem k novým opatřením, se na dalších mi-

nimálně 14. dní (tj. do 18. 10.) ruší veřejné bruslení.

 Pronájmy ledové plochy mohou probíhat i nadále 

v maximálním počtu deseti lidí na ledové ploše. 

Tréninky a zápasy registrovaných a orga-

nizovaných týmů a  lig probíhají v normální režimu, 

ale bez diváků. 

Ve všech společných prostorách zimního stadionu pro-

sím noste roušku a dodržujte rozestupy 2 metry.

Posilovna je v provozu v normální režimu, 
jen prosíme všechny návštěvníky, aby co nejméně využívali 

společné prostory tzn. šatny, sprchy, toalety,.. a chodili na své 

tréninky, pokud je to možné, již převlečení z domu. (šatny, sprchy, 

toalety mají maximální kapacitu deseti lidí). 

Skupinová cvičení se omezují na maximálně 

10 osob v jednom sálu.

Ve všech společných prostorách fi tness (šatny, toalety, 

chodby) prosím noste roušku a dodržujte rozestupy 2 metry.

Bazén ani wellness nařízená omezení nemají. 
Rozhodli jsme se ale, z důvodu bezpečnosti, omezit víření aero-

solů. Takže minimálně na 14 dní (tj. do 18. 10. 2020) omezujeme 

chrliče vody, vnější víření vířivek a rušíme saunové ceremoniály. 

Ve všech společných prostorách bazénu a wellness (re-

cepce, chodby, šatny) prosím noste roušku a dodržujte 

rozestupy 2 metry.

Plavecké kurzy, sportovní a taneční akademie 

a předškoláčci v pohybu pokračují beze změny. 

Stále platí, pokud se necítíte dobře, prosíme odložte 

návštěvu Sportoviště na jindy.

Děkujeme za vaši podporu a za dodržování daných 

pravidel. Věříme, že společně situaci v pořádku zvládneme. 

Sportoviště města Sušice

Minulý víkend se na kurtech 
v Rakovníku konalo Mistrovství 
ČR jednotlivců v tenisu, kterého 
se zúčastnil i zástupce LTC Suši-
ce Honzík Drábek.

Na závěrečné vyvrcholení te-
nisové sezony v kategorii 8–9 let 
přijelo 32 nejlepších hráčů z celé 
České republiky, kteří se kvalifi -
kovali na základě pořadí jednot-
livých Krajských přeborů. Hrá-
či byli nalosováni do základních 
čtyřčlenných skupin, z nichž vždy 
první dva postoupili do závěreč-
ných vyřazovacích bojů.

O své dojmy z průběhu mis-
trovství se s námi Honzík podělil 
v následujícím rozhovoru.

Jak se ti líbilo MČR?
Turnaj byl ve všech směrech 

na vysoké úrovni. Zápasy byly 
psychicky i fyzicky velmi nároč-
né, protože se zde sešla absolutní 
hráčská špička celé ČR. Ze sku-
piny se mi podařilo díky dvěma 

vítězným zápasům postoupit do 
osmifi nále, v kterém mě po vy-
rovnaném utkání porazil budoucí 
semifi nalista turnaje.

A tvé konečné umístění?
Po dalších náročných bojích 

jsem obsadil nádhernou devátou 
příčku, což považuji za svůj do-
savadní vrchol tenisové kariéry.

Jak se ti dařilo v končící se-
zoně 2020?

Díky rodičům jsem mohl in-
tenzivně trénovat a účastnit se bě-
hem sezony dvanácti celostátních 
turnajů, z nichž jsem šest vyhrál 
a ve zbylých šesti skončil druhý 
nebo třetí. Ještě mě čeká závěreč-
ný turnaj série v Plzni a na pod-
zim se přesunu do kategorie mlad-
ších žáků.

Gratulujeme Honzíkovi k jeho 
báječnému výkonu a umístění na 
MČR a k úspěšné reprezentaci 
LTC Sušice.

text a foto -md-

Sušičtí šipkaři si lepší vstup 

do sezony nemohli přát!
Šipková ligová sezona 2020–

2021 odstartovala a v ní i dvě 
sušická družstva.

ŠK Sušice v Plzeňské A-lize 
a ŠK Sušice „B“ jako nováček 
v D-lize.

Po odehraných dvou kolech 
jsou obě ŠK stoprocentní a mají 
tak plný počet 6 bodů.

1. kolo v A-lize nabídlo der-
by Sušice vs Klatovy. Až na třetí 
pokus se podařilo srazit na ko-
lena klatovské Snipers v pomě-
ru 10:8. V minulé sezoně (8:10 
a 7:11).

Ve 2. kole jeli Sušičtí na ven-
kovní zápas do Holýšova, které-
mu měli taktéž co vracet z mi-
nulé sezony (7:11 a 8:10). Po 
profesorském výkonu celého 
sušického týmu hrozil holýšov-
ským debakl, když se po polovi-
ně zápasu psal stav 4:11! Holýšov 
už se zmohl pouze na zkorigová-

ní výsledku na konečných 6:12. 
Husarský kousek předvedl Petr 
Kluch, když mohl ve hře 501 
double out zavřít ve 4. kole dva-
náctou šipkou! Nakonec z toho 
bylo „až“ šesté kolo.

ŠK Sušice „B“ v prvním kole 
vyrazili do Plzně na Slováky 
„C“, které zdemolovali vysoko 
2:16. Druhý domácí zápas vy-
hráli proti McPuppin's Plzeň „B“ 
13:5.

Aktuální sestavy: ŠK Sušice 
– Kopa, Řehoř, Pavlovič, Kluch, 
Čáslavský, Štorek, Flégl.

ŠK Sušice „B“ – Koza, Deneš, 
Mikuš, Čanecký, Pazdera, Mo-
ravcová, Rainerová, Špačková.

Oba týmy mají základnu 
v baru U Smrku. Extraligové 
ŠK hraje domácí zápasy vždy 
v neděli od 14 hodin a ŠK „B“ 
v sobotu od 16 hodin. -JF-

A – Plzeňsko a Chodsko  

D – Plzeňsko – soboty

Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve na divadelní představení

LEŽ – Florian Zeller
Francouzská komedie o tom, zda je možné ve vztazích lhát.
Alice a Michel jsou poměrně šťastný a spokojený manželský pár. Jednoho 

dne čekají hosty k večeři – své dlouholeté přátele Laurence a Pierra, kteří také 
žijí v harmonickém manželství. Alice je ale celá nesvá a žádá po manželovi, 
aby večeři na poslední chvíli odvolal. Ten se samozřejmě brání a chce znát 
důvod, proč by to měl udělat. Ovšem ona mu pravý důvod nechce říct: toho 
dne dopoledne zahlédla ve městě Pierra, jak se líbá s cizí ženou. Alice je tak 
postavena před velké morální dilema: udělá přítelkyni větší službu, když jí 
o tom řekne, nebo když jí to naopak zamlčí? Proto by pro ni bylo vůbec 
nejlepší, kdyby se večeře neuskutečnila a ona mohla své rozhodování odložit. 
Michelovi se nakonec se svým problémem svěří...

Režie: Thomas Zielinski | Hrají: Petra Špalková, Petr Lněnička, Eva 
Kodešová / Gabriela Mikulková, Jan Dolanský | Divadlo Verze | Pondělí
2. 11. 2020 od 19.30, předplatné skupiny S, KD Sokolovna Sušice

Předprodej vstupenek v kancelářích Sušického kulturního centra SIRKUS, 
p.o. nebo na www.kulturasusice.cz

PŘESUNUTÍ ZÁVODU 

EXTREME CHALLENGE
Zdravíme všechny příznivce našeho závodu. 

Vzhledem k vývoji současné nešťastné situace musíme bo-

hužel patnáctý ročník Extreme Challenge o rok odložit. Bohužel 

se nedá nic plánovat téměř ani na den dopředu. 

Chceme dělat závod pořádně, bezpečně a zábavně, to v sou-

časné chvíli nejde. Patnáctý ročník se bude konat v říjnu 2021. 

Je nám to všem líto a děkujeme za pochopení. 

Sportoviště města Sušice

OKÉNKO POMOCI

Pá   9. 10.   9.00–12.00  Pracovní činnost
Po 12. 10. 12.00–15.00  Společná tvorba programu
Út 13. 10.   9.00–12.00  Inspirace v přírodě + restaurace
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 15. 10.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Péče o sebe sama – zdravý životní styl
Pá 16. 10.   9.00–12.00  Pracovní činnost
Po 19. 10. 12.00–15.00  Vyprávění vtipů
Út 20. 10.   9.00–12.00  Poslech hudby a audioknih
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 22. 10.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Sběr přírodních materiálů
Pá 23. 10.   9.00–12.00  Pracovní činnost
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)

(14. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Svatý Ondřej pocházel z Galileje. Byl učedníkem Jana Křtitele a poz-

ději i prvním následovníkem Pána Ježíše. Přivedl svého bratra Šimona 

Petra k Ježíšovi, který jim oběma řekl: Následujte mě a učiním z vás ry-

báře lidí. Kázal v Gruzii a Kurdistánu. Za odmítání obětování císařovým 

Bohům byl ukřižován. Noc Ondřejova 30. 11. jesti vhodná pro magické 

a věštecké úkony. Je patronem rybářů, obchodníků s rybami a jiných 

řezníků. Pomáhá proti bolestem v krku, křečím, dně a růži.

Kostel sv. Ondřeje v Ondřejově z roku 1729 byl v 50. letech 20. století 

zbořen armádou. Ilustrace ukazuje možnost duchovního rybolovu skr-

ze rotující jemnohmotná energetická centra, mezi jógíny zvaná čakry.

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

Tabulky – průběžné pořadí:



Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné 
staré předměty nebo celou sbír-
ku a pozůstalost. Tel: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici v rod. domku. 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 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Doučování matematiky a české-
ho jazyka. Příprava na přijíma-
cí a opravné zkoušky. Příprava 
k maturitní zkoušce z Čj. Kurzy 
pro jednotlivé ročníky ZŠ. Tel. 
604 430 156
Hledám přítelkyni kolem 50–55 
let, štíhlejší, která je taky sama 
na seznámení. Později při vzá-
jemné sympatii i více. Osobní 
setkání potěší. Sušicko a okolí. 
Nabízím spolehlivost a zajištění. 
Tel.: SMS 605 902 632
Hledám brigádně jakoukoliv 
práci – soboty, neděle i za špat-
ného počasí – výkopové práce, na 
stavbě, v lese apod. Možno volat 
po 15 hod. Tel. 604 880 966
Pomozte nám, prosím. Svatojánci 
hledají spolupracovníky a dobro-
volníky do volnočasových klubů. 
Bližší info – Petra Jílková, telefon: 
792 229 210, svatojanci@email.cz. 
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na přijímací a maturitní 
zkoušky.Tel. 606 494 996
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, te-
lefon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plotů, 
ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

4. Tchýnin jazyk výš. 120 cm =
250 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám valníkový vozík – RS-
07/750 Kg, D – 2 980 mm x 1 480 
milimetrů, užiteč. nosnost 510 + re-
zerva. STK do 27. 3. 2024 za cenu 
16.000 Kč. Dále nákladní vozík plo-
šinový + bočnice a P+Z cela VZ 
26 lož. pl. – 2.500 mm x 1.500 mm
750 kg – užit. hm. 500 kg + rezer-
va, STK do 14. 5. 2023 za cenu
14 000 Kč. Tel. 602 421 673
Prodám dvě nové prošívané deky 
za 1.000 Kč. Tel. 605 057 314
Prodám chlapecké oblečení let-
ní i zimní, 5–7 let. Velmi pěkné, 
levně. Tel. 603 230 192
Prodám „moped“ českosloven-
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám krásný dámský zimní 
kabát vel.. 38/40. Je hnědý, silo-
nový, zapínat na zip. Je jako nový. 
Prodám s velkou slevou jen za
390 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám pokojové květiny: 1. Lo-
patkovec výš. 45 cm = 150 Kč;
2. Kovbojský kaktus v. 75 cm = 
190 Kč; 3. Opuncie výš. 60–80 
centimetrů = 100 Kč/ks; 4. Pal-
mička juka výš. 25 cm = 40 Kč/
ks. Telefon: 605 507 801
Prodám velké květiny: 1. Pal-
ma juka výš. 80 cm = 400 Kč; 2. 
Agáve výš. 50 cm = 300 Kč; 3. 
Aglaonema výš. 120 cm = 250 Kč; 

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

 

MATRACE – MOLITAN 
POSTELE 

GALANTERIE – LÁTKY 
Nám. Svobody 30, Sušice 

( vedle Alpine Pro ) 
 

www.matrace-molitan.cz 
 

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. Tel. 
607 887 492
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím traktůrek domácí výroby 
i nefunkční, na zahradu. Přijedu. 
Tel. 603 47 20 66
Koupím Škoda Spartak, Felicia, 
Octavia veterán, stav nerozhoduje 
nebo tatra 603. Tel. 732 279 865
Koupím čerstvé houby a les-
ní plody. Značka: přijedu po do-
mluvě, platí stále. Tel. 774 877 406
Koupím bubnovou sekačku či 
lištovou a hoblovku s protahem 
20–30 cm KDR ROjek a nějakého 
pionýra, babetu. Tel. 703 680 317
Koupím Simson S51, Jawa Pi-
onýr, Pérák , ČZ a jiný veterán, 
stav nerozhoduje i moto díly. Tel. 
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové do-
pisní zálepky, staré pohlednice 
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, 
vyznamenání, čepice, atd. Volejte 
na 775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587

Oznámení o změně ordinační doby 
Veterinární ošetřovny MVDr. Ludvíka Mikošky

Vzhledem k personálnímu oslabení naší ordinace jsme nuceni od 1. 11. 2020 upravit ordinační 
hodiny tak, aby operace mohly být prováděny v klidu mimo ordinační dobu. 

Jsme si vědomi, že se toto opatření dotkne mnoha lidí, ale doufáme, že se u většiny klientů 
setkáme s pochopením. Děkuje kolektiv ošetřovny.

  PO 8–12 14–18
  ÚT    – 13–18
  ST 8–12      –
  ČT 8–12 14–17
  PÁ    – 14–18
  SO 9–12



Můj prodloužený hudební víkend

V našem malém seriálu si 
připomínáme 600 let od vy-
puknutí husitské vzpoury pro-
ti tehdejšímu světu, respektive 
mocným tehdejší církve. Jsem 
rád, že Sušické noviny dávají 
tomuto tématu více prostoru, 
než na jeden „jubilejní“ článek.

„Stůjte v poznané pravdě, 
která vítězí nade vším a sílu 
má až na věky“.

Katolická strana se poku-
si la  donut i t 
české husity 
k poslušnosti 
během křížo-
vých výprav. 
I ta třetí, z roku 
1427, však do-
padla pro ka-
tolíky ostudně 
a husité v Če-
chách, a čás-
tečně i na Mo-
ravě, nadále 
posilovali. Na 
druhou stranu, únava ze sedmi-
letých bojů se začala projevovat 
na obou stranách. Král (husity 
nepřijatý) Zikmund Lucembur-
ský si uvědomil, že české kacíře, 
odhodlané, disciplinované, za-
vádějící do tehdejšího vojenství 
nové, moderní, prvky, jen těž-
ko kdo donutí se podrobit silou. 
České země byly sice mocensky 
stabilisovány, zároveň však vy-
čerpány. Uvědomme si, že hu-
sité, aby se ubránili nepřestáva-
jícím výpadům nepřátel, museli 
udržovat neustále v pohotovosti 
(v „poli“) početnou armádu – tzv. 
polní vojska. Jejich zásobování 
a vyzbrojování zatěžovalo nejen 
města, ale zejména venkov. Situ-
ace se stávala neúnosnou zejména 
poté, co české království zasáhla 
několik let po sobě sucha, neúro-
da a s ní spojené nebezpečí hla-
domoru. I proto začali jak Táboři, 
tak Sirotci, podnikat tzv. Spanilé 
jízdy do okolních zemí. Hlavním 
cílem bylo sice šíření husitských 
myšlenek, ale ani získání kořisti 
na obživu polních vojsk nebylo 
nezanedbatelným motivem.

Pokusy o diplomatická jedná-
ní mezi husity a Zikmundem Lu-
cemburským proběhly v letech 
1429 v Prešpurku (Bratislava, 
tehdejší Uhry) a v květnu roku 
1431 v Chebu. Skončily nezda-
rem. Neúspěch jednání zavdal 
důvod k další, v pořadí již IV., 
křížové výpravě proti vzpurným 
Čechům. Byla poslední...

Uskutečnila se v létě roku 
1431 a v jejím čele stáli zástup-

ce Zikmunda Lucemburského 
v Říši Fridrich I. Braniborský 
a kardinál Giuliano Cesarini. 
Prvního srpna vtrhli křižáci 
ze západu do Čech a směřova-
li k husity obsazenému Tacho-
vu. Poté, co se přední velitelé 
dozvěděli o postupujících hu-
sitských posilách, uhnula vý-
prava směrem na jih a zača-
la obléhat Domažlice. Husité 
spěchali městu na pomoc a po 

rychlém pře-
sunu zastih-
li 14. srpna 
křižáky zcela 
nepřipravené. 
Kroniky ho-
voř í o tom, 
že k řádné 
bitvě ani ne-
došlo. Kato-
ličtí žoldáci 
začal i  cha-
oticky ustu-
povat zpátky 

k hranicím už v momentě, kdy 
z dálky zaslechli hřmot cho-
rálu Ktož jsú boží bojovníci. 
Není bez zajímavosti, že jedi-
nou skupinou, která kladla husi-
tům tvrdý odpor, byli italští vo-
jáci z kardinálovy osobní gardy, 
kteří srdnatě bránili křižáckou 
vozovou hradbu – tento taktický 
prvek si „vypůjčili“ od husitů... 
Sám kardinál Cesarini jen tak 
tak uprchnul v přestrojení, jeho 
garda padla.

„Boží bojovníci“ získali 
prakticky bez boje obrovskou 
válečnou koř ist. Důležitější 
však bylo, že tato potupná po-
rážka konečně přesvědčila ka-
tolíky o nutnosti jednání s ka-
cíři. V Basileji se chystal velký 
církevní koncil. A kališničtí zá-
stupci byli pozváni, aby zde há-
jili své pozice...

Kdo byli husité? Již jsme si 
řekli, že tvrdošíjně trvali na 
tom, že jsou dobrými katolíky. 
Byli však následovníky Jana 
Husa. „Stůjte v poznané pravdě, 
která vítězí nade vším.“ Chtěli 
katolickou církev reformovat. 
Chtěli, žít v lepším světě. Chtěli 
žít v „Božím“ světě. Který bude 
svobodný, kde bude vládnout 
právo, kde bohatí nebudou utis-
kovat chudé, kde církev si ne-
bude usurpovat světskou moc. 
Kudy vedly další cesty těchto 
bojovníků za Boží pravdu? Řek-
neme si příště.

Mějte se dobře, přátelé. 
A buďte zdrávi!  3. října 2020

Martin Mejstřík

Sušické noviny 17/2020
9. října 2020 strana 11 Příspěvky dopisovatelů

Očima Martina Mejstříka

Sub utraque specie

Minulou hádankou byl pohled 
na zahradní jednopatrový dům 
s mansardovou střechou, který stál 
v Lerchově ulici. Někteří čtenáři 
si možná vybavili, že tento dům 
už jednou hádankou byl (viz přilo-
žené foto) a to v SN 5/2019. Další 
snímek se vstupní bránou do are-
álu je z roku 1963. Tato předměst-
ská klasicistní usedlost čp. 59/II 
(tzv. Školovy domy) byla směr-
ným a územním plánem z roku 
1958 naplánována nahradit vel-
kým školním pavilonem o 27 tří-
dách. (V ZŠ Lerchova byla výuka 
zahájena v září roku 1982). Napsala 
MUDr. Jana Vedralová ze Želez-
ného Brodu: „Dobrý den! V čísle 
16 Sušických novin je na fotografi i 
dům, který stál uprostřed tzv. Ško-
lovy zahrady, která se nacházela 
v místě nynější základní devítile-
té školy v Lerchově ulici – dříve 
číslo popisné 456.“ Budova získa-
la dne 5. února 1964 památkovou 
ochranu. Datum sejmutí památko-
vé ochrany bylo 5. září 1975. De-
molice proběhla v roce 1975. (Ma-
jetek rodiny Školů byl pro veřejný 
zájem vyvlastněn, přičemž kom-
penzace nebyla adekvátní.) 

Děkuji i paní Marii Tomano-
vé-Kahovcové, kterou vyvolaná 
vzpomínka potěšila.. „Dobrý den, 
dnes jste mi udělal s hádankou ve-
likou radost. Jedná se o 2 domy 

Školů ve veliké stejnojmenné za-
hradě. Dnes je nenajdeme, protože 
na jejich místě stojí Modrá škola. 
Jeden dům patřil Marii Martínko-
vé rozené Školové a druhý jejímu 
bratrovi panu Školovi z Rakous-
ka. V jednom domě, tom předním, 
jsem od narození roku 1953 vyrůs-
tala se svými rodiči a v tom zadním 
bydlela rodina Gotzova. S naší ro-
dinou Kahovců tam ještě bydle-
ly rodiny Krčmářů a Formánků. 
Celkem 5 dětí skoro stejného stá-
ří tu zažívalo moc hezké dětství 
plné dobrodružství, na které určitě 
nikdy nezapomenou. I když voda 
tekla jen na chodbě a to ještě stu-
dená, topilo se v kamnech a WC 
byl jen suchý, nikomu se v roce 
1975 ze ‚Školovky‘ nechtělo. Bylo 
to i díky paní domácí Martínko-
vé, která nám dětem nikdy nic ne-
zakázala, v ničem nám nebránila 
a když někdo stonal, sama přišla 
dotyčného maroda ohlídat, než se 
z práce vrátili rodiče. Po mnoha 
letech jsem se na toto místo vrátila 
coby učitelka v Modré škole. Jen 
by mě zajímalo, kde jste tento ob-
rázek mého mládí našel.“

Obrázky jsou v knize od PhDr. 
Jana Lhotáka Památky města Su-
šice, kde autor uvádí mimo jiné 
i domy, kterým byla sejmuta pa-
mátková ochrana, tudíž byly ur-
čené k likvidaci. 

Pokud dokážete identifi ko-
vat novou hádanku (oba sním-
ku zachycují stejný objekt), piš-
te prosím na e-mail: bur.mira@
seznam.cz. Nápovědou je, že 
snímky této chalupy byly po-

řízeny v půli cesty mezi Sušicí 
a Běšinami a pochází odtud jed-
na významná osobnost ze Sušic-
ka. Děkuji. 

Mgr. Miroslav Buršík,
 Muzeum Šumavy

Poznáváte?

Začal již v pátek 18. 9. a skon-
čil v neděli. Pouhé tři dny a byly 
vrchovatě naplněné duchovními 
zážitky,které člověka nabíjí pozitiv-
ní energií a novou chutí do života.

 V pátek 18. 9. v 19 hod ve 
Smetanově sále – koncert Ko-
morního orchestru z Prahy (od 
roku 2019 MLP – Muzika lucis 
Praga) se sólisty bratry Klánský-
mi. Lukáš Klánský – klavír, Da-
niel Klánský – baryton. Celý pro-
gram byl postavený na hudbě W. 
A. Mozarta, z níž zahájil klavír-
ní Koncert C dur se sólistou a zá-
roveň dirigentem osmičlenného 
orchestru, Lukášem Klánským. 
Musím zde podotknout,že v Suši-
ci koncertoval již v sedmdesátých 
letech minulého století otec obou 
bratrů, p. Ivan Klánský. Převážná 
část koncertu patřila áriím v ital-
štině z děl W. A.Mozarta v po-
dání barytonisty Daniela Klán-
ského, který přiblížil italské texty 
sušickým posluchačům s nenapo-
dobitelným šarmem i humorem. 
Škoda,že nás v koncertním sále 
bylo tak asi 30 s rouškami, ale 
přesto jsme odcházeli spokojeni 
a obohaceni o nové zážitky.

 V sobotu v kapli na Andě-
líčku jsme prožili další z nezapo-
menutelných hudebních zážitků. 
Představilo se zde renomova-
né smyčcové Kvarteto českých 
fi lharmoniků ve složení: Magda-
lena Mašlaňová – 1. housle, Milan 
Vavřínek – 2. housle, Jan Šimon 
– viola, Josef Špaček – violoncel-

lo. Od svého vzniku uskutečnilo 
kvarteto řadu úspěšných koncer-
tů doma i v zahraničí. Jako zají-
mavost uvádím, že violista Jan 
Šimon je synem prvního ředitele 
Hudební školy, zřízené v Sušici 

v roce 1940 a po roce existence 
Němci zrušené. Kvarteto zahrá-
lo výběr známých skladeb, např. 
Allegro z Mozartovy Malé noč-
ní hudby, Air J. S. Bacha, Jaro 
z Čtvero ročních dob A. Vival-
diho, Ave Maria Fr. Schuberta, 
Labuť C. Saint Saense, Monti-
ho Čardáš, Snění R. Schuman-
na, Brahmsův Uherský tanec
č. 5, Humoresku Ant.Dvořáka nebo 
Šavlový tanec Arama Chačaturja-
na. Početní aplaudující poslucha-
či byli pak odměněni přídavkem 
na dobrou noc. Vše se odehrávalo 
bez roušek v atriu Andělíčka, kde 
proudil příjemný čerstvý vzduch. 
Členové kvarteta hráli bez nároku 
na honorář, aby podpořili sbírku 
na opravu Andělíčku. Děkujeme!

 Musela jsem si pospíšit,abych 
stihla ještě v 19 hod v ZUŠ

 Každé roční období má své 
ctitele. Já patřím k těm, jimž 
učaroval šumavský podzim. 

VYZNÁNÍ PODZIMU
Víte, jak přichází podzim do 
hor? Dýchne na první halouzku, 
která mu přijde do cesty a změ-

ní ji k nepoznání. 
Obejme břízu a ona 
mu na cestu zazvoní 
zlatými proutky. A to 
už se na Šumavě roz-
tančí všechny bar-
vy. Hory hoří zlatem 
i stříbrem, hoří žlutou 
se slunečním jasem, 
zář í červenou jako 
živý oheň, planou na-
chem nebo zase me-
dově hnědou. V ten 
čas je v horách slav-
nost barev a krásy.

Ivan Nikl, foto ED

Absolventský koncert houslist-
ky Lucie Houškové ze tř. paní uč. 
Hany Prančlové. Jako hosté byli 
na programu uvedeni Jan Zde-
něk ml. – klavír 6. ročník a Da-
vid Nakládal – absolvent klavíru 

ve tř. Jana Zdeňka st. Koncert se 
konal v „Káčku“, všichni jsme 
seděli a poslouchali v rouškách 
na židlích, rozmístěných asi 1–2 
m od sebe. Ale to vůbec nevadi-
lo tomu, abychom mohli prožít 
s Luckou její první sólový večer 
před, navzdory všemu, početným 
a vstřícným publikem. Její bez-
prostřední projev, s nímž uvádě-
la celý program, malá přeřeknutí, 
provázená úsměvem s jejím dív-
čím šarmem, si získaly rázem 
všechny posluchače. Náročný 
program, za který by se nemu-
sela stydět studentka konzerva-
toře, zvládla Lucka na výbornou 
(s malými chybičkami – ale kdo 
je nedělá?!). Posuďte sami: J. S. 
Bach – Siciliana, L.van Beetho-
ven – Romance F dur, J. Wil-
liams – téma ze Schindlerova 

seznamu, Ant.Dvořák – Roman-
tický kus č. 2., Montiho Čardáš 
a jako vrchol programu 1. větu 
z Kabalevského Houslového kon-
certu C dur. Program více než 
náročný, na jehož zvládnutí měla 
svůj velký podíl Lucčina učitel-
ka, paní Hana Prančlová. I jí tedy 
patří velký dík. Nemohu opome-
nout oba výborné doprovazeče – 
L. Matoušovou, uč.ZUŠ – klavír 
a J. Zdeňka st. – klavír, akorde-
on, kteří byli Lucce Houškové 
spolehlivými hudebními partne-
ry. A poděkování patří jistě i hos-
tům – J. Zdeňkovi ml. – klavír 
a D. Nakládalovi – abs.klavíru.

 Na závěr jsem si nechala jako 
bonbonek svůj nedělní zážitek – 
mši Zd. Lukáše v provedení sbo-
ru „Academia Mariae sanctae“ 
v kapli ve Volšovech u Sušice. 
Poprvé jsem tuto skladbu slyšela 
v provedení pěv. sboru Svatobor 
se sbormistrem J. Baierlem a hned 
tehdy na mě silně zapůsobila. Je to 
zvláštní skladba, která se vám vel-
mi rychle dostane „pod kůži“ a už 
na ni nezapomenete. a právě dnes, 
v této podivné době, kdy nás větši-
na seděla venku před kaplí, někte-
ří měli roušky, jiní si při „Agnus 
Dei“ klekli do trávy se skloněnými 
hlavami – ta atmosféra vzájemné-
ho přiblížení ještě více umocnila 
zážitek z nádherné Lukášovy mše.

 Lze si jen přát, aby takových 
duchovních zážitků bylo co nejví-
ce, neboť „nejenom chlebem živ 
je člověk“.  Alena Fišerová
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Dvě ženy v symfonii pohybu
Stejně jako zvuk člověk sklá-

dá v hudbu, pohyb uspořádává 
v tanec. Dobří skladatelé vklá-
dají do hudby rezonující myš-
lenky a to stejné platí o choreo-
grafech v tanečním díle. A právě 
takovou taneční symfonii s ná-
zvem Jáma lvová př ivezly
24. září na scénu sušického kina 
Sabina Bočková a Johana Pocko-
vá. Obě zároveň své představe-
ní zrealizovaly svým tancem za 
podpory hudby Lukáše Palána 
a světel Elišky Kociánové. 

Nevšední vystoupení těšilo 
a vedlo k zamyšlení jak v jed-
notlivých tanečních epizodách, 
tak ve své celkové stavbě. Obě 
protagonistky působily jedno-
myslně a svá sdělení umocňo-
valy přesnou synchronizací, či 
utvořením spojené fi gury. Sko-
ro z každého pohybu tryskaly 
emoce, mnohdy napětí, někdy 
uvolnění i celá řada základních 
vlastností. Zážitek to byl silný, 
ale ne agresivní. Škoda jen, že 
na takový soudobý aktuální pro-
jekt přišlo malé obecenstvo.

Základní myšlenky předsta-
vení jsou uvedeny na stránkách 
divadla PONEC,scény pro ta-
nec: „Jáma lvová začala jako 
performativní výzkum médií, 
politického populismu a jejich 
manipulativních sil. Dvě per-
formerky se stávají ztělesněním 
fyzických a vizuálních obrazů 
inspirovaných mediálním pro-
storem. V neutichajícím taneč-
ním duetu padají spolu s divá-
kem do symbolické jámy lvové, 
která se stává propastí nejistot 
a nejednoznačností.“

Sabina Bočková a Johana 
Pocková ve svém novém díle ba-
lancují na hranici mezi zábavou 
a zvrhlostí, přecházejí od mani-
pulace diváka k sebemanipula-
ci a oscilují mezi rolemi vůdců 
a rolemi obětí. S nezvyklou leh-
kostí a významovou otevřenos-
tí procházejí skrze všeobecně 
známé fi gury sociálně-kultur-
ních referencí a vytváří širo-
ký prostor pro vlastní interpre-
taci, kritické myšlení a zaujetí 
osobního postoje. Jáma lvová 
je elektrizující performance 
s vyhroceným emočním nábo-
jem a vysokou intenzitou, která 
v kombinaci s pronikavou živou 
hudbou vytváří a používá, až 
zneužívá, svoji vlastní atmosfé-
ru k vytvoření silného emočního 
tlaku. (www.divadloponec.cz)

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

V sobotu dne 19. 9. 2020 pořá-
dal náš klub 5. sportovní hry se-
niorů SUŠICE vs. SULKOV. Za 
krásného počasí proběhly tyto hry 
na ostrově Santos za podpory města 
Sušice. Bylo obdivuhodné, jak naši 
dříve narození přistoupili k jednot-
livým disciplínám. Každý účastník 
jich absolvoval celkem šest. 

Umístění v kategorii jednot-
livců do 70 let bylo následující:
1. Václav Jech, 2. Eva Pavlíková,
3. Anna Roučková – Sušice, kate-
gorie nad 70 let: 1. Anna Kiglero-
vá, 2. Marie Veverková, 3. Fran-
tišek Karban – Sulkov.

Umístění v kategorii družstev do 

Seniorklub Pohodář Sušice

Rádi bychom vás, v souvislosti 
s dokončováním prostoru křižo-
vatky u hotelu Svatobor, informo-
vali o změně a omezení provozu, 
které je plánováno od 19. 10. do 
8. 11. 2020. V uvedeném období 
bude uzavřena křižovatka u ho-
telu Svatobor a výjezd z náměstí, 
změna se týká i provozu ulic sou-
visejících. Rozsah úpravy provozu 
je patrný z přiloženého obrázku.

Žádáme zejména řidiče, ale 
i chodce, o opatrnost a ohledu-
plnost vůči ostatním účastníkům 
provozu a také o důsledné dodr-
žování dočasného dopravního 
značení. 

Důvodem výše uvedeného je 
záměr dokončit vodovodní řady, 
které křižují ul. T. G. Masaryka 
(v prostoru křižovatky a nájezdu 

z náměstí) do ulice Příkopy a do 
ulice Lerchova, což s ohledem na 
hustotu stávajících sítí nelze bez 
úplného vyřazení provozu tech-
nicky provést.

V závěru října pak bude polo-
žen fi nální povrch komunikace T. 
G. Masaryka v úseku mezi okružní 
křižovatkou u Daliborky a hotelem 
Svatobor tak, aby od 1. 11. 2020 
mohla být navrácena autobusová 
doprava na svou obvyklou trasu, 
tj. namísto provizorního průjezdu 
ul. Lerchova bude projíždět ulicí T. 
G. Masaryka tak, jak bylo obvyklé 
před zahájením opravy ulice. Proto 
bude zprovozněna i zastávka Pod 
Stráží a současně zrušena dočasná 
zastávka proti poště v ul. Sirkařská. 
Autobusová doprava se již do kon-
ce stavby nebude měnit.

Termín dokončení rekon-
strukce ul. T. G. Masaryka je 
podle smlouvy o dílo 30. 11. 
2020. Do tohoto termínu by 
měly být dokončeny veškeré 
stavební práce. Z důvodu pro-
vozního bude upřednostněno 
dokončení komunikace, aby 
mohl být ulicí T. G. Masary-
ka umožněn provoz.

Vzhledem k technickým 
komplikacím při realizaci no-
vého plynovodu a nutnosti pro-
jednat změny s provozovate-
lem distribuční soustavy, bylo 
až nyní zahájeno uvádění do 
předčasného užívání. Termín 
trvalého užívání plynovodu se 
tedy oproti původnímu plánu 
opozdí. Ing. Jan Vošalík, 

odbor majetku a rozvoje města

70 let: 1. SUŠICE – Bejvlová, Ticho-
pádová, Vopalecká, Roučková, Jech, 
Krippelová, 2. SULKOV – Vavro-
chová, Drncová, Bublová, Kriegel-
steinová, Kašpar, Kadlčíková.

Umístění v kategorii družstev 
nad 70 let: 1. SULKOV – Veverková, 
Císlerová, Suchý, Mirtlová, Kiglero-
vá, Langhammerová, 2. SUŠICE – 
Nová, Sedláčková, Hosnedl, Hosne-
dlová, Vališová, Rendlová.

Absolutní vítězkou 5. ročníku se 
stala paní Anna Kiglerová (Sulkov).

Mezi ukončením soutěže a cel-
kovým vyhodnocením absolvovali 
hosté ze Sulkova návštěvu muzea, 
kde si prohlédli sušický betlém. Po 

společném obědě bylo pro účastní-
ky připraveno překvapení. Společně 
se Sulkovem jsme odjeli na prohlíd-
ku zahrádek a zvířátek na Pastvinu.

Celkově se celá akce povedla 
a je nutné poděkovat sponzorům, 
bez kterých by se tento den těžko 
uskutečnil: ZKD Sušice, Dr. Max 
lékárna, lékárna Aster Pharma, 
p. Jan Nagy, p. Švelch, p. Zdeněk
Schwarzkopf, Spak, pí Růžena 
Krejčí, pí Tomášová, obchod Zvo-
nilka. V neposlední řadě je nutné 
poděkovat organizátorům, rozhod-
čím a všem aktivním členům jed-
notlivých družstev. 

-JR-, foto Jiří Pavlovič

Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka – omezení provozu!

Johana Pocková, Lukáš Palán, Sabina Bočková

Zajímavosti
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