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Každé čtyři roky si mohou 
občané v komunálních volbách 
zvolit své zástupce do zastupi-
telstev obcí, městysů, městských 
částí a měst. Letos tyto volby 
proběhly 23. a 24. září – o měsíc 
dříve než je obvyklé. 

VOLEBNÍ ÚČAST
V České republice přišlo 

k volbám do zastupitelstev obcí 
3 797 215 občanů z celkového po-
čtu 8 255 204 voličů, což před-
stavuje volební účast 46,07 %. 
V Sušici volilo 4 327 občanů z cel-
kového počtu 8 722 voličů, což 
je volební účast 49,63 %. Vyšší 
účast je to i ve srovnání s klatov-
ským okresem (48,6 %) i celým 
Plzeňským krajem (46,36 %), ale 
Domažlicko mělo například účast 
51,03 % a okres Žďár nad Sázavou 
dokonce 53,89 %, naopak Ostra-
va-město jen 37,03 %.

Podíváme-li se na celé Sušic-
ko, je uvedena účast 52,43 %, Kla-
tovska 43,91 % a naopak Plánic-
ka 57,57 %. V některých obcích 
Sušicka volila velká většina ob-
čanů. Nejvíce to bylo v Prášilech 
(88,55 %, což představuje 116 ob-
čanů). Naopak nejméně se volilo 
v Dlouhé Vsi (32,99 %, to je 225 
občanů).

Oproti minulým komunálním 
volbám se v Sušici účast zvýšila 
o necelé 2 %, když v předchozích 
volbách vzrostla o cca 1 %. Na 
celém Sušicku se účast o více než 
o 1 % snížila. 

SITUACE NA SUŠICKU
V obcích na Sušicku kandido-

valy většinou uskupení se jmé-
nem obce v názvu, nebo jednot-
livé osoby (jen jednotlivci např.: 
Mokrosuky, Nezamyslice, Pod-
mokly, Bukovník, Domoraz, Pe-
trovice), celorepublikové strany 
pak výjimečně. Občas se vyskyt-
lo jediné kandidující uskupení 
(Rabí, Srní, Dlouhá Ves, Dobr-
šín, Frymburk).

VÝSLEDKY V SUŠICI
Letos v Sušici kandidova-

lo devět politických stran, hnutí 
a sdružení, tedy o jeden subjekt 
méně než v minulých volbách. 
Na místo Rozumní, STAN Su-
šičtí a Strany soukromníků se vo-
leb zúčastnily: Sušická veřejnost 
a Veřejná iniciativa Sušicko. Za-
tímco druhá jmenovaná nezís-
kala žádný mandát, Sušická ve-
řejnost bude mít v zastupitelstvu 
hned tři křesla, přičemž skončila 
na 3. místě za Českou pirátskou 
stranou. Ta získala 17 523 hlasů 
a 5 mandátů. Stejný počet zastu-
pitelů bude mít pro toto volební 

Proběhly volby, v Sušici se čeká na vznik koalice

období i vítězná Občanská de-
mokratická strana, která získala 
18 806 hlasů. Hlasy představují-
cí tři mandáty dostalo opět ANO 
2011 a také Nezávislí ze Sušice. 
Jedno křeslo obsadila Česká stra-
na sociálně demokratická a též 
KDU-ČSL . Komunisté se do za-
stupitelstva nedostali.

V současné době probíhají 
jednání mezi jednotlivými po-
litickými uskupeními. Výsled-
kem by měl být vznik koalice, 
která město povede nadcházející 
čtyřleté volební období. Doufej-

me, že se to podaří ku prospě-
chu města i většiny jeho občanů.

(Zdroj: volby.cz, ČSÚ)
text a foto Eduard Lískovec

Na radnici přišlo poděkování od plk. Ing. Romana Vysko-
čila, ředitele HZS Ústeckého kraje: Vážený pane starosto, vá-
žení členové sboru dobrovolných hasičů, jménem Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje bych vám tímto rád vyslo-
vil své poděkování za vaši spolupráci a mimořádné nasazení při 
zásahu na požár v Národním parku České Švýcarsko. Likvidace 
požáru, který dne 24. 7. 2022 zachvátil jeden z nejkrásnějších pří-
rodních celků na našem území a rozšířil se na více než 1 000 ha 
lesů, byla vpravdě složitým úkolem, a to nejen svým rozsahem, 
ale zejména pak vzhledem ke složitosti a nepřístupnosti terénu. 
Všichni zúčastnění si sáhnuli na dno svých sil a společně dosáh-
li něčeho, co se chvílemi jevilo jako nemožné, požár byl v těch 
nejsložitějších myslitelných podmínkách dne 12. 8. 2022 úspěšně 
zlikvidován. Dne 31. 8. 2022 byla následně ukončena také techno-
logická pomoc Národnímu parku České Švýcarsko. Děkuji vám 
za vaši obětavost a nasazení.

Děkovný dopis přišel také od ředitele HZS Plzeňského kraje 
brig. gen. Ing. Františka Pavlase: Vážený pane starosto, touto 
cestou bych chtěl jménem Hasičského záchranného sboru Plzeň-
ského kraje poděkovat vám a členům vámi zřizované jednotky 
požární ochrany za spolupráci při likvidaci požáru v Národním 
parku České Švýcarsko. Členové vaší jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů byli součástí odřadu, který organizoval Hasičský 
záchranný sbor Plzeňského kraje. Ve složitém a nepřístupném 
terénu, kdy požár zachvátil více než 1 000 hektarů lesa, přispěli 
s obrovským nasazením k zamezení rozšíření požáru do dalších 
oblastí národního parku a k jeho zdárnému uhašení. Děkuji za 
obětavost vašich členů jednotky sboru dobrovolných hasičů a za 
vaši vstřícnost při řešení této mimořádné události. Velmi si vá-
žím vzájemné spolupráce.

Slavnostní otevření Infuzního centra Sušické nemocnice s. r. o. pro-
běhne za účasti starosty města Bc. Petra Mottla 10. října. -red-

Ustavující zasedání zastupi-
telstva se bude konat 19. 10. 
od 16 hodin v sušickém kině.
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vyhrávala kapela Štreka staropraž-
ská, kterou reprezentovali tři muzi-
kanti, dva akordeony, basa a spousta 
staročeských, hospodských a spros-
tonárodních písniček. Veselé zpěvy 
nacházely velkou odezvu a trhům 
vládly úsměvy i hlasitý smích. 

text a foto Eduard Lískovec

Kaleidoskop

Naše škola, jako partner NP Šu-
mava, pravidelně zve lektory k be-
sedám do školy, účastní se soutě-
ží vyhlášených národním parkem 
a jezdí na tématické výlety zamě-
řené na environment Šumavy. Do-
sud byli hlavními aktéry žáci, ale 
jeden zářijový víkend se vypravili 
do SEV Horská Kvilda pedagogo-
vé z obou budov ZŠ T.G.Masaryka. 
Počasí bylo pravé šumavské, ale to 
vůbec nevadilo, protože skvělé uby-
tování v SEV a stravovací podmín-
ky v hotelu Rankl byly nad naše 
očekávání. Po celé dva dny se nám 
ochotně a důkladně věnoval za-
městnanec SEV pan Pavel Nagy. 
Vyzkoušeli jsme si několik aktivit, 

které lze aplikovat na různé dětské 
skupiny, dostalo se nám spoustu in-
formací z historie Šumavy a udrži-
telnosti místních biotopů. S panem 
Nagy jsme navštívili i bobří hráz 
a dostalo se nám hodně informací 
o životě bobrů na Šumavě. Za zmín-
ku stojí samotné středisko environ-
mentální výchovy. Je skvěle vyba-
vené pro venkovní i vnitřní aktivity, 
včetně samostatné kuchyně, jídelny 
a krásné učebny. Určitě si podobné 
výjezdy zařadíme pravidelně do 
školního roku a už se těšíme na příš-
tě. Děkujeme tímto pracovníkům 
NP Šumava za přípravu a realizaci 
této víkendové akce.

Dagmar Hraničková 
Školní rok 2022/2023 byl úspěš-

ně zahájen, a kromě standardní vý-
uky se již uskutečnilo i několik mi-
moškolních akcí, které mají za cíl 
rozšířit žákyním a žákům naší školy 
jejich obzory a připravit je na budou-
cí povolání. Jednou z nich byla be-
zesporu i exkurze do Bavorska, jež 
byla umožněna díky projektu s naší 
partnerskou školou Volkshochschu-
le im Landkreis Cham. 20. září se 
v ranních hodinách vydali účast-
nice a účastníci ze studijních obo-
rů Cestovní ruch a Sociální činnost 
autobusem na dvoudenní workshop 
do Chamu, kde je čekal velmi zají-
mavý kreativní workshop v tamější 
soukromé umělecké škole. Nejdříve 
jsme se seznámili s vedoucími obou 
pracovních skupin, do nichž jsme 
byli následně rozděleni. Byla před-
stavena historie školy, mohli jsme si 
prohlédnout různé výrobky, které 
v prostorách školy vyrábějí děti růz-
ného věku. Po tomto inspirativním 
úvodu jsme se přemístili do kreativ-
ních dílen, přičemž jedna skupina 
měla za úkol vytvořit vlastní příspě-
vek do vznikajícího německo-čes-
kého obrázkového slovníku. Druhá 
skupina pak pracovala s barevnými 
dřevěnými kostkami, z nichž měly 
být vytvořeny libovolné pohádkové 
postavy, případně zvířátka. Všich-
ni se do workshopu zapojili aktivně 
a tento jejich přístup byl znát i na 
výsledcích, které vypadaly velmi 
pěkně a ocenili je i přítomní vedou-
cí workshopu. 

Tentýž den odpoledne jsme se po 
společném obědě vypravili ještě do 
města Furth im Wald, naším cílem 
byl totiž zážitkový svět Flederwisch. 
Zde se všechny účastnice i účastníci 
akce dozvěděli mnoho zajímavých 
souvislostí ze světa techniky a moh-
li si například také vyzkoušet, jak 
se vyrábí papír. Během prohlídky, 
která byla vedena zábavnou formou 
a plná mnohdy překvapivých infor-
mací, viděli mj., na jakém principu 
pracují vystavené stroje, a v nepo-
slední řadě měli příležitost spatřit 
„v akci“ největší parní stroj v Bavor-
sku. Po této společné části se moh-
li sami zabavit v tajemné zahradě, 
která skýtala řadu leckdy netradič-
ně a názorně podaných skutečnos-
tí, jimiž si mohli nejen naše žáky-
ně a žáci rozšířit svoje vědomosti. 
Druhý den žáci zažili profesionál-
ní průvodcování po městě Chamu 
a prohlídku památek.

Celá akce se uskutečnila v rám-
ci již pátého společného projektu 
našich škol. Tento projekt s názvem 
„Udržitelnost a ochrana životní-
ho prostředí ve škole, v práci a ve 
společnosti“ trvá dva roky – v jeho 
rámci se uskutečňuje nespočet ak-
tivit včetně praxí žáků v Bavorsku. 
O možnostech našich žáků v rámci 
tohoto i dalších projektů naší školy 
se můžete dozvědět více při dnech 
otevřených dveří SOŠ a SOU Sušice 
v budově U Kapličky 761 – napří-
klad 11. – 12. listopadu 2022.

Mgr. Jiří Vlček, vedoucí exkurze

Žákyně a žáci SOŠ a SOU Sušice 

se vydali poznávat Cham a okolí

Horská Kvilda pro učitele

Workshop řemesel v Muzeu Šumavy

V neděli 18.9. se v prostorách vý-
stavní síně v muzeu Šumavy v Sušici 
konal workshop – řezbářství, kerami-
ka, fl oristika a malba akrylátovými 
barvami. Šumavští umělečtí „řeme-
slníci“ pan Tittl, paní Kůsová, paní 
Pavlíková a pan Korčák představili 
své dovednosti veřej-
nosti. Přes pošmour-
né počasí byli aktéři 
s návštěvností spoko-
jeni a podle příjemné 
atmosféry , jistě i ti, 
kteří se přišli podívat 
i něco si zkusit nebo 
osobně se poznat s lid-
mi, s jejichž pracemi 
se na výstavě Šumav-
ských řemesel mohli 
seznámit. Zaujal ze-

jména společně vytvořený betlém 
– bude doplněn o stádečko oveček, 
které keramička vytvořila během 
workshopu a musí se ještě vypá-
lit. Výstava Šumavských řemesel 
v muzeu v Sušici potrvá ještě do 
31.10. Přijďte se podívat.  -YK-

Andrea
V českém kalendáři má Andrea 

svátek 26. září. V oblasti Sušice žije 
80 žen se jménem Andrea a celkově 
se toto jméno řadí na 37. nejčastější 
ženské jméno v ČR. 

Etymologie jména
Andrea je ženské jméno pochá-

zející stejně jako mužská varianta 
Andrej z Řecka. Staročeskou verzí 
tohoto jména je Ondřejka. Obě tyto 
varianty vychází z řeckého jména 
Andreas. Jméno Andrea se užívá 
nejen v Česku, ale je také velmi ob-
líbené v jiných zemích například 
Slovensku, Itálii nebo anglicky mlu-
vících zemích. Významově se An-
drea překládá se jako statečná, od-
vážná, bojovná a statná. Domácky 
se může nazývat Andy, Endy, Ája, 
zdrobněle Andrejka. 

Významné nositelky jména
Mezi významné nositelky tohoto 

jména patří české herečky Andrea 
Černá, Andrea Čunderlíková nebo 
herečka slovenského původu Andrea 
Růžičková. Jméno Andrea také pa-
tří bývalé tenistce Andree Sestini 
Hlaváčkové. Jméno nosí i americká 
astronomka Andrea Mia Ghezová 
oceněna Nobelovou cenou za fy-
ziku v roce 2020. Světově proslulá 
nositelka tohoto jména je i slovenská 
modelka Andres Verešová. Jméno 
Andrea se objevuje i mezi český-
mi umělci, nosí jej operní pěvkyně, 
mezzosopranistka a sólistka Národ-
ního divadla Andrea Kalivodová. 

Medailon 
Andrea Sušilová se narodila 23. 

6. 1980 v Praze na ostrově na Štva-
nici. Už od mala se věnovala hře na 
klavír a zpívání. Studovala na Peda-
gogické fakultě UK. Kromě hudby 
patří mezi její zájmy fotografování 
na cestování. Dříve působila jako 
sbormistryně pražského sboru Ra-
dost, kde jako malá zpívala a nyní 
je sbormistryní našeho Sušického 
dětského sboru. 

Otázky
Jak jste ke svému jménu přišla?
Co vedlo rodiče k výběru jména 

Andrea bohužel nevím. Ani rodové 

jméno to není. Ale byla to šťastná 
volba, mám svoje jméno ráda.

Lidé vás většinou mohou znát 
jako sbormistryni nebo učitelku hry 
na klavír, bylo ale někdy něco, co jste 
si přála dělat kromě vedení sboru? 

Asi to bude vyznívat trochu nud-
ně, ale vlastně mě nikdy nenapadlo 
dělat jinou práci. Vést sbory mě 
opravdu baví, to myslím naprosto 
upřímně! Je to práci s lidmi, kteří 
do tohoto „zpěvného“ společenství 
vstupují dobrovolně a pro radost. 
Aspoň doufám!

V sušickém sboru působíte už 
asi 17 let, jaké jsou vaše nejhezčí 
zážitky, které jste během svého 
působení ve sboru zažila? 

Se Sušickým dětským sborem 
ofi ciálně pracuji, myslím, jen 12 let. 
Ale pravdou je, že už před sedmnácti 
lety jsem se díky Pepíkovi Baierlovi 
a Honzovi Pelechovi začala se sbo-
rem seznamovat a postupně s dět-
mi pracovat. 

 Kdo zažil, co to je zpívat ve sbo-
ru, ví, že zážitků je nepočítaně. Let-
ní soustředění, koncerty, tuzemské 
a zahraniční zájezdy... Ty všechny 
zážitky se vám pak krásně posklá-
dají do mozaiky, která dělá sbor 
sborem. 

Jak jste se dostala k hudbě a byl 
nějaký okamžik kdy jste se hudbě 
už věnovat nechtěla? 

Základ přišel už z rodiny. Ma-
minka mi doma zpívala. 

Jako dítě jsem chodila do lidušky 
(tenkrát Lidová škola umění) nejpr-
ve na klavír a později i na sbor. Což 
se mi stalo osudným. Zatím nenastal 
okamžik, kdy bych chtěla dát hudbě 
sbohem. A doufám, že ani nenastane.

Za všechny sboristy můžu dodat, 
že si vážíme všeho, co pro nás a pro 
celý sušický sbor Andrejka dělá. 
Všechny členy sboru spojuje nejen 
láska k hudbě, ale také zážitky, které 
bychom bez pana Baierla, Andrejky 
a pana Pelecha neměli. Děkujeme 
vám, že můžeme být součástí tako-
vé skvělé komunity lidí. 

Michaela Holečková VII. A
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A ZNÁMÁ JMÉNA
A JEJICH NOSITELÉ

VŠECHNO NEJ…, MASARYČKO!

V letošním roce uplynulo 95 let 
od doby, kdy na pravém břehu řeky 
Otavy vyrostla jedna z nejstarších 
a zároveň nejkrásnějších škol v Suši-
ci. Určitě přemýšlíte, která to je. Pře-
ce naše Masaryčka! Tehdy se jmeno-
vala Masarykovy měšťanské školy 
a byla postavena díky pražskému 
architektovi Ladislavu Skřivánko-
vi, který její podobu navrhl. Po dobu 
své existence zažila doby dobré i zlé, 
byla přejmenována na Základní de-

vítiletou školu Nejedlého (poválečný 
ministr školství), ale ani to ji nezlo-
milo. Navrácení svého pojmenování 
po prvním československém prezi-
dentovi se nakonec přece jen dočka-
la. Od 7. března 1990 opět hrdě nese 
název Základní škola T. G. Masary-
ka. Pokud si chcete naši krásnou 
školu prohlédnout, přijďte v úterý 
21. 3. 2023 od 14 do 17 hodin, kdy 
se uskuteční Den otevřených dveří. 
Těšíme se na vás.  Jiřina Šafářová

S t ř e d n í  o d -
borná škola se ve 
dnech 15. – 17. 
září 2022 prezen-
tovala na veletrhu 
cestovního ruchu 
ITEP, který pořá-
dal Plzeňský kraj.

 Zástupci ško-
ly spolu se studen-
ty zprostředkovali 
zájemcům infor-
mace nejen o ško-
le, ale i o městě 
Sušici. 

J e d n a l o  s e 
o výjimečnou pří-
ležitost setkat se 
se zájemci o naše 
město tváří v tvář, 
inspirovat se pes-
trou paletou pro-
jektů na rozvoj 
cestovního ruchu 
a zažít doprovod-
ný program.

Eva Beníšková

SOŠ a SOU Sušice na veletrhu cestovního ruchu ITEP

Na trzích bylo veselo
Sušické farmářské trhy se v září 

uskutečnily v sobotu 24. dne měsí-
ce. Možný splín z konce léta celé 
dopoledne úspěšně rozháněla ka-
pela Štreka staropražská a mno-
hým udělala radost bohatá nabídka 
ze sklizně ovoce a zeleniny. 

Návštěvník mohl ve stáncích 
sehnat nejen dobré a zdravé 
pochutiny (např. sýry, víno, 
zavařeniny, masné výrob-
ky, mošt) ale mohl se potě-
šit i rozmanitými rukodělný-
mi výrobky z kovou, dřeva, 
skla i látky (šperky, dekora-
ce, doplňky oblečení, proutě-
né koše, nádobí...) Vprostřed 
stánků byly opět sestaveny la-
vice jako hlediště a v čele trhů 
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Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. září 2022
• Zastupitelstvo města Sušice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) 

stavebního zákona, za použití § 54 stavebního zákona, § 171 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 12 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumen-
taci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, souhlasilo s vydá-
ním Změny č. 1 územního plánu města Sušice dle předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo města Sušice schválilo přijetí fi nanční dotace z roz-

počtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Sušice – JSDHO Sušice, JSD-
HO Chmelná a JSDHO Volšovy ve výši 24 660 Kč pro každou jednotku 
a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje, které schvá-
lilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo usnesení 743/22, poskytnutí 
účelové fi nanční dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení 
a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo města Sušice pověřilo sta-
rostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 38, org. 2220 

Kompenzace daní 2022 se zvýší v příjmové části o 25 887,79 Kč a záro-
veň se o stejnou částku sníží org. 98 Konečný zůstatek 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 42, kterým 

se zvýší příspěvek na provoz org. 283 Sportoviště města Sušice (mzdy vč. 
ZP, SP) o 516 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se 

zvýší příspěvek na provoz org. 252 Sušické kulturní centrum (mzdy vč. 
ZP, SP) o 204 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 44, kterým 

se org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové 
části o částku 279 715,62 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 45, kterým 

se org. 154 povýší o 40 000 Kč a o tutéž částku se sníží org. 73– rezerva 
na investice a provoz
• Zastupitelstvo města souhlasilo s přípravou obnovy rozhledny 

Svatobor a uložilo starostovi města neprodleně přenést úkol na přísluš-
ný odbor úřadu města.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 3. jednání fi nanč-

ního výboru.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze 17. jednání kont-

rolního výboru.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti ne-

mocnice ke dni 31. 8. 2022.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kompletní informaci k jed-

nání města Sušice s Plzeňským krajem ve věci nemocnice v Sušici.
• Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace ve výši 14 mil Kč na krytí provozní ztráty související s posky-
továním zdravotní péče na území města Sušice pro společnost Sušická 
nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ: 08176302 a za tím 
účelem schvaluje smlouvu č. A-003819 na poskytnutí této dotace a po-
věřilo starostu města podpisem smlouvy.
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva města na www.mestosusice.cz

Sušice – a poplatek za odpady
V prosinci roku 2021 zastupitelé města Sušice schválili městskou 

vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za odvoz a likvidaci domácí-
ho odpadu. Svoz a likvidaci odpadu zajišťuje společnost Pošumavská 
odpadová s. r. o., jejímž jednatelem je ing. Skrbek (který je náhodou 
zároveň členem dozorčí rady sušické nemocnice) a členem jejíž dozorčí 
rady je Bc. Mottl (který je náhodou zároveň starostou města Sušice). 
Pošumavská odpadová s. r. o. byla založena proto, aby poskytovala 
služby levnější a kvalitnější, než fi rma Rumpold, která svoz a likvi-
daci odpadu zajišťovala do té doby.

Nová vyhláška přinesla v podstatě dvě zásadní změny: První změnou 
je zvýšení ročního poplatku z 500,– Kč/osobu na 800,– Kč na osobu (čl. 
4). Což o to, to může být oprávněné, zvláště pokud je vedení města vedeno 
záměrem postupovat „v souladu se zásadou péče řádného hospodáře“, 
jak je uvedeno ve zdůvodnění nové vyhlášky. Ale jistě by bylo zajíma-
vé, pokud by vedení města uvedlo, jaké jsou CELKOVÉ NÁKLADY na 
svoz a likvidaci odpadu ve městě, a to ve srovnání s celkovými náklady, 
pokud by tuto službu zajišťovala např. fi rma Rumpold.

Druhou změnou je skutečnost, že sušičtí občané, kteří mají na úze-
mí města také rekreační objekt, „ve kterém není přihlášena žádná fy-
zická osoba“ (č. 2, odst. 1, písm. b), jsou nově povinni platit poplatek 
za odpad také za tento objekt. Z pohledu vedení města je to pravděpo-
dobně logické: pokud sušický občan je doma, a nikoli v rekreačním 
objektu, produkuje odpad doma, kdežto pokud je v rekreačním ob-
jektu, produkuje odpad v rekreačním objektu. Tedy produkuje odpad 
vlastně dvakrát, a proto je jen poctivé, pokud ho také dvakrát zaplatí!

Logika této bezesporu brilantní úvahy však poněkud pokulhává 
v porovnání se zněním čl. 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky (odkazující se 
na §10g zákona 565/1990 Sb., který však zní poněkud jinak), kde je 
uvedeno, že „Od poplatku je osvobozena fyzická osoba [...], která je 
poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště“. Takže: občan jiné obce 
– tedy nikoli sušický občan! –, který má na území města rekreační ob-
jekt, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba, poplatek za odpad 
platit nemusí. Ale i to je zřejmě z pohledu tvůrců vyhlášky logické: 
už platí někde jinde, a tak by nebylo spravedlivé, aby za odpady, které 
vytvoří a zanechá v Sušici, platil i v Sušici!

Není nad „postup v souladu se zásadou péče řádného hospodáře“. 
A navíc: peněz není nikdy dost.     20. června 2022

Vladimír Říha

Reakce na článek Ing. Říhy: Sušice – a poplatek za odpady
Teorie k místnímu poplatku
Změna místního poplatku od roku 2022 byla vynucena přijetím 

nového zákona o odpadech (a to není náhodou).
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, mohl být obcemi uplatňován 
naposledy v roce 2021. Od roku 2022 obec musela zavést nový míst-
ní poplatek, a to buď poplatek za obecní systém odpadového hospo-
dářství, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemo-
vité věci, které nahrazují původní místní poplatek, a to v souvislosti 
s přijetím nového zákona o odpadech. 

Město Sušice má schválenou Obecně závaznou vyhlášku města č. 
3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Náklady na svoz a likvidaci odpadů:
Pro porovnání uvádíme celkové náklady města Sušice, které vy-

naložilo za likvidaci odpadů za posledních 5 let působení společnosti 
Rumpold-P s.r.o. a za prvních 5 let působení vlastní společnosti Po-
šumavská odpadová, s.r.o.

Celkem zřetelně z ní vyplývá (a není to náhodou), že i přes postu-
pující infl aci a zvyšující se náklady a zákonné poplatky město Sušice 
vynaložilo průměrně za 1 tunu likvidace odpadu méně peněz, než 
v případě využívání služeb zahraniční společnosti.

Zajímavé je, že se příjmy z odpadů násobně zvýšily oproti 
nákladům...

Fyzická osoba může být povinna platit poplatek v obci vícekrát.
Může se však skutečně stát, že fyzická osoba bude poplatníkem 

v obci z více důvodů a bude povinna hradit poplatek v obci vícekrát. 
Jednou z titulu svého přihlášení v obci a podruhé z titulu vlastnictví 
stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, 
v němž není přihlášena žádná fyzická osoba. Pokud takových objektů 
vlastní fyzická osoba v obci více, pak bude platit poplatek vícekrát 
podle počtu takovýchto objektů.

Zákon o místních poplatcích vychází z nevyvratitelné domněnky, 
že i v případě staveb k individuální rekreaci, bytu či rodinného domu, 
v němž není nikdo přihlášen k pobytu, dochází k využívání obecního 
systému nakládání s komunálním odpadem v obci uživateli těchto ob-
jektů, a to minimálně v rozsahu, v jakém jej zatěžuje jeden poplatník.

Nakonec musíme konstatovat, že všechny obce, tedy i město Su-
šice, které jsou společníky Pošumavské odpadové, s.r.o., podporují 
myšlenku vlastní společnosti a všichni prozíraví se snaží dosáhnout 
cíle – stabilní společnosti, která bude svým obcím poskytovat vý-
bornou službu za dobrou cenu. Bohužel je to velmi náročná cesta, 
neboť se stále najde dost osob, které by raději upřednostnily zahra-
niční společnost před svou vlastní a tak neúnavně pomlouvají a hází 
klacky pod nohy.   Ing. Michael Skrbek

jednatel společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.

DĚKUJI
Vážení a milí spoluobčané, voliči i nevoliči,
dovolte mi, abych vám touto cestou předně vyjádřila 

poděkování za hlasy, které jste mi dali v komunálních 
volbách. Nebylo jich málo, 979 hlasů mě řadí na 7. mís-
to ze všech 181 kandidátů. Na mandát do zastupitelstva 
města to nestačilo, přestože mandát získal i kandidát 
se 418 hlasy. Při mé pozicí na kandidátce jsem s tím počítala, chci tímto 
pouze upozornit voliče, jak komplikovaný je systém přepočtu hlasů v ko-
munálních volbách. 

Dále bych ráda poděkovala všem, se kterými jsem mohla spolupracovat 
v průběhu předešlých dvanácti let v zastupitelstvu města, z toho osm roků 
v pozici místostarostky. Děkuji nejprve starostovi Petru Mottlovi, jsem pře-
svědčená, že to je slušný člověk, kterému v politice nikdy nešlo o jeho osobní 
prospěch. Děkuji všem minulým zastupitelům a pracovníkům městského 
úřadu, jmenovitě odboru majetku a rozvoje města, kde byli moji nejbližší 
spolupracovníci. Děkuji školám a školkám a všem dalším příspěvkovým 
organizacím města a městem zřízeným společnostem, zájmovým organi-
zacím a spolkům, bylo mi ctí a potěšením spolupracovat s vámi. Nemohu 
nezmínit organizaci Sportoviště města Sušice, moje „dítě“, byla jsem u jeho 
zrodu a zůstalo mi nejbližší. Jsem vděčná za podněty všem dalším lidem, 
se kterými jsem měla příležitost se ve své funkci setkat.

Pokud mohu trochu bilancovat, splnila jsem ty nejdůležitější úkoly, kvůli 
kterým jsem se do politiky původně angažovala. Město Sušice má platný 
a funkční územní plán, již několik roků úspěšně funguje sušický bazén, je-
hož výstavbu jsem chtěla podpořit a v průběhu realizace jsem mu věnovala 
spoustu času a úsilí. Snad brzy již bude dokončena příprava území v areálu 
bývalých kasáren Pod Kalichem pro nové rodinné a bytové domy, pracovala 
jsem na tom řadu let. Věřím, že v budoucnu se podaří dokončit i další při-
pravené projekty, které jsem prosazovala, jako je rozšíření saunové části na 
střeše bazénu, nový lesopark v ulici Hájkova nebo zpřístupnění hřbitova od 
kaple sv. Rocha. Z politiky odcházím s úlevou. Veřejnému životu se budu 
ráda věnovat nadále, především ve sportovně turistické oblasti. 

Nikdy jsem si nedělala statistiku. Nesleduji ušlé kroky ani kilometry, 
hlídám si jen správnou cestu, podle svědomí a stále dopředu. Nepočítám, 
kolik uplavu bazénů, dávám pouze pozor, abych se neutopila, zvláště 
v moři informací, ne vždy relevantních. Nezaznamenala jsem ani počet 
párů, které jsem jako zastupitel města oddávala, vždy jsem se jen v duchu 
modlila, abych slyšela dvakrát nahlas a zřetelně ano. Možná si někdo z nich 
vzpomene na větu, kterou jsem ukončovala slavnostní obřad. Ráda bych ji 
zopakovala vám všem, kteří nyní čtete: „Přeji vám, aby vás po celý další 
život provázela láska, slušnost a vzájemná ohleduplnost“ 

S úctou       Ing. Věra Marešová

Hodně štěstí a pevnou vůli k dosažení cílů
I když jsem krátké poděkování zmínila na posledním 

jednání zastupitelstva uplynulého funkčního období, ješ-
tě bych k němu ráda doplnila následujících pár řádek.

Děkuji za podporu a přízeň všem, kteří mi umožnili 
být aktivním členem zastupitelstva a rady města v před-
chozích osmi letech. 

S veřejnou správou jsem spjata od doby, kdy jsem za-
čala pracovat jako redaktorka Sušických novin, a navzdory tomu, co se ve 
společnosti dělo, děje a ještě dít nepochybně bude, vidím nejen byrokracii 
a nefunkčnost některých systémů, ale i hodnoty, pro které stojí za to stále 
hledat možnosti a východiska. 

Minulých osm let pro mě osobně bylo užitečných ve smyslu poznání 
i poučení, ale i vyčerpávajících (především poslední roky), a proto jsem 
se rozhodla věnovat nejbližší dobu přednostně svým osobním plánům. 

Přeji jednadvaceti zástupcům občanů Sušice, kteří byli zvoleni do no-
vého zastupitelstva, aby následující čtyři roky vedli město jako schopní 
a vědomí zastupitelé, kteří půjdou za vizí ve prospěch všech, budou umět 
jednat slušně, korektně, diplomaticky i rozhodně. Těm, kteří se rozhodli 
tentokrát do místní politické scény nevstupovat, přeji, aby na svých cestách 
našli to, co hledají, a vždy šťastně došli tam, kam si přejí. 

A na závěr vám všem přeji pevné zdraví, abyste všechny vaše plány, ať 
osobní či profesní, mohli realizovat podle svých představ.

Andrea Staňková

Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 19. září 2022
• Rada města schválila koncept kronik za rok 2018 – 2021.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout účelo-

vou dotaci organizaci FOKUS Písek, z.ú. na zajištění sociální služby 
Sociální rehabilitace (ID 4804651) v ORP Sušice ve výši 100 000 Kč. 
Částka bude hrazena z org. 98.
• Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o za-

bezpečení správy a údržby hřbitovů č. A-000603-00 s Pohřební 
službou Adámek s.r.o., Na Vršku 59, 342 01 Sušice, IČO: 279 786 
81, DIČ: CZ279 786 81, kterým se změní roční paušální odměna 
z původních 203 496 Kč bez DPH na 284.358,– Kč bez DPH s au-
tomatickým ročním nárůstem o valorizaci a pověřila starostu měs-
ta jejím podpisem.
• Rada města schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

A-003610-00 se společností STROMMY COMPANY s.r.o., Anděl-
ská Hora 143, 793 31 Andělská Hora na akci „Lesopark Pod Kalichem 
v Sušici – stavební část“, kterým se mění cena díla na 11 808 174,96 
Kč bez DPH a pověřila starostu města jeho podpisem.
• Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise 

ze dne 6. 9. 2022.
• Rada města souhlasila s prominutím nájemného Charitě Suši-

ce za období od 21. 7. 2022 dosud. 
• Rada města nesouhlasila se slevou z nájmu od 1.9.2022 man-

želům Pavlu a Aleně Jankovým. 
• Rada města souhlasila s výměnou bytu mezi panem, bytem č. 

317, ul. Pod Svatoborem 56, Sušice a městem Sušice, byt č. 403, ul. 
Pod Svatoborem 56, Sušice.
• Rada města vzala na vědomí informaci zhotovitele o aktuální 

ceně projektu „Sportovní hala Sušice.
• Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. A-003756-00, ze dne 29.4.2022, na akci s názvem „Sušice – sta-
vební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. Května, Smetanova, 
Studentská – SO01, SO11, DSO21.1.“, s fi rmou LS STAVBY, s.r.o., 
Palackého 764, 340 22, Nýrsko, IČ: 64834042, kterým se doba re-
alizace stavby prodlužuje o 6 týdnů, na celkem 28 t. a cena se na-
vyšuje o 2 678 196,36 Kč bez DPH (tj. 3 240 617,60 vč. 21% DPH), 
na celkem 12 668 171,36 Kč bez DPH (tj. 15 328 487,35 Kč vč. 21% 
DPH), a pověřila starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo dle přílohy.
• Rada města ukládá Odboru majetku a rozvoje města zajistit vy-

jádření k úpravě přechodu pro chodce v ulici TGM v Sušici od spoluin-
vestora Plzeňského kraje a projektanta. Rada města ukládá prověření 
možnosti zlepšení osvětlení u stávajících přechodů na území města. 
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Přijďte si prohlédnout naši školu!
SOŠ a SOU Sušice vás zve na Dny otevřených dveří 

Pátek 11. 11. 2022 (8:00 – 16:00)
Sobota 12. 11. 2022 (9:00 – 12:00)
Pátek 9. 12. 2022 (8:00 – 14:00)
Pátek 13. 1. 2023 (8:00 – 14:00) 

Budeme se těšit v hlavní budově školy na adrese U kapličky 761, Sušice. 
SOŠ a SOU Sušice se bude v průběhu podzimu účastnit celé řady 

burz škol v rámci Plzeňského a Jihočeského kraje. Prezentovat se bude 
také na Akademii řemesel 2022, ve středu 9. 11. 2022 v Klatovech. 

Z plánovaných akcí stojí za zmínku MEZINÁRODNÍ MISTROV-
STVÍ KOUZLO KRÁSY 2022 pro jednotlivce, které proběhne dne 
23. 11. 2022 v sušické Sokolovně. Soutěžním tématem tohoto ročníku 
je „vesmírná extravagance.“ Soutěž je určena pro kadeřníky, kosme-
tičky, vizážisty a nástavbové studium.   Ing. Eva Beníšková

SOŠ a SOU Sušice 

ERASMUS DAYS – II. ročník
přijďte na Erasmus Days do zahrady Gymnázia v Sušici 

ve čtvrtek 13. října od 14.00
Těšit se můžete na soutěže o ceny, toust manii, nápadomat, vox populi pro Evropu, 

setkání se studenty z Ukrajiny, seznámení s Dofe, Erasmus+ na gymnáziu a chill zónu.

Více informací o akci na www.gymsusice.cz
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Na měsíc říjen byla pro veřejnost 
do velké zasedací síně v přízemí rad-
nice umístěna výstava Potenciál ur-
banistického rozvoje města, kterou 
ve spolupráci s městem Sušice při-
pravil Ateliér Kohout & Tichý z Fa-
kulty architektury ČVUT. Vernisáž 
výstavy proběhla 30. září.

Z anotace: Jedná se o výstavu 
studentských ateliérových projektů 
letního semestru 2022. Práce dva-
nácti studentů architektury a urba-
nismu se věnují vizi i limitům rozvoje 
města Sušice. Ukazují, jak zkvalitnit 
veřejná prostranství, jak využít po-
tenciál prostoru u řeky, jak přistou-
pit k prázdným pozemkům uvnitř 
hranic města, jak vyřešit kompliko-
vaná transformační území, jak více 
propojit město s prostorem u nádra-
ží, i jak se mohou například proměnit 
stávající panelová sídliště.

Výstavnímu prostoru vévodí 
velký model Sušice, kde jsou kro-
mě stávající zástavby namodelovány 
objekty (a související změny, včetně 
např. parkovacích míst) všech zpra-
covaných projektů. Jedná se o ma-
ketu celé levobřežní části města. Po 
straně místnosti se nachází velko-
plošný letecký snímek a technická 
situace v měřítku 1:1500. Oboje se 
zapracovanými návrhy. Podrobně se 
s jednotlivými projekty může kaž-
dý seznámit v přiložených sešitech. 

Vernisáž zahájil architekt Karel 
Janda, který vysvětlil, že smyslem 
není zabývat se detaily, ale předsta-
vené projekty jsou spíše námětem 
k diskuzi, co by na daných lokali-
tách mohlo být. Místostarosta Fran-
tišek Jelínek také ocenil studenty za 
jejich práci a potvrdil, že výsledek 
je pro město přínosem. 

O zadání a rámci projektu pro-
mluvili architekti Michal Kohout 

a David Tichý. Za spolupráci podě-
kovali manželům Jandovým a ve-

doucímu Odboru majetku a rozvoje 
města MÚ Sušice Vladimíru Mar-
kovi. Uvedli, že tyto studentské 
projekty ukazují možnosti rozvo-
je, které jsou při běžném provozu 
a řešení řady konkrétních problé-
mů často přehlíženy. Dávají pří-
klady, jak harmonizovat veřejná 
prostranství, jak doplnit přínosnou 
občanskou vybavenost, jak včle-
nit chybějící typologie pro bydle-
ní. Zaměřili se přitom na důležité 
rozvojové a větší lokality ve měs-
tě, ale též na malé proluky. Cílem 
bylo navrhnout celkovou vizi udr-
žitelného rozvoje těchto částí města 
založenou na pochopení a vztahu 
zástavby vůči okolní krajině i stá-
vajícím hodnotám města.

Z těchto důvodů projektům před-
cházel 25. – 27. února workshop 
v Sušici, na němž se studenti se-
známili s danými lokalitami, cho-
dem města i celkovým pohledem 
(z Andělíčku i Svatoboru) jednali se 
zástupci města a proběhla i veřejná 
diskuze s občany. 

Výsledkem dvanácti studií je 
téměř 2,5 tisíce nových bytů s ob-
čanskou vybaveností pro cca 5 000 

Toť slova hymny 
sokolské, kterou pě-
vecký sbor Svatobor 

zahájil 25. září na sušickém náměstí 
oslavu 160. narozenin Sokola. Ještě 
předtím všechny přivítala starostka 
Tělocvičné jednoty Sokol Sušice 
Hana Šafrová (foto níže). V krát-
kosti přiblížila historii místní orga-
nizace a informovala o současných 
aktivitách: Cvičitelé se snaží moti-
vovat děti k všestrannému pohybu, 
dvakrát týdně se ve sportovní hale 
cvičí na nářadí a probíhá příprava na 
závody. Součástí spolku je i basket-
balový a šachový oddíl a loutkové di-
vadlo, které vzniklo již před 102 lety. 
Oslava sokolských narozenin by se 
měla opakovat každoročně. (Přesně 
před rokem proběhla oslava 150. vý-

ročí založení sušického 
Sokola. Památný den 
sokolstva 8. října je za-
řazen mezi významné 
dny České republiky.)

Onoho nedělní-
ho rána po rozpuště-
ní mlhy Sokol obsadil 
celý vnitřní prostor ná-
městí: Ve velkém stanu 
u radnice byla hudební 
produkce, pod lípou se 
realizovaly tvořivé díl-
ny pro děti, u kašny se 
před připraveným hle-
dištěm odehrálo vystoupení cvičen-
ců i loutkového divadla a akci vé-
vodila obří nafukovací skluzavka. 
Nechyběl ani stánek s občerstvením. 

Sbor Svatobor (foto výše) pod 
vedením Josefa 
Baierla zejména 
staročeskými pís-
němi a skladbami 
Osvobozeného 
divadla navo-
dil atmosféru 
slavných kořenů 
a pevné tradice 
Sokola. Ač celý 
sbor se pod pří-
střešek vtěsnal 

Lví silou, vzletem sokolím, ku předu kráčejme…

Vernisáž výstavy možností urbanistického rozvoje Sušice

jen stěží, odpoledne se umístění scé-
ny do stanu ukázalo jako prozíravé. 
Při vystoupení dvojmužné country 
kapely Štreka (basa, kytara, zpěv 
foukací harmonika) se přihnala moc-
ná průtrž mračen ozdobená prudkou 
bouřkou. Chrabří sokoli spěšně sklí-
zeli svá náčiní, ale rozjetá Štreka vy-
trvala, i když se kolem hromy a bles-
ky čerti ženili. 

Vlastní sokolský program pro-
běhl ještě za příznivého počasí. Do-
poledne se ke kašně mezi diváky 
prokličkoval Kašpárek, srdečně děti 
pozdravil, pohotově vysypal z ru-
kávu několik hádanek a už se roz-
hlížel po Ferdovi. A koník opravdu 
přiběhl. Tradičně Kašpárka několi-

krát rozpustile nakopl a společně se 
pak vydali družit se k dětem, aby si 
je mohly opatrně pohladit.

Dále malí návštěvníci řádili na 
nafukovací skluzavce, zamýšleli 
se při hře obřích šachů, či pod tak-
tovkou spolku Svatojánci okusili 
možnosti jejich tvořivé dílny. Zla-
tým hřebem a vlajkovou lodí So-
kola bylo gymnastické vystoupe-
ní děvčat. Působivou, energickou 
a ladnou sestavu ještě zvýraznila 
starobylá a kamenná okolní archi-
tektura. Sokol s přispěním počasí 
tak završil další nezapomenutelnou 
sušickou akci.

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

Galerie Sirkus Sušice / S láskou Vincent

Galerie Sirkus Sušice Vás zve v pátek 7. října 2022 od 18 hodin na zahájení výstavy 

S láskou Vincent. Výstava nese název podle stejnojmenného animovaného fi lmu 

z roku 2017 (v originále Loving Vincent), který byl inspirován životem a nezamě-

nitelným malířským rukopisem nizozemského malíře Vincenta van Gogha. Uni-

kátní animovaný snímek byl vytvořen výhradně technikou olejomalby na plát-

ně. Výstava v sušické galerii nabídne ukázku 40 obrazů, které se ve fi lmu objevují.

Obrazy zapůjčilo Město Wroclaw (Evropské město kultury 2016), které bylo také 

koproducentem fi lmu.

Milým hostem zahajovacího večera bude nizozemský písničkář a básník Johan Meijer.

Ve čtvrtek 20. října od 18:30 můžete zhlédnout 60 minutový dokument o procesu 

natáčení jedinečného fi lmu S láskou Vincent: nesplnitelný sen v kině SIRKUS. Do-

kument je pro diváky promítán zdarma. Od 20 hodin pak následuje v rámci Fil-

mového klubu projekce celovečerního fi lmu S láskou Vincent.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Galerie Sirkus Sušice vás zve na VÝTVARNÉ PODVEČERY – sérii lekcí kresby a malby. 

V prostorách sušické galerie naleznete prostor pro rozvíjení vlastního výtvarného projevu 

s citlivým vedením lektora, malíře Miroslava Šislera. Začínáme v pondělí 10. října od 18 hodin!

obyvatel. Takový nárůst samozřej-
mě nekoresponduje se současným 

demografi ckým vývojem, ale je to 
jakýsi dlouhodobý směr, kterým se 
město může ubírat po etapách. Ar-

chitekti Sušici vnímají jako outdo-
orové město s aktivními sportující-
mi občany, kteří k němu mají dobrý 
vztah. Projekty se zabývají např. 
areálem Sola, volnými prostory na 
druhé straně Nádražní ulice, Zele-
ným údolím, prostorem u Letiště, ul. 
Komenského, nebo prolukou proti 
kostelu sv. Václava.

V dalším programu přítomní stu-
denti v pětiminutových blocích před-
stavili své projekty a na závěr pro-
běhla diskuze. Podle slov V. Marka 
se rýsuje další možnost spolupráce 
s tímto ateliérem na konkrétních in-
vesticích města. Přijďte se na rad-
nici podívat na studentské návrhy 
stavebního rozvoje města v otvíra-
cích časech MÚ.  text a foto ED

Otevírací doba
Pondělí 08.00–11.30 12.30–15.30 17.00–20.00

Úterý  08.00–11.30 12.30–16.30 17.00–20.00

Středa  08.00–11.30 12.30–15.30 17.00–20.00

Čtvrtek 08.00–11.30 12.30–16.30 17.00–20.00

Pátek  08.00–11.30 12.30–13.30 17.00–20.00

Sobota   –   –  17.00–20.00

Neděle   –   –  14.00–20.00

V podvečerních časech a o víkendu Vám galerii otevře obsluha kino kavárny

Vstupné 20,- Kč, snížené vstupné 10,- Kč (studenti, důchodci).
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26. října od 15 hod. – KD Sokolovna
JUST DANCE PARTY + dětská diskotéka
just dance bloky, taneční lekce, soutěže o ceny, disco, 
drobné občerstvení – pořádá TJ Sokol Sušice

28. října od 18 hod. – parkoviště u Pekařství Rendl 
Oslavy 28. října – viz str. 1

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

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

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

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

PŘÍZEMÍ KINA – výstava 

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

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

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

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

úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek   7.30–11.30 12.30–16.30

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen:

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

Výstavy: do 30. října
VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ SUŠICE 6. 5. 1945
malá výstava fotografi í a dobových předmětů
Výstava šumavských řemeslníků a výtvarníků
prodejní výstava keramiky, řezbářských výrobků, ob-
razů a suchých květin
Šumava v obrazech Václava Martínka
výstava obrazů se šumavskou tematikou

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

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

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

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

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba říjen–duben:

pondělí–pátek   9.00–16.00
polední pauza   12.30–13.00

PODKROVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY V RADNICI
po, st – 8.00–16.30 | út, čt – 8.00–14.30 | pá – 8.00–13.30
do 27. října – výstava
Jak a co kvete na Šumavě | Ing. Přemysl Večeřa

VELKÁ ZASEDACÍ SÍŇ V PŘÍZEMÍ RADNICE
do 30. října 
Potenciál urbanistického rozvoje města Sušice
výstava studentských projektů ateliéru Michala Kohou-
ta a Davida Tichého z FA ČVUT v Praze

Přehled akcí
18. října od 17 hod. – Kino Sušice

21. října od 17 hod. – Husův sál
Toulky čaroděje Dobroděje
loutkové představení

22. října od 8 hod. – náměstí Sušice

22.–23. října od 8 hod. – KD Sokolovna

24. října od 19.30 hod. – KD Sokolovna

7. října od 17 hod. – Husův sál
O princezně Světlance – viz str. 6

7. října od 17 hod. – Kinokavárna SIRKUS

7. října od 18 hod. – Galerie SIRKUS
S láskou Vincent – vernisáž výstavy – viz str. 4

7. října od 21 hod. – PDA Sušice
Disco

13. října od 19.30 hod. – Smetanův sál

14.–16. října od 9 hod. – PDA Sušice

14. října od 17 hod. – Husův sál
Královský drahokam
loutkové představení

15. října od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Sušice Region

Annín – Dlouhá Ves
14.–16. října – Sklárna Annín
VII. Mezinárodní sklářské sympozium Annín 2022 
studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklář-
ské z Valašského Meziříčí a ze Státní sklářské školy 
(Staatliche Glasfachschule) z německého Rheinbachu
Po celou dobu je otevřeno pro veřejnost.

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Textilní variace Růženy Bílkové – výstava fantazií 
i skutečných obrazů realizovaných na tapiseriích

GALERIE NETOPÝR
Cesta vody  | Petr Kutek – skulptury a grafi ky 

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy

14. října od 18 hod. – sál muzea Lamberské stezky
Pod/zimní hudební večery na pohodu v Žihobcích
Ilona Arwin Tykalová – zpěvačka, kytaristka

15. října od 16 hod. – Muzeum Lamberská stezka
Zahájení výstavy STROMY A MY 
fotografi cká výstava Mirka Zámečníka z jeho toulek 
Šumavou od jeseně do vesny

15. října od 18.30 hod. – Muzeum Lamberská stezka
Zahájení výstavy (Ne) obyčejný život pana učitele 
Pintíře ve víru událostí 20. století

Horažďovice
28. října od 20 hod. – KD Horažďovice
Extraband – celovečerní bigbít

Dobrá Voda u Hartmanic
8. října od 14 hod. – Dům sv. Vintíře
7. ročník Šumavského štrúdlování

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. 
Prohlídky Mouřence – a na: www.pratelemourence.cz

Velhartice
15. října od 19.30 hod. – kulturní dům

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu

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

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Pokladna a areál hradu otevřen: 9.30–17.00 hod.

do 30. října
Výstava Krajina míru, pole války 
– období třicetileté války v západních Čechách

29. října od 13 hod.
Tradiční ZAMYKÁNÍ HRADU 
spojené s „Během o hradní klíč 
doprovodný program a slavnostní ohňostroj
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Sociální služby města Sušice zvou na dvoudenní 

cyklus miniseminářů pro domácí pečující Pojeďte s námi... Vzpomínky

František Kohout r. 1946, Milada Kopová r. 1940, Kristina Popelová r. 1954.

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

Pojeďte s námi navštívit Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. 
Připravili jsme pro vás dvě představení:

21. července 2023 

11. srpna 2023

Egon Schiele – autoportrét: balet režijního dua SKUTR. Inscenace SKUT-
Ru se představily na mnoha prestižních festivalech v Evropě  a Asii. Např . 
na festivalu Fringe ve skotském Edinburghu absolvovala jejich inscenace 
Plač ky 22 repríz a byla nominována na Total Theatre Award.
Zájezdy je nutné rezervovat nejdéle do 30. 11. 2022.

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

Opustili nás...

Dne 16. října uplyne patnáct let od úmrtí pana

Josefa Zahálky 
ze Sušice.
Dne 19. října by se dožil 75 let.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 27. září by se dožila 100 let paní 

Vlasta Kolářová,
roz. Linková z Břežan. 
Stále vzpomínají dcera Milena s manželem 
a vnuk Libor.

Dne 11. října uplyne třicet šest let, kdy zemřel pan

Václav Pruner
pokrývač z Kolince.
Stále vzpomínají dcery, snacha a syn s rodinami.

Loutkové divadlo v Sušici

vás zve na představení

O princezně Světlance
7. 10. 2022 v 17 hodin 

v Husově sále v 1. patře sokolovny
Veškeré dobrovolné vstupné bude věnováno

na opravu kostelních varhan v Dlouhé Vsi. 

Není smrti tam, kde byl život naplněn prací, 
láskou a obětavostí.

A právě taková byla naše principálka 

Kristinka Popelová, 
která zesnula 23. 9. 2022. 
Byla člověkem, na kterého jsme se mohli my, 
divadelní ochotníci, vždy spolehnout. Kdyby 
nebylo Kristýnky, nebyl by SušiDivOch, diva-

delní spolek, který s pár lidmi roku 2013 založila. Divadlo milovala 
celým srdcem, organizovala, zařizovala a myslela vždy na všechny 
z nás, naposledy pak na sebe. Byla člověkem láskyplným a obětavým. 
Navždy zůstane v našich srdcích. 
A tak Ti, milá Kristýnko, za všechnu tu práci a péči moc 
děkujeme. Hrajeme dál, jak by sis přála. Ty budeš pokaž-
dé s námi. V srdcích a vzpomínkách Tvých komediantů.
S úctou, láskou a hlubokou poklonou Tví SušDiv0ši

Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve na divadelní představení

KAKTUSOVÝ KVĚT
Abe Burrows

Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem ženské krásy. Teď právě 
má poměr s lehce naivní Toni Simmonsovou, kterého velmi miluje. Chce 
si ho vzít, avšak nejde to – Julian je ženatý a má tři děti.

Nyní je ale všechno jinak, Julian se chce opravdu s Toni oženit. Ta 
však trvá na tom, že se musí sejít s jeho zatím platnou manželkou. Jenže, 
kde vzít manželku, když zubař žádnou nemá? Julian tedy přemluví svou 
upjatou kolegyni, zubní asistentku Stephanii, aby jeho manželku před-
stírala... A kolotoč bláznivých situací se rozjede naplno.

Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Olga „Háta“ Želenská / Adéla Gondíková, Bet-

ka Stanková / Kristýna Kociánová, Filip Tomsa / Václav Jiráček / Petr 
Buchta, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková, Juraj Bernáth / Jaroslav Slán-
ský, Pavel Nečas / Roman Štolpa, Radka Pavlovčinová / Lucie Svobodová

Divadelní společnost Háta 
Pondělí 24. 10. 2022 v 19.30 | předplatné skupiny S | KD Sokolov-
na Sušice

Předprodej vstupenek v kancelářích Sušického kulturního centra SIR-
KUS, p. o. tel. 376 523 360 nebo na: www.kulturasusice.cz

KDY: 2. – 3. 11. 2022 vždy 15.30 – 18.00
KDE: Vzdělávací centrum Reditaj, nábřeží Jana Seitze 132, Sušice
2.11. – Kinestetická mobilizace (polohování a šetrné přesuny nemoc-
ných s ohledem na zdraví pečujících)
Lektor: Mgr. Hana Nedělková
3.11. – Validace podle Naomi Feil ( demence a komunikační techniky 
pro odstranění bariér při péči o nemocné)
Lektor: Mgr. Mária Wirth, PhD
KONTAKT pro zájemce
mobil: 731773300 (Dita Purschová, DiS.)
e-mail: purschova@socialni-susice.cz
 „Každý den je šance zlepšit něčí život“
Semináře jsou fi nancovány z projektu Motivační a vzdělávací programy
Tento projekt je spolufi nancován z pro-
středků Evropské unie a státního rozpočtu

Čas utíká a nevrátí, co vzal, 
jen vzpomínka na Tebe zůstává dál. 

Dne 14. října uplyne jeden rok, co nás opustil tatínek 
a dědeček, pan

Lubomír Soukup.
Stále vzpomínají dcera Petra s přítelem, družka Zdena, 

vnoučata Mireček, Jeníček a Vašík a známí.

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022
Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

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

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, 

které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.
Kužel – 1 ks, Helma + bunda – 2 ks, Pouzdro na brýle – 1 ks, Mobilní 
telefon – 3 ks, Taštička malá – 1 ks, Peněženka – 1 ks, Brýle – 1 ks, Pláš-
těnka – 1 ks, Stativ – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových strán-
kách Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » 
Aktuální informace.  Martina Gregorová, Městská policie Sušice
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O seminář Jak na tablet a chytrý telefon, který pořádala Městská 
knihovna ve spolupráci s neziskovou organizací Moudrá sovička ve čtvr-
tek 22. 9. 2022, byl mezi seniory značný zájem.

Dvanáct účastníků se naučilo ovládat základní nastavení, ovlá-
dání a služby jako je volání, psaní zpráv, vyhledávání na interne-
tu a další. Zkušená lektorka připomněla i zásady bezpečnosti při 
práci s internetem 
a všem zúčastně-
ným odpovída-
la na konkrétní 
dotazy.

Seminář se se-
tkal s velkým 
úspěchem, pro-
to v nejbližší době 
uspořádáme další 
pro zájemce, na kte-
ré se nedostalo. -mk-

Kultura

KNIHOVNA
Velká podzimní literární soutěž

KDO SE MŮŽE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?
Žáci 2. až 9. tříd základních škol, kteří jsou registrovanými čtenáři 

Městské knihovny Sušice.
JAK A KDE SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Soutěž běží od 26. září do 2. prosince 2022 v naší knihovně v oddě-

lení pro děti a mládež. Soutěží se ve třech kategoriích:
2. – 3. třída ZŠ, 4. – 6. třída ZŠ, 7. – 9. třída ZŠ. 
Plníte 5 úkolů. Jednotlivé úkoly si v daném termínu vyzvednete 

u knihovnice, které také splněné úkoly v daném termínu odevzdáte. 
Na plnění každého úkolu máte dva týdny. 
TERMÍNY: Přihlášky 26. září – 7. října!

1. úkol 26. 9. – 7. 10. | 2. úkol 10. 10. – 21. 10.
3. úkol 24. 10. – 4. 11. | 4. úkol 7. 11. – 18. 11. | 5. úkol 21. 11. – 2. 12.
Předpokladem úspěšného dokončení soutěže je odevzdání správ-

ného řešení všech pěti úkolů knihovnici v daných termínech. Pozdější 
odevzdání úkolu bez předchozí domluvy s knihovnicí znamená vyřa-
zení ze soutěže. 

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

Těšit se na něj můžeme 13. prosince od 15 do 18 hodin.
Těším se na vás v knihovně a držím palce!

Váš KIDD

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon
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Vrtkavost úspěchu zakusili Tri-
lobiti, vrtkavost počasí dolehla na 
všechny účastníky 2. kola 20. roč-
níku Sušické volejbalové soutěže 
smíšených družstev SuVoSo, kte-
ré se uskutečnilo 17. září. Na trůn 
se po delší pauze vrátili Dřevaři. 

Druhé ze tří kol SuVoSo každo-
ročně zakončuje venkovní sezonu na 
antukových kurtech TJ Sušice. Letos 
léto ale transparentně odešlo dříve, pro-
to i předpověď počasí na čas turnaje 
byla nekompromisně zdrcující, pro-
to i s předstihem organizátoři turnaj 
přesunuli do tělocvičen v ZŠ Lercho-
va. Zatímco pak venku studeně mr-
holilo, uvnitř proběhla ideální volej-
balová klání. 

Z červnového tropického 1. kola 

Sport

Předseda Staněk o fotbalu v Sušici: 
„Je to má životní vášeň,“

Fotbalový oddíl TJ Sušice sla-
ví významných 110 let od založení 
klubu. JAN STANĚK jako trenér 
v novodobé historii dovedl Sušici 
k největším úspěchům. Dvakrát 
vedl divizní mužstvo, zkušenos-
ti má i z Viktorie Plzeň. Fotbalu 
v Sušici se věnuje od dětství, sám 
říká, že jde o jeho životní vášeň.

Co pro vás znamená fotbalový 
klub TJ Sušice? „Začal jsem tady 
hrát v osmi letech, dvakrát jsem Su-
šici na krátkou dobu opustil, jednou 
jako hráč, podruhé jako trenér, kdy 
jsem odešel do Viktorie Plzeň. Ve 
fotbale jsem tady téměř padesát let, 
tedy více jak třetinu času, co náš fot-
bal nyní slaví. Tím odpovídám na to, 
co pro mě klub znamená. Je to život-
ní náplň, mám ten sport rád, těší mě, 
když děti sportují, dospělé to baví 
a chodí rádi na hřiště, fotbalem si po-
mohou i v jiných životních situací.“

Těší vás, že v Sušici fungují 
týmy v kategoriích od nejmenší 
minipřípravky až po tři dospělé 
týmy? „Jsem známý tím, že jsem 
náročný k sobě i k ostatním. Tohle 
mě pochopitelně moc těší, ale po-
řád vidím velké mezery u mládeže 
i dospělých, pořád si myslím, že to 
můžeme dělat lépe. Podařilo se nám 
zastavit pokles, ke kterému docháze-
lo před třemi, čtyřmi lety. Ale stále 
máme rezervy jak v počtu dětí, tak 
v práci a počtu trenérů. Pořád je co 
zlepšovat, ale samozřejmě jsem rád, 
že se nám fotbal v Sušici podařil do-
stat do současné situace.“

V áčku se prosazují mladí hrá-
či, často odchovanci klubu. Je to-
hle cesta, kterou Sušice chce jít? 
„Samozřejmě. Každý má svou vizi, 
ale co pamatuji, tak v Sušici se 
vždycky razila koncepce, aby tady 
hráli místní odchovanci. Dvakrát 
se v mužích podařilo postoupit do 
divize, až na jednoho hráče to bylo 
vždycky s vlastními odchovanci. Ta-
hle cesta je podle mě správná, jsem 
rád, že mladí díky současnému tre-
nérovi Pavlu Hrubcovi znovu dostá-
vají šanci. Mají ještě na víc, záleží na 
nich, jak budou pracovat a jak moc 
to budou brát vážně.“

Nastal čas na návrat do kraj-

Letní tenisové turnaje
Letošní turnajové dění na sušic-

ké antuce otevřelo v půli červen-
ce „TROJUTKÁNÍ“ ve čtyřhrách 
mezi týmy Sušice, Dobřichovic 
a Plzně. Sušičtí hráči jednoznač-
ným způsobem obhájili triumfy 
z předchozích dvou let.

Den poté navázal tradiční 
a mezi místními hráči prestižní 
singlový turnaj „SUŠICE OPEN“. 
Finále obstarali domácí zástupci 
Tomáš Holý a Tomáš Nachtigall. 
Zápas nabídl divácky atraktivní 
souboj mezi útočnou hrou založe-
nou na tvrdém servisu s přechody 
na síť (Holý) a spíše obranným po-
jetím těžícím z pestrosti a přesnos-
ti úderů (Nachtigall); z vítězství se 
nakonec radoval Tomáš Nachtigall 
(6:1, 6:3). 

Přelom července a srpna pa-
třil již osmý rok v řadě ofi ciál-
nímu turnaji Českého tenisové-
ho svazu (kategorie C, dospělí, 
muži), „ŠUMAVSKÝ POHÁR“. 
Takřka třicítka účastníků z celé 
republiky se utkala ve dvouhrách 
a čtyřhrách. Singlový turnajový 
vavřín vybojoval Marek Gosler 
(TK Škoda Plzeň), který v rodin-
ném tandemu s Milanem Gosle-
rem (také TK Škoda Plzeň) opa-
noval rovněž soutěž čtyřher.

V půli srpna se dostalo na tra-

diční turnaj „SUŠICE OPEN“ ve 
čtyřhrách. Přes ostřílený domácí 
pár Jiří Milfort, Petr Páleník do fi -
nále prošla sehraná dvojice Tomáš 
Holý, Tomáš Nachtigall, jež se utka-
la s duem Martin Kulhánek, Martin 
Vospěl. Mimo jiné díky výbornému 
přehledu Holého na síti se fi nálo-
vý match stal jednoznačnou kořis-
tí páru Holý, Nachtigall (6:2, 6:1). 

Závěr srpna okrášlil „DÁMSKÝ 
TURNAJ“, na kterém sušické dámy 
poměřily síly ve čtyřhrách. V tra-
dičně pohodové atmosféře se z ví-
tězství radovala dvojice Vendula 
Kripnerová, Jana Vokatá.

Na sklonku prázdnin se dočkali 

i tenisté a tenistky nejmladší, když 
se ve třech věkových kategoriích 
pustili do zápolení v „DĚTSKÉM 
TURNAJI“.

Úvod září náležel druhé straně 
věkového spektra – veteránům, kteří 
se i přes deštivé počasí utkali v deb-
lovém „MÍLOVĚ POHÁRU“ hráčů 
nad 40 let. Z vyrovnaných zápasů 
vzešel jako celkový vítěz domácí 
pár Tomáš Brskovský, Luboš Káňa.

V půli září nastoupili v hoj-
ném počtu žáci a žákyně k bojům 
o „ŽANDŮV POHÁR“. Do fi nále 
(přes Davida Oudu) postoupil Ště-
pán Kůs a (přes Petra Tomase) Da-
vid Podlipský, který se po zajíma-

vém a herně kvalitním 
zápase (6:4, 6:3) rado-
val z obhajoby titulu.

Rozlučku se sezo-
nou obstaral deblo-
vý „ZÁVĚREČNÝ 
TURNAJ“, na kterém 
pohár pro vítěze zvedl 
nad hlavy domácí pár 
Tomáš Nachtigall, Ma-
rek Vandas.

Poděkování za ši-
rokou a dlouhodobou 
podporu tenisu, ze-
jména na úrovni dětí 
a mládeže, patří městu 
Sušice. 

LTC Sušice

ského přeboru? „Záleží na týmu. 
Nestačí o tom jenom mluvit, hlav-
ní je, jak to vnímají hráči. Pokud to 
vezmou za správný konec, pochopí, 
že se tam mohou dostat. K tomu vede 
jediná cesta – poctivě a pravidelně 
trénovat, to se v posledních týdnech 
zlepšuje. Když by chodila na trénin-
ky jen třetina mužstva, mohu o po-
stupu mluvit, jak chci, ale jen těžko se 
nám podaří dojít k úspěchu.“

Oceňujete, že v klubu se tvoří 
výborná parta? „Před třemi a půl 
lety mě nejbližší z fotbalu přesvěd-
čili, abych šel dělat předsedu. Člověk 
se vyvíjí. Dřív jsem hodně koukal na 
výsledky, abychom hráli co nejvyš-
ší soutěže v dospělých i v mládeži, 
když jsem trénoval. První, co jsem 
udělal jako předseda, že jsem všem 
kolem fotbalu řekl, že chci, aby tady 

byla taková atmosféra, abychom sem 
všichni chodili rádi, těšili se na tré-
ninky i zápasy. Pokud tohle bude 
fungovat, pak můžeme přemýšlet 
nad tím, kam se můžeme dostat a jak 
se zlepšovat. To se děje, i když by 
se to mohlo dít ještě víc a rychleji.“

Co byste oddílu do dalších let 
popřál? „Aby všichni pracovali tak, 
aby se nám nestalo to, co před čtyř-
mi, pěti lety, kdy byl fotbal v Sušici 
ve velkých problémech. Aby na sta-
dion chodilo co nejvíc lidí fotbal hrát 
i se na něj dívat. Aby to děti bavilo, 
abychom měli dobré trenéry, co se 
chtějí vzdělávat. Pokud se nám tohle 
povede, pak se ukáže, na co všich-
ni výkonnostně budeme mít. Důle-
žité je, aby děti v Sušici sportovaly 
a podařilo se nám vychovat někoho 
třeba i pro první ligu.“  -jon-

Účastníci „SUŠICE OPEN“ – čtyřhry.

Letošní Mistrovství České re-
publiky v kata se konalo tradič-
ně v tělocvičně TJ Sokol Praha 
Vršovice v neděli 25. září. Své 
dovednosti přijely poměřit dvoji-
ce z Česka, Slovenska a Němec-
ka, což přidalo soutěži nádech 
mezinárodní soutěže. Mezi čes-
kými kluby nechyběl Judoclub 
Sušice, který je pravidelným 
účastníkem tohoto mistrovství 
již od roku 2009, a který na soutěž 
postavil celkem tři dvojice a jed-
nu sestavil ve spolupráci s SKP 
Most. Na soutěž se sušičtí judis-
té průběžně připravovali od le-
tošního dubna. Poslední měsíc 
přidali na intenzitě a na žíněnce 
trávili téměř každý den. Příprava 
se rozhodně vyplatila. V katego-
rii Kime-no-kata obhajoval mis-
trovský titul Petr Kämpf se svým 

kolegou z SKP Most Štěpánem 
Bencou, a i letos se jim soutěž vy-
dařila a stali se již potřetí Mistry 
České republiky v Kime-no-kata. 
Petr Kämpf startoval i v další ka-
tegorii Katame-no-kata s Milosla-
vem Lerchem, kde jim zisk titulu 
unikl jen o pár bodů a skončili tak 
se stříbrnou medailí. V mládežnic-
ké kategorii Katame-no-kata letos 
poprvé startovala dvojice Kateři-
na Dušková a Karolína Tittlová, 
která rovněž vybojovala stříbr-
nou medaili a dvojice Viktor Havel 
a Patrik Šišpela, která skončila na 
čtvrtém místě.

Petr Kämpf patří mezi nej-
zkušenější účastníky této soutě-
že. V roce 2009 se soutěží kata 
účastnil poprvé v kategorii Nage-
-no-kata, o rok později v Katame-
-no-kata. Od roku 2015 se začal 

SuVoSo ano, ale v teple!

Judoclub Sušice: Judisté obhájili titul 

Semifinalisté „SUŠICE OPEN“ – dvouhry (zleva: Tomáš Holý – 
2. místo, Tomáš Nachtigall – vítěz, Miloslav Prášek – 3. místo, 
Martin Vospěl).

vítězstvím nažhavení Trilobiti ale 
rychle vychladli a pouze jedna výhra 
s bezbodovým týmem K2 je odsu-
nula až na 5. místo. Stejně jako v mi-

nulém kole se v zhuštěné jediné lize 
utkalo šest družstev. Místo Kankr-
teamu ale nastoupil Vrtulník. Tým 
mladých hráčů a hráček tentokrát 
jen naznačil své možnosti a při ab-
senci zkušeného tahu na bránu v roz-
hodujících chvílích zaznamenal dvě 
porážky a skončil třetí. Hrálo se na 
2 sety a se svými přemožiteli zazna-
menal vždy pasivní remízu. Ďáblíci 
podali standardní výkon, dvě výhry 
a dvě porážky je zařadily na 4. mís-
to. O vítězství si to rozdali Dřevaři 
a TJ Sokol Kolinec. Již z bojového 
pokřiku Dřevařů (Jonsered!) zněla 
taková síla, že zmlkl i kůrovec na 
Březníku, a o jejich herním triumfu 
nebylo pochyb.

Závěrečné kolo SuVoSo pro-
běhne jistě v tělocvičnách ZŠ Ler-
chova a to 5. listopadu v obvyklém 
čase 9.21 hodin.  ED

specializovat na Kime-no-kata 
a v této kategorii se o rok pozdě-
ji stal mistrem České republiky. 
V roce 2019 svůj úspěch zopako-
val a stal se tak až do letošního 
roku úřadujícím Mistrem České 
republiky v Kime-no-kata (v le-
tech 2020 – 2021 se mistrovství 
v kata nekonalo). Petr Kämpf je 
držitelem 16 medailí z mistrov-
ství v kata, z toho tří titulů.

Miloslav Lerch je držitelem 
dvou titulů z mládežnické ka-
tegorie Nage-no-kata z let 2010 
a 2011. Celkem má ve své sbírce 
8 medailí z mistrovství v kata. 
Společně s Petrem Kämpfem se 
pravidelně účastní seminářů kata 
v Berlíně, kde cvičí s mistry z Ko-
dokanu (Institut juda v Japonsku).

Kateřina Dušková a Karolína 
Tittlová jsou současné nejúspěš-
nější judistky našeho Judoclubu, 
obě loni startovaly na Přeboru 
České republiky jednotlivců, Ka-
teřině Duškové se zde podařilo 
dosáhnout na 7. místo, letos se 
společně zúčastnily Olympiády 
mládeže v Olomouci, na podzim 
se chystají zabodovat na Přeboru 
České republiky staršího žactva. 
S účastí v soutěžích kata zača-
ly teprve letos stejně jako Viktor 
Havel a Patrik Šišpela, kteří jsou 
letitými členy našeho Judoclubu 
avšak na svůj úspěch z vyšších 
soutěží stále čekají.

Judoclub Sušice

Dřevaři: Ed Lískovec, Vladislav Havránek, Martin Benírške, Čest-
mír Kříž, Čestmír Kříž ml., Jarka Havránková, Mirka Křížová

Předseda fotbalového oddílu TJ Sušice Jan Staněk přebírá 
ocenění od starosty města Sušice Petra Mottla za dlouholetou 
práci pro klub.  foto Jarmila Hluchá

HC Horažďovice –TJ Sušice – 2:5 
Třetiny: 0:3,0:0,2:2 | Branky: Šmr-
ha, Holý, Lejsek, Smetana 2
Sestava: Skolek, Bureš Josef, Bureš 
Jan, Skuhra,Lejsek Jakub, Kolařík, 
Vítovec, Sulan, Holý, Kotrba, Pete-
ra, Šmrha, Sopek, Koryťák, Vald-
man, Smetana

V sobotu 1. 9. 2022 odstarto-
vala nová soutěž pro místní ho-
kejisty. Sušice začala novou se-
zonu s novým týmem. Vrátili 
se odchovanci, kteří působili ve 
Strakonicích: František Vítovec, 
Tomáš Valdman, Vojta Kolařík 
a Jan Rendl, k tomu písecký od-

chovanec Ondra Smetana. Jako 
poslední přišel Jan Němec, který 
působil v Regenu. 

Sušice šla do zápasu jen 
s jedním společným tréninkem. 
V druhé minutě po střele od mod-
ré tečoval Šmrha a otevřel skóre. 
Poté se připojil ke střelcům Holý 
a krásnou ranou od modré Lej-
sek. Pak se dlouho čekalo na gól. 
Až ve třetí třetině vzal na sebe 
2x zodpovědnost Ondra Smeta-
na a upravil na konečné skóre 2:5. 
Další zápas čeká sušické hoke-
jisty v sobotu 8. října od 16.00 
hodin v Sušici. -VS-

Posílení hokejisté slaví první výhru
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Svatobor tour 2022
„Nejdéle konající cyklistický 

závod bez přerušení v České re-
publice“ – i takhle bychom mohli 
pojmenovat tradiční závod Svato-
bor Tour, Memoriál Josefa Křivance.

32. ročník závodu na kole a 21. 
ročník v běhu opět přitáhl ty nejod-
vážnější cyklisty a běžce do Sušice, 
brány Šumavy, aby zdolali 845 m vy-
soký Svatobor na trati dlouhé 4.1 km, 
což staví závod, z pohledu převýšení 

EXTREME CHALLENGE 
16. ročník adrenalinového závodu v Sušici

Adrenalinová výzva pro všechny sportovce a příznivce extrémních zá-

vodů. V sobotu 15. října se uskuteční již 16. ročník unikátního štafetového 

závodu Extreme challenge. Závod probíhá v okolí řeky Otavy a na přileh-

lých vrcholech v okolí Sušice. Registrace v den závodu bude možná od 10 

hodin v hotelu na Fufernách. První závodníci na trať odstartují ve 13 hodin.

Extreme challenge je především týmový závod. Závodníci mají před se-

bou čtyři disciplíny – kajak, běh, paraglide a horské kolo. V každé disciplíně 

se představí jeden člen týmu a společně se poperou s nástrahami tohoto 

specifi ckého závodu. Pro závodní týmy nebo jednotlivé závodníky, kteří 

nemají pilotní průkaz na paraglide je připravená kategorie HOBBY. Ti svůj 

úsek z jednoho ze sušických vrcholů nepoletí, ale poběží. Jelikož se jedná 

o extrémní závod, máme pro ty nejodvážnější připravenou kategorii na 

EX, kde závodník zdolává všechny disciplíny sám. Za celou dobu svého 

fungování si Extreme challenge získal popularitu mezi sportovci i diváky. 

Závod startuje na Fufernách hromadným startem kajakářů, kteří mají 

na své trati nelehké úkoly. Nejprve musejí přebrodit řeku Otavu pro své 

kajaky, zdolat skok z rampy a absolvovat celou trať. Štafetu předávají běž-

cům, kteří vyběhnou na vrchol Svatoboru. Zde se do akce spouštějí pa-

raglidisté, případně běžci seběhnou zpět do Sušice. Na závěr se představí 

cyklisté, které čeká náročný terén v okolí Svatoboru a po zdolání své trati 

míří do fi niše. Slavnostní vyhlášení proběhne v 16 hodin. 

Další informace a aktuality o velmi populárním závodu najdete 

na http://www.exchallenge.cz 

nebo https://www.facebook.com/

exchallenge/

Jeden den, jeden závod, 

spousta zážitků to je Extreme 

challenge – tvá radost z bolesti. 

Brigáda na zimním stadionu 
Čemu se budete převážně věnovat?

• úklidové práce a dohled nad udržováním pořádku na zimním stadionu

• pomoc během veřejného bruslení | • půjčování bruslí 

 Co požadujeme?

• příjemné a vstřícné vystupování, spolehlivost | • týmového hráče | • fyzická zdatnost

• časovou fl exibilitu (jedná se zejména o odpolední směny a práci o víkendu)

• práce na DPP (ideální přivýdělek při důchodu či k dalšímu povolání) 

• orientační rozsah práce 80 – 90 hodin měsíčně 

• práce je v období přípravy a provozu zimního stadionu, tedy od září do dubna

Proč k nám jít?

• stabilita – práce ve stabilní organizaci

• přátelský kolektiv – všechny nás budete znát osobně. Zakládáme si na přátelské a uvol-

něné atmosféře | • 120 Kč na hod.

Nástup v září nebo na základě dohody. 

Pro více informací kontaktujte vedoucího zimního stadionu pana Šafránka na telefonním čísle 777 358 717.

na jeden kilometr, na srovnatelnou 
úroveň jako mnohé trasy vedoucí 
přes alpské průsmyky. 

I letos se závodu zúčastnili spor-
tovci od těch nejmladších až po ostří-
lené závodníky, kteří jsou s námi od 
prvního ročníku. Přestože předpověď 
počasí hrozila celodenními dešti, byla 
nakonec Šumava milosrdná a déšť 
poslala jiným směrem. Víme však, že 
počasí málokdy někoho odradí a i le-
tos se závodu zúčastnilo téměř 100 zá-
vodníků. Radost nám také dělá stále 
rostoucí skupina mladých závodní-
ků, kteří se horou nenechají zastrašit. 

Jako každý rok jsme byli svěd-
ky skvělých výsledků a je vidět, že 
i tentokrát jste přípravu nepodceni-
li! Důkazem je to, že téměř polovi-
na závodníků pokořila magickou 
hranici 30 minut a to na mokré trati! 

Tím nejrychlejším závodní-
kem na kole se pak stal Lukáš Říha 
(2004) s časem 0:19:16 a nejrychlej-
ším běžcem Filip Matějovič (2001) 
v čase 0:20:31. V kategorii přebor-
ník města Sušice zvítězil Zdeněk 
Hasselberger (1989) s časem 0:21:01. 
Nejrychlejší cyklistkou se pak sta-
la Markéta Křečková (1991) v čase 
0:29.03 a běžkyní Anna Randáková 
Jana (2011) s časem 0:28:49.

Čest a gratulace však patří všem 
závodníkům, protože zdolání této 
hory opravdu není pro každého! 

Velký dík patří i všem členům 
Ski Clubu Sušice, který každoroč-
ně závod pořádá. Od minulého roku 
také došlo ke změnám na Rozhled-
ně Svatobor a my si moc vážíme, že 
jsme mohli ve spolupráci nerušeně 
pokračovat. Děkujeme všem part-
nerům, bez kterých by tahle pěkná 
akce nemohla fungovat. Děkujeme 
městu Sušice, Tempo Tours Praha, 

Spak, Pekařství Rendl, OP Kola, 
SULES, Otherm CB, L. Rada ser-
vis kotlů, Kovaltos, Rynostav, Vzhů-
ru, Studio Move, Kombos, PDA Su-
šice, ZKD Sušice a Tradiční Kloub!

Závod by se však nikdy neusku-
tečnil bez vás, závodníků a my vám 
za vaši podporu děkujeme a již teď se 
můžete těšit na příští rok a to opět po-
slední víkend v září. Určitě nás sledujte 
na sociálních sítích a veškeré fotografi e 
z akce od fotografa Michala Fišera spo-
lu s kompletními výsledky naleznete 
na www.svatobortour.cz. Děkujeme!
SKI Club Sušice , foto Michal Fišer

Sportoviště města Sušice

Nemáte hlídání pro svoje děti v době podzimních prázdnin?

Máme pro vás řešení.

Připravili jsme dvoudenní příměstský tábor plný sportu, tance, tvoře-

ní a zábavy.

Tábor je určený pro děti od 6 – 12 let a bude se konat ve dnech 
26. a 27. 10. 2022 na Sportovišti města Sušice.
Více informací na: www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-

-tabory/tabory-pro-deti/podzimni/ nebo na recepci bazénu. 
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 Sledujte nás také 

 na sociálních sítích
 

 a webu
www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

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

PRODEJ
Prodám kamna s prosklenými 
dvířky v dobrém stavu. Topení uhlí 
a dřevo. Vhodná do bytu a chaty. 
Průměr kouřovodu 120 mm. Tel. 
777 343 042
Prodám 2 péřové deky, nové – mod-
rý sypek, i jednotlivě – cena 3.000 Kč. 
Tel. 607 866 783
Prodám horkovzdušná kamna Kora 
2, jako nová. Cena 10.000 Kč. Tel. 
607 866 783
Prodám starožitný ruční mandl – 
plně funkční. Cena dohodou. Tel. 
607 866 783
Prodám levně zimní pneu 175/65 
R14 (Peugeot 306) vč. plech. disků 
– málo jeté. Tel. 721 382 285
Prodám: Motorový kultivátor 
Hecht 7970 včetně pluhu a kultivač-
ními noži, v záruce, nepoužitý. Sleva 
25%. Nová cena po slevě 14.900 Kč. 
Tel. 606 633 919
Prodám rozkládací sedací soupravu 
s úložným prostorem, barva cihlová, 
používaná 3 roky, 2 500, Sušice. Tel. 
604 207 794
Prodám Ladu Nivu 1,7i rok 2018 
nová STK, 57 tis.km, tel. 721 549 624
Prodám Volkswagen Sharan 2,0 
Tdi 110 Kw Comfortline rok 2018, 
tel. 721 549 624
Prodám kloubový malotraktor ori-
ginál Prostějov typ MT8 132,2. Tel. 
721 549 624
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím štěně – křížence nebo men-
ší plemeno, 3–24 měsíční. Do dob-

rých rukou. Prosím, volejte kdykoliv 
tel. 721 961 986
Koupím cihly, ocelové podpěry 
a zbytky stavebního materiálu. Tel. 
721 866 006
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plecho-
vé a smaltové cedule, papírové 
dopisní zálepky, staré pohledni-
ce Sušice a okolí. Přijedu! Tel. 
606 494 996 
Koupím starší známky, mince, 
bankovky, odznaky, pohledy, ob-
razy, hodiny, hodinky, porcelán, 
sklo, vojenské předměty – šavli, 
helmu, uniformu a podobně. Mů-
žete nabídnout i jiné staré předmě-
ty, celou sbírku nebo pozůstalost. 
Tel.: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu v Sušici Nádražní ulici 
plechovou garáž o velikosti 3x5 m. 
Tel. 607 887 492
Hledám dlouhodobý pronájem jed-
né místnosti s příslušenstvím v Su-
šici pro občasné využití 1–3 osoba-
mi k rekreačním účelům, hlavně na 
letní měsíce. Alice Davidová, tel. 
606 745 485 
Výměna garáže v osobním vlast-
nictví. Vyměním garáž v osob-
ním vlastnictví v garážové lokalitě 
u Technoplynu za garáž v lokalitě na 
sídlišti u ulice Sirkařská. Garáž má 
zavedenou elektřinu. Termín reali-
zace může být i koncem roku. Garáž 
samostatně neprodávám. Kontakt: 
721 803 679
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické říze-
ní, úvěr, hypotéku, účetnictví, apod. 
– kvalitně a rychle. I.. Drábková, Su-
šice, tel. 608 117 789

RŮZNÉ
Nabízíme své služby: zámečnictví 
– kovovýroba a práce hodinového 
manžela. Martin Chudý, Pravdova 
259, Sušice, tel. 723 718 423
Hledám pokrývače na drobnou 
opravu střechy. Tel. 603 354 799
Nabízíme strojní čištění koberců, se-
dacích souprav, křesel, židlí a čalou-
nění. Zdeněk Kubeš, tel. 607 630 244 
Hledám brigádně jakoukoliv práci 
o sobotách, nedělích i za špatného 
počasí. Výkopové práce na stavbě, 
v lese, zámečnické apod. Možno vo-
lat po 15. hodině. Tel. 604 880 966

Tahle asi 3letá tříbarevka hledá domov. Je to milá kastrovaná 
kočka, očkovaná a zvyklá chodit ven. 
Více informací na tel. 604 555 924.

Také roční mourovatá ko-
čička, hodná, mazlivá by 
ráda našla někde v bytě nebo 
domku teplý pelíšek a stra-
vu, na oplátku nabízí kama-
rádství a lásku k páníčkovi.
Informace na tel. 608 484 414
Helena Marková, e-mail:  
hmarkova@email.cz

Děkujeme za pomoc.   Helena M.

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

Hledáme nový domov
JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

26 – Jiráskovo nábřeží
Ač je oblast kolem páteřní ulice 

Nádražní poměrně velká, obsluhuje 
jí pouze sedm dalších ulic. Příčinou je 
především obrovský areál bývalého 
podniku SOLO a na větších prostran-
stvích sídlí i další fi rmy a provozy, ob-
jekty k bydlení zaujímají menší plochu. 

Možná málokdo ví, že i Suši-
ce má ve svých názvech ulic jedno 
z nejfrekventovanějších pojmenová-
ní komunikací a objektů v republice. 
Jedná se o použití jména spisovatele 
Aloise Jiráska, kterým bylo nazváno 
nábřeží představované dnes zejména 
cyklostezkou při levém břehu Otavy 
od mostu u bývalého PDA. Asfalto-
vá stezka pak před budovou Com-
potechu vystoupá na protipovodňo-
vý val, zúží se a pokračuje až skoro 
k železničnímu mostu. Pojmenová-
ní nábřeží na mapách fi guruje až od 
roku 1948. Před první republikou 
tam dokonce ještě žádné nábřeží ne-
bylo, neboť se v těch místech z větší 
části nacházel ostrov. 

Alois Jirásek (23. srpna 1851 
Hronov – 12. března 1930 Praha) 
byl český prozaik, dramatik, středo-
školský učitel, a politik, autor řady 
historických románů a představitel 
realismu. Celý život pracoval jako 
učitel dějepisu na gymnáziu, nejprve 
v Litomyšli a poté v Praze. Přátelil 
se s mnoha vynikajícími osobnost-
mi českého národa – například s M. 
Alšem, J. V. Sládkem, K. V. Raisem, 

J. S. Macharem či Z. Nejedlým. Pů-
sobil jako redaktor časopisu Zvon.

Ve shodě s charakterem svého ce-
loživotního díla jako jeden z prvních 
podepsal v květnu 1917 Manifest čes-
kých spisovatelů, významné prohláše-
ní podporující politické úsilí o státní sa-
mostatnost českého národa. V sobotu 
21. prosince 1918 vítal po jedné hodině 
odpolední projevem prezidenta Ma-
saryka na Wilsonově nádraží v Praze 
při jeho triumfálním návratu do vlasti. 
V nově vzniklé Československé repub-
lice se stal poslancem Revolučního ná-
rodního shromáždění Republiky čes-
koslovenské. V parlamentních volbách 
v roce 1920 získal senátorské křeslo 
v Národním shromáždění. Senátorem 
byl do roku 1925.

Jirásek patří k našim nejvý-
znamnějším spisovatelům. Dove-
dl mistrovsky využít příznačných 
historických detailů k podrobnému 
prokreslení doby. Nejznámější díla 
Obsáhly proměny Čech od počátků 
husitství až po jeho konec (v rozsáh-
lých románech Mezi proudy I–III 
1887–1890, Proti všem 1893, Bra-
trstvo I–III 1900–1909), tlak rekato-
lizace (Temno 1913) a vzestup Čech 
od sklonku 18. století po rok 1848 
(F. L. Věk I–V 1888–1906, U nás 
I–IV 1896–1903). text a foto ED

Zdroj: cs.wikipedia.org a M. Pták, 
J. Lhoták, R. Šimůnek, E. Semotano-
vá: Historický atlas měst ČR



Dobrý den, přátelé. V posled-
ních dvou dílech naší husitské 
elegie jsme se věnovali Jiříkovi 
z Poděbrad a budeme v tom po-
kračovat i dnes. Jak jsme si řek-
li, v srpnu 1452 se mu podařilo 
obsadit Tábor. Znamenalo to jeho 
defi nitivní pád jako politické síly 
a likvidaci zdejší církevní i nábo-
ženské komunity, která odmíta-
la platnost kompaktát. Porážka 
Táborských donutila Oldřicha 
z Rožmberka sjednat s Jiříkem 
mír, jehož vý-
sledkem bylo, 
že Strakonic-
ká jed not a 
přistoupila na 
závěr nedáv-
ného zem-
ského sněmu, 
k te r ý udě -
lil Jiříkovi ti-
tul zemské-
ho správce. 
Ovládnutím 
celých Čech 
stanul Jiřík na vrcholu moci, kde 
se udržel až do své smrti.

V l istopadu 1457 náhle 
umírá mladičký král Ladislav 
Habsburský – Pohrobek. Praha 
se na sklonku roku 1457 ponoři-
la do pohřebního smutku. Čes-
ký trůn byl opět k mání – La-
dislav zemřel bezdětný a jako 
jediný mužský příslušník al-
brechtinské větve habsburského 
rodu. Adeptů na uvolněný čes-
ký trůn bylo několik – uvažo-
val o něm císař Fridrich i jeho 
mladší bratr Albrecht VI, ale 
valné šance neměli. Jediní, kte-
ří s Habsburky otevřeně sym-
patizovali, byli bývalí členové 
Strakonické jednoty. A ti byli 
v této době politicky odepsaní. 
Dalšími kandidáty byli polský 
král Kazimír IV., jenž se po-
koušel prostřednictvím kališ-
nické strany vznést nárok na 
český trůn již před časem, bra-
tr saského kurfiřta Fridricha II. 
Vilém, a dokonce i francouz-
ský korunní princ Karel. Bylo 
z čeho vybírat a nešlo o ledasja-
ké kandidáty. Ale v únoru 1458 
se sešel na Staroměstské rad-
nici v Praze volební zemský 
sněm, který po několika dnech 
rozhodl o vítězi – 2. března 
1458 byl zvolen českým krá-
lem, jednomyslně, tedy i hlasy 
katolíků – Jiří z Poděbrad! Sta-
lo se tak jedinkrát v české his-
torii, kdy na trůn usedl vládce 
nepocházející z žádné panující 
dynastie a navíc byl příslušní-

kem české šlechtické obce. Hu-
sitské obce...

Kde se nový český král vzal? 
Jiří pocházel z poděbradské li-
nie šlechtického rodu pánů 
z Kunštátu, kteří patřili ke sta-
robylé domácí šlechtě. Linii 
založil Jiřího praděd Boček I. 
z Kunštátu († 1373) – ten jako 
první užíval predikát z Kunštá-
tu a na Poděbradech. Jiříkovým 
otcem byl husitský válečník 
Viktorín z Poděbrad. Jako mat-

ka bývá uvá-
děna A n na 
z  Va r t e m -
berka. Datum 
jeho naroze-
ní a zejména 
místo nejsou 
jisté. V úva-
hu p ř ipadá 
Bouzov a Li-
t i c e  (s íd l a 
pana Viktorí-
na), tradují se 
Po d ě b r a d y 

(které však byly v držení Vik-
torínova bratra Hynka) a v sou-
ladu s nepodloženou tradicí, že 
Jiřímu byl za kmotra Jan Žiž-
ka z Trocnova, uvádějí se také 
Horažďovice či Hořovice. Po 
Viktorínově smrti byl jediným 
dědicem poděbradské větve 
Kunštátů (Jiřík měl pouze dvě 
sestry, Markétu a Alžbětu). Po-
ručníkem sedmiletého sirotka 
se stal (snad až po smrti strýce 
Bočka) příbuzný Heralt z Kun-
štátu z líšnické větve. S ním se 
Jiří jako čtrnáctiletý v roce 1434 
zúčastnil bitvy u Lipan na stra-
ně koalice umírněných kališní-
ků a katolíků. Pamatujete?

Do veřejného života vstoupil 
v 17 letech, kdy již zasedal na 
zemském soudu jako „kmet“ (tato 
funkce byla v jeho rodu dědičná). 
Již tehdy byl velmi zdatný při roz-
šiřování rodového majetku a záhy 
si vybudoval poměrně slušnou 
majetkovou základnu na Moravě 
a především ve východních Če-
chách. Do poloviny padesátých 
let 15. století zde vytvořil mocen-
skou enklávu opírající se o výnos-
ná panství v Poděbradech, Liti-
cích, Veliši a Náchodě. V letech 
1454–1456 získal i zástavní dr-
žení Kladska a Minstrberského 
knížectví ve Slezsku, díky če-
muž se stal nejbohatším pánem 
v Českém království.(S využitím 
husitstvi.cz) Mějte se rádi, přátelé 
a nebojte se.

1. října 2022
Martin Mejstřík
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Husitský král

ŘÍJEN NA ZAHRADĚ
Poslední sklizeň zeleniny se 

provádí na přelomu září a října 
obvykle v tomto období přichá-
zejí první mrazíky, které ukončí 
vegetaci. Než mrazy nastanou, 
posbíráme poslední plodovou 
zeleninu, která už při nízkých 
teplotách skoro neroste a těž-
ko dozrává. Na mráz je citlivá 
také červená řepa a mrkev. Slab-
ší mrazíky naopak nepoškodí 
celer, pór a růžičkovou kapus-
tu. Kořenové zeleniny opatrně 
vyrýváme, aby nedošlo ke zlo-
mení kořenů. To platí především 
pro černý kořen, který je velmi 
křehký. 

Ve správné sklizňové zra-
losti postupně sklízíme a vhod-
ně uskladníme všechny odrůdy 
zimních jablek a hrušek. Záso-
bují nás vitamíny a minerály po 
celou zimu. S plody zacházíme 
velmi opatrně. Malé, mechanic-
ky poškozené nebo deformované 
ovoce vyřadíme při česání a co 
nejdříve je zpracujeme na šťávy, 
mošty nebo využijeme v kuchy-
ni. Skladovací prostor pro ovoce 
má být chladný (2 až 5 °C), vě-
traný, nepříliš světlý, má v něm 
být dostatek vzduchu, nemá být 
příliš suchý (80 až 90%) a přiro-
zeně se v něm nesmějí vyskyto-

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 

PORADNA

Deset let digitálního kina v Sušici
Promítání fi lmů v Sušici má tradi-

ci dlouhou více jak sto let. První dolo-
žená zmínka o projekci pohyblivých 
obrázků v Sušici pochází z 5. dubna 
1902, kdy mohli diváci v sále hotelu 
Koruna zhlédnout záběry ze IV. Vše-
sokolského sletu. V té době přinášeli 
fi lmové zážitky kočující majitelé ki-
nematografu, kteří putovali po tehdy 
ještě rakousko-uherském mocnářství 
a seznamovali lid s převratnou no-
vinkou kinematografi ckých obrazů. 

Takováto představení si získáva-
la čím dál větší oblibu, až se někteří 
obyvatelé rozhodli vybudovat stálé 
kino. K tomu byla potřeba, kromě 
promítací techniky, také platná kine-
matografi cká koncese. Tu se v Sušici 
podařilo získat Tělocvičné jednotě 
Sokolské a již v roce 1913 se poda-
řilo uskutečnit první fi lmové před-
stavení ve stálém kině, nazvaném 
Biograf Hvězda. Výtěžek šel na po-
moc výstavbě tehdy nově budované 
Sokolovny, kam se následně Biograf 
Hvězda přesunul nastálo. Od té doby 
probíhaly v Sušici pravidelné projek-
ce pro širokou veřejnost.

 V roce 1932 se podařilo získat 
další kinematografi ckou koncesi pro 
nově postavený Lidový dům (Lido 
Bio) a tak do roku 1948 fungovala 
v Sušici dvě kina. Biograf Hvězda 
postupně ukončoval svoji činnost, 
až nakonec zůstalo jediné kino, prá-
vě v Lidovém domě, kde ve stejných 
prostorech funguje dodnes. 

Za celou dobu své působnos-
ti prošlo několika rekonstrukcemi, 
především tou v roce 1966, kde po-
prvé vzniklo stupňovité hlediště, 
ale technologické zázemí zůstávalo 
víceméně stále stejné. Mechanická 
část u promítacích strojů se v pod-
statě od prvních projektorů bratrů 
Lumièrů nezměnila. Obraz zazna-
menaný na celuloidovém pásu se 
skládal z jednot-
livých snímků, 
které se muse-
ly přes světelný 
kužel pohybovat 
tak, aby lidské 
oko vnímalo jen 
plynulý pohyb. 
K tomu sloužil 
tzv. „Maltézský 
kříž“, který vy-
tvářel přerušo-
vaný otáčivý po-
hyb. Zařízení, jež 
mělo tvar tradič-
ního Maltézského 
kříže, které vždy, když se přesouval 
další obrázek překrylo clonou světel-
ný tok. Spolu s rychlostí posunu 24 – 
25 snímků za sekundu tak lidské oko 
vnímá postupný sled obrázků jako 
plynulý obrazový tok. A stejný prin-
cip projekce se používá na analogo-
vých promítačkách dodnes. Jediné, 
co se postupně měnilo, byl světelný 

zdroj. Zpočátku používané uhlíky, 
které vytvářely elektrický oblouk, 
postupně nahrazovala modernější 
svítidla až k moderním xenonovým 
výbojkám. V době uhlíkových ob-
loukových zdrojů světla musel pro-
mítač kontrolovat stav elektrického 
oblouku ve světelné skříni a postup-
ným seřizováním hlídat jej udržovat 
v optimálních podmínkách. 

Kromě toho bylo základem prá-
ce promítače v analogovém kině 
zajišťovat plynulý přechod jednot-
livých částí fi lmové kopie. Filmový 
pás totiž nechodil v celku, ale v čás-
tech. Celková délka fi lmového pásu 
se u průměrně dlouhého fi lmu (100 
minut) pohybovala kolem 3 000 me-
trů a to se na jednu cívku nemohlo 
vejít. Měla by průměr kolem 3 met-
rů. Proto byl fi lmový pás rozdělený 
do přibližně 5 až 6 cívek (například 
Avatar přišel v 5 krabicích s celkem 

13 cívkami). Jistě si někteří pama-
tujete zelené šestiúhelníkové kra-
bice, které putovaly vlakem a pak 
z nádraží městskou dopravou na za-
stávku u „armáďáku“. Odtud je do 
kina na káře převážely uvaděčky. 
Promítač pak musel kompletně celý 
fi lm zkontrolovat, zda-li je v pořád-

ku, není přetrže-
ný, poškrábaný 
a podobně. Poté 
jednotlivé cívky 
postupně připra-
vil na promíta-
cí stroj. V kabi-
ně byly obvykle 
dvě promítačky 
propojené systé-
mem „prolínání“. 
Jakmile se cívka 
na jedné blížila 
ke konci, musel 
mít promítač už 
na druhé připra-

venou další a ve chvíli, kdy na plát-
ně vpravo nahoře zahlédl prolínací 
značku (obvykle kolečko, čtvereček, 
nebo křížek) zapnul motor a po sed-
mi vteřinách „prolnul“ obraz na dru-
hou promítačku, kde fi lm pokračoval 
v případě, že byl fi lm správně zalo-
žený a značky tak jak měly být. Nej-
větší ostudou promítače bylo, když 
jednotlivé díly nenavazovaly. To se 
pak na plátně místo fi lmu objevovala 
čísla v kruhu, nebo zobrazený fi lmo-
vý pás. Mnohdy bylo velmi těžké do-
cílit plynulého přechodu, poněvadž 
fi lm už byl před tím v mnoha kinech 
a mohlo se stát cokoliv. Špatně sle-
pená pole, natržená perforace, nebo 
dokonce chybějící části fi lmu. 

Byla to řehole. V době analogo-
vých kin byl navíc problém z distri-
bucí. V malých městech se na premié-
ru čekalo třeba i dva měsíce a nakonec 
fi lm přišel v tak špatném stavu, že se 
nedal promítat. Od jednoho fi lmu dis-
tributor vytvořil například jen 5 ko-
pií (dělat kopie klasického fi lmového 
pásu bylo časově a fi nančně velmi ná-
ročné) pro celé Čechy a ty pak prošly 
všemi kiny. Těch bylo ještě v osm-
desátých letech víc jak 2000! Tento 
způsob distribuce a následně pak ná-
stup internetu, videa a nových nosičů 
(CD, DVD…) znamenal odliv diváků 
a hrozilo, že kina jako taková skončí 

v propadlišti dějin. Naštěstí k tomu 
nedošlo a to díky novým digitálním 
technologiím. Na jednu stranu byl ná-
stup digitalizace pro kina pohromou, 
ale na druhou stranu přinesl obrovský 
technologický pokrok. 

Od roku 2010 se v ČR rozjela tzv. 
digitalizace kin. Místo starých ana-

logových mechanických promítacích 
strojů přišly na trh velké digitální pro-
jektory, které dokázaly usvítit velké 
kinosály. Filmy se začaly distribuo-
vat v digitalizované podobě a odpadly 
tak problémy s dostupností. Každé 
kino mohlo mít premiéru v ten den, 
kdy vyšla a navíc ve vysoké obrazo-
vé i zvukové kvalitě. Filmové pásy 
nahradily digitální nosiče a promítač 
už nemusel řešit dopravu, poškození, 
nebo chybějící části fi lmu. 

V Sušici proběhla moderniza-
ce kina v roce 2012. Kompletní re-
konstrukce budovy, úprava interi-
éru i exteriéru a změna projekční 
technologie přenesla sušické kino do 
21. století. Místo klasických promí-
tacích strojů jeden digitální projektor 
bez mechanických částí a s xenono-
vou lampou, místo stereo ozvuče-
ní kompletní přestavba na víceka-
nálový Dolby zvuk 5.1, respektive 
7.1 (prostorový zvuk docílený roz-

kladem zvukové stopy na centrál-
ní, boční a zadní výstupy). Vnitřní 
uspořádání kinosálu, zaměřené pře-
devším na zvýšení diváckého kom-
fortu, kde se ubral počet řad, aby se 
docílilo většího prostoru mezi řada-
mi a pohodlné sedačky nahrazující 
staré dřevěné, to vše bylo pro první 
diváky více než překvapivé. Důraz 
na pohodlí a pohodu se nesl celým 
projektem úpravy kina. Nová kino-
kavárna, dětský koutek, nebo gale-
rie staví kino Sušice mezi moderní 
a multifunkční kina u nás. Díky digi-
tálním technologiím lze promítat na 
plátno téměř vše. Různorodé bese-
dy, konference, alternativní pořady, 
nebo třeba koncerty, divadelní a ta-
neční představení, to vše se mohlo 
konat během deseti let nového kina. 

První fi lmová projekce pro veřej-
nost v novém digitálním kině Suši-
ce proběhla 27. 9. 2012 a jednalo se 
o předpremiéru fi lmu Cesta do lesa, 
za účasti režiséra Tomáše Vorla st. 
a herců Tomáše Hanáka a Tomáše 
Vorla ml. Delegace projela na ko-
čáře taženém koňmi přes náměs-
tí, kde zvala potenciální diváky na 
nový fi lm i nové kino (viz foto).. Od 
té doby přišlo jen na fi lmová před-
stavení více než 230 000 diváků. 
Odehrálo se neuvěřitelných více jak 
5 600 projekcí. A ve stejném duchu 
bychom chtěli pokračovat i do bu-
doucna, minimálně dalších deset let. 
Nabízet širokému okruhu diváků 
kvalitní fi lmy všech žánrů, připra-
vovat alternativní obsah, předsta-
vovat divadla, tanečníky, zajímavé 
osobnosti…prostě bychom rádi zů-
stali i nadále stabilním kulturním 
partnerem nejen pro občany Sušice 
a okolí, ale pro všechny, kteří si do 
kina najdou cestu. Pavel Vinický

(Informace o historii kina 
v Sušici byly použity z článku 
PhDr. Jana Lhotáka)

vat žádní škůdci. Ideální je uklá-
dat jablka a hrušky na police či 
regály v jedné vrstvě. Na první 
pohled pak odhalíme každé oh-
nisko hniloby. 

Vlašské ořechy usušíme na 
slunci, v suché místnosti, ve sto-
dole či na půdě. Teprve zcela su-
ché ořechy nasypeme do koše 
nebo sáčku, který propouští 
vzduch. V žádném případě ne-
smíme ořechy umývat ve vodě, 
protože často nemají zcela uza-
vřenou skořápku a voda, která 
pronikne dovnitř, může způsobit 
zplesnivění obsahu. 

V případě zájmu poradím i po 
telefonu (21 – 23 hod.) – 725 314 
829  Petr Kumšta
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em výběru kapely byla především 
kvalita. Navíc vybrané těleso 
mělo na starosti hudbu po celý 
večer. Volba proto padla na je-
den z nejlepších multižánrových 
orchestrů v republice. Energic-
ká, mladá, ale velezkušená ka-
pela The People přijela z Brna 
a rázem ovládla celý sál. Třinác-
tičlenný orchestr převážně mu-
zikantů z JAMU s mohutnou de-
chovou sekcí podpořil výrazně 
hlasově disponovanou zpěvač-
ku i do žluta rozžhaveného zpě-
váka (viz foto 5). Tři saxofony, 
tři trombony, dvě trubky, kytara 
basa, klávesy a bicí zahrály bě-
hem večera hudbu snad všech 
žánrů od standardních tanečních 
melodií, přes romantický pop, 
rozjuchané disco, či veselý swing, 
až po hard rock. Z úst zpěváků 
zněly hity Karla Gotta, Deep 
Purple, Queen, nebo i slavné fi l-
mové písně. K tanci se tak na-
skytla příležitost opravdu roz-
ličným okruhům posluchačstva. 

K doplnění vytancovaných te-
kutin a kalorií sloužil jako vždy bar 
s bohatou nabídkou nápojů všeho 
druhu a lahůdkově zauzená vepřo-
vá kýta od Honzy Patlejcha (foto 6). 
V rámci vstupného mohli návštěv-
níci plesu také využít pohotové-
ho fotokoutku na bočním balkoně. 
Kosmická skříň Fotonauta s chá-
pavou obsluhou vmžiku vytiskla 
právě zhotovené fotografi e. 

Na vysoké celostátní úrovni 
se letos ukázalo také předtanče-
ní. Taneční škola StandardKlub 
Praha, která se zaměřuje na spo-
lečenský a sportovní tanec a for-
mace (foto 1, 3, 8), v Sušici před-
vedla formaci Valse de Vienne 
– český vídeňský valčík v choreo-
grafi i Petra Štukjungera. Sku-
pina je mj. vítězem mistrovství 
ČR plesových předtančení a jejich 
profesionalita byla znát v každém 
pohybu i v celkové souhře. 

Stoly a židle sálu byly pota-
ženy noblesním bílým suknem 
a o výzdobu plesu fl orou se po-
staralo Zahradnictví Moureček. 

Jejich květinové kreace 
se tak již pojednadva-
cáté staly opravdovou 
ozdobou plesu. Tema-
ticky ucelená kompo-
zice se ve všech pleso-
vých prostorách nesla 
v podzimním duchu. 
Příjemně připomína-
la dané roční období 
a dotvářela slavnostní 
atmosféru plesu. Part-
nerským zpestřením 
a estetickou třešničkou 
potěšila i tradiční kvě-
tinou vykoupená dám-
ská volenka.

Reorganizován byl 
nově také systém tom-
boly. Na místo kvanti-

ty zvolili pořadatelé ze Sušické-
ho kulturního centra Sirkus p. 
o. kvalitu a připravili osm hod-
notných cen. O půlnoci mode-
rátorka vhodila do losovacího 
bubnu kupony, osudí roztočila 
a Přemysl Čech zašmátral a vytá-
hl čísla šťastných výherců (foto 7). 
Nezvyklý termín plesu sice mno-
hé odradil, ale i přes menší účast 
se všichni dobře bavili. Bonusem 
byla klidnější atmosféra a žádné 
fronty na jídlo a pití.

Hlavní sponzoři: 
ČEVAK a.s.
KORAMEX a.s.
Bohumil Dach – HSD Group
DOPLA PAP a.s.
Jihozápadní dřevařská a.s.
SPAK Foods s.r.o.

Sponzoři:
EKOEKO s.r.o.
MONOTREND s.r.o.
Sušické lesy a služby s.r.o.
Vodoinstalace Kutil s.r.o.
TRASKO a.s.
GPL–INVEST s.r.o.
HASIT Šumavské vápenice 
a omítkárny s.r.o.
ASTER PHARMA s.r.o.
Blackback s.r.o.
Apris 3 MP s.r.o.
Ater s.r.o.
AZS Recyklace Odpadu s.r.o.
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Covidová doba a dopady války 
na Ukrajině zamíchaly zaběhlý-
mi pořádky a mnohé se změnilo. 
Jednou z tradičních akcí, která se 
musela přizpůsobit novým okol-
nostem, je i Reprezentační ples 
města Sušice. Po dvacet let zdo-
bil plesovou sezonu v sokolov-
ně poslední sobotu v lednu. Jeho 
21. ročník se uskutečnil 1. října 
2022. Reálná obava ze zmrazu-
jících covidových opatření pod-
nítila přesun termínu konání do 
bezpečnějšího času. 

I samotný ples měl několik no-
vinek. Hned v úvodu předal Pře-

mysl Čech své moderátorské žezlo 
v podobě mikrofonu Silvii Rit-
ter (foto 1). Při té příležitosti se 
v krátkosti ohlédl za uplynulými 
dvaceti ročníky, kdy zde většinou 
působil v roli moderátora. Sušic-
ký rodák, novinář, moderátor a re-
daktor České televize také prozra-
dil, že je to letos již padesát let od 
jeho žurnalistických začátků a sto 
let od vzniku spolku Pražský Su-
šičan. Všechny zúčastněné pozval 
na 15. října do Křišťálového sálu 
pražské Lucerny, kde se uskuteč-
ní jeho oslava. Po té předal otěže 
nové moderátorce plesu, která na 
pódium pozvala starostu města 
Petra Mottla (foto 4). Ten všem 
popřál dobrou zábavu a Přemyslu 
Čechovi poděkoval za dlouholetou 
spolupráci při realizaci reprezen-
tačních plesů města. 

Letos sušický ples neměl žád-
né speciální téma, proto kritéri-

Ples zaujal novinkami

Informace z Pohodáře

Dne 17. 9. 2022 jsme navštívili 
Sulkov, kde jsme celkem úspěšně 
reprezentovali město Sušice v sou-
těžích pro „dříve narozené“. V kate-
gorii do 70 let jsme obsadili druhé 
místo a v kategorii nad 70 let jsme 
skončili třetí. Celkovým vítězem se 
stalo družstvo Sulkova.

Počasí nám bohužel nepřálo, 

soutěž probíhala venku na stadio-
nu za stálého a dost silného deště. 
Přátelé v Sulkově se o nás velice 
dobře postarali (čaj, káva, zákus-
ky), potom jsme šli společně na 
oběd, který nám všem chutnal. 
Odpoledne jsme absolvovali vý-
let na letiště Líně, kde nám pilot 
Tomáš Bulín a lékařka letecké zá-

chranné služby popsali obsah své 
velice náročné práce. Klobouk 
dolů, díky.

Závěrem mi dovolte, abych podě-
koval organizátorům v Sulkově za 
jejich obětavou práci, kterou zvládli 
i v tom nepěkném počasí.

Doufáme, že se příští rok utkáme 
zase v Sušici. -JR-

Zajímavosti
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