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Sušická nemocnice se modernizuje i rozvíjí
Nově bylo zřízeno infuzní centrum Interní oddělení a JIP

Vrchní sestra Mgr. Věra Petrů, zástupce primáře ARO MUDr. Jiří Choc, vedoucí sestra oddělení Hana Kubovcová, jednatel Ing. Luděk Cibulka
Sušická nemocnice pružně zareagovala na
moderní trendy a ve svých prostorách zřídila
infuzní centrum. Výrazně se tak navýšila kapacita infuzní léčby, kterou mnozí pacienti do
teď využívat nemohli, nebo museli dojíždět do
okolních nemocnic.
Slavnostního otevření, které proběhlo
10. 10. v 10 hodin, se mj. zúčastnili zdravotní
sestry nového oddělení, zástupce primáře ARO
MUDr. Jiří Choc, vrchní sestra Mgr. Věra Petrů,
jednatel nemocnice Ing. Luděk Cibulka a starosta města Bc. Petr Mottl.
Hosty pohodlně usazené do pěti zdravotních polohovacích křesel zasvětil do aktuální
situace MUDr. Choc: Infuzní terapie zatím fungovala v rámci interní ambulance, kde ale byla
kapacita omezená. Pracoviště zvládlo denně jen
tři pacienty a nešlo tak obsáhnout všechny, kteří

tuto pomoc potřebují. Zřízením tohoto oddělení se kapacita navýší až na 25 pacientů denně,
přičemž se v činnosti uleví i obvodním lékařům
a ambulancím. Doktor Choc také upozornil, že
je to především na lékařích, aby tuto možnost
léčby doporučovali.
Infuzní centrum spadá pod ARO (Anesteziologicko-resuscitační oddělení), pacient bude
tedy v péči sestřiček z tohoto oddělení. Vypomohou i sestry ze záchranky a okolních nemocnic. V případě potřeby může zasáhnout lékař
anesteziolog, který je na ARO přítomen 24/7 (24
hodin, 7 dní v týdnu), v případě náhlého zhoršení stavu pacienta se o něj může postarat na
mezioborové jednotce intenzivní péče a popř.
domluvit přesun na vyšší pracoviště.
Infuzní terapie je léčba pomocí kapaček,
do kterých se dávají látky v poměrech, které je
tělo schopno zpracovat a efektivně zužitkovat. Taková aplikace do žíly je nejúčinnější způsob. Léčba se provádí pouze
na doporučení odborníků, zejména ortopedů, neurologů
a také obvodních lékařů a to
pro léčbu akutních i chronických problémů.
Nejčastějšími pacienty jsou
lidé s bolestmi zad. Infuzní terapie je vhodná pro dlouhodobou léčbu chronických onemocnění. (Např. pro bolesti
zad či migrény jsou to 10 –15
denní kůry, pro žlučníkové či
ledvinové koliky jen 2 – 3 dny.)
Efekt takové léčby bývá markantní, pacientům se většinou
výrazně uleví. Navíc je toto oddělení malonákladové a tedy
finančně výhodné.
Doktor Choc zmínil dopis primáře MUDr. Vítězslava Kuhna, z jehož pověření
zde vystoupil, a poděkoval
vedoucí sestře oddělení Haně
Kubovcové, která myšlenku
iniciovala a podílela se na její
realizaci. „Od nápadu k otevře-

ní neuběhly ani dva měsíce. Domluvili jsme se
s ostatními odděleními, co bychom si mohli
vypůjčit, aby se nemuselo zbytečně utrácet,
a v součinnosti s vedením jsme to pak zrealizovali,“ dodala sestra.
Vedoucí lékař Vítězslav Kuhn v dopise
upozornil, že se sice otevírá malé oddělení,
ale o to je významnější pro pacienty, a snad
pomůže zachovat v nemocnici smysluplné
a potřebné činnosti. Dále uvedl: Není potřeba
vzpomínat na to, co bylo kdysi před 30–40 lety
a co všechno se v sušické nemocnici dělalo. Časy
se mění, vlastní medicína a zdravotní potřeby společnosti také a jen prosazování toho, co bylo, vede
spíše k zániku nemocnice. K tomu ještě přispívají
různé osobní, lobistické a politické zájmy, které
vůbec nehledí na realitu doby a zneužívají i širokou veřejnost ke svým cílům. Za nápad i organizaci poděkoval vedoucí sestře Haně Kubovcové,
za podporu jednateli nemocnice Luďku Cibulkovi,
doktoru Jiřímu Chocovi, hlavní sestře Věře Petrů
a doplnil: Je to zářný příklad toho, jak poskytnou v nemocnici další potřebnou péči. Jen více
takto odvážných spolupracovníků s moderním
způsobem myšlení, kteří jen nekritizují, ale konají.
Na závěr proběhla diskuze o dovybavení tohoto pracoviště televizorem,
přičemž už nyní je možnost poslechu
relaxační hudby. Zanedbatelné to jistě není, vždyť jedna infuze
trvá téměř hodinu. Starosta
města Petr Mottl poděkoval
za dobrý nápad a jeho realizaci, která pacientům otevírá
větší možnosti a přináší vyšší
komfort a vyzdvihl, že je velmi potěšující slyšet z nemocnice dobré zprávy. V nadcházejícím období bude infuzní
oddělení objednávat pacienty na čtyři dny v týdnu (úterý
až pátek).
Text a foto Eduard Lískovec
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K situaci ohledně interního oddělení a multioborové JIP (jednotky
intenzivní péče) podává
vyjádření jednatel nemocnice Luděk Cibulka:
„Vzhledem k tomu, že
nám jedna lékařka odešla
a druhá přešla na jiné oddělení, museli jsme omezit
provoz interního lůžkového oddělení, interní ambulance zůstává v nezměněném provozu. Noví pacienti
ve vážnějším stavu budou
transportováni do nemocnice v Klatovech či Strakonicích a na doléčení se vrátí k nám do prostor interny,
která bude dočasně provozována jako oddělení následné péče. Intenzivně sháníme dva lékaře s atestací
z interních oborů, jakmile se
to podaří, ihned se vrátíme
k normálnímu režimu. Všichni máme zájem na obnovení
plného provozu.
JIP je v současné době
uzavřena z důvodu malování, zhruba po deseti dnech
bude opět připravena přijímat pacienty. Lékaři a sestry ARO zůstávají přítomni
24 hodin 7 dní v týdnu. Veškeré moderní přístrojové vybavení
JIP tak bude
nadále plnit
svůj účel při
zajišťování p otřeb né pomoci
pacientům.
Do obnovy a rozvoje
přístrojového vybavení neustále
investujeme
nemalé f i nanční prostředky tak, aby byla poskytována zdravotní péče
dlouhodobě a na vysoké
úrovni. Doufáme proto, že
se brzy podaří sehnat chybějící lékaře a obnovit provoz v plném rozsahu.“

Přímo na JIP představuje vyspělé přístrojové
vybavení staniční sestra
Zuzana Kroutílková:
„Poskytujeme zde komplexní intenzivní léčbu.
V nejzávažnějších situacích můžeme provádět
komplexní resuscitační
péči. Jednotka je vybavena osmi intenzivními lůžky. U každého je k dispozici komplexní monitorovací
technika umožňující permanentní sledování nemocného (monitorace EKG křivky,
saturace, TK). Nedávno jsme
získali k jednomu původnímu další čtyři plicní ventilátory, díky nimž jsme se tu
mohli postarat i o covidové
pacienty v časech, kdy specializovaná pracoviště měla
nedostatek lůžek. Nově
jsme pořídili moderní bronchoskop, který nemají ani
některé větší nemocnice.
Lékař si na monitoru díky
miniaturní kameře může
zevnitř prohlédnout přímo
pacientovy plíce či průdušky. Ke dvěma starším jsme
pořídili čtyři nové časově
programovatelné antidekubitní matrace proti proleženinám.
Další velkou
investicí byl
nákup de seti pump
na infuze
a dvaceti
i nj e kč n í c h
dávkovačů, ke kterým jsme si
z důvodu
lepší manipulace, synchronizace a úspory
práce ne chali na zakázku zhotovit dvě dokovací stanice na pojízdných
stojanech. Průběžně se dovybavujeme novými odsávkami, jednorázovými filtry
a dýchacími okruhy.“
úvod a foto ED
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Seznamovací kurz 2022

Okresní finále atletického čtyřboje

TIN KATEŘINA TOMÁŠ LUCIE JAROSLAV VĚRA MIROSLAV

František

Naši noví studenti prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia
společně se svými třídními učiteli a výchovnou poradkyní absolvovali na začátku září tradiční seznamovací kurz. Nově jsme zavítali
do objektu školy v přírodě v Mokrosukách, který je pro aktivity podobného typu jako stvořený. Na
programu bylo velké množství her
nejrůznějšího zaměření. Obvykle se
začíná seznamovacími aktivitami,
dále následují činnosti zaměřené
na práci v týmu a důvěru, na umění kooperace, přičemž se složení

skupiny stále mění, aby se poznali
všichni navzájem, a aby nejen učitel, ale i spolužáci věděli, v čem se
mohou na koho spolehnout. Kromě sebepoznávacích her a sebereflexe jsou do kurzu začleněny aktivity pohybové, prvky převzaté
z arteterapie, dramaterapie a muzikoterapie. K uvolněné atmosféře
svou přítomností přispěli dva naši
letošní absolventi, Eliška a Pavel,
kteří svou bezprostředností a nikdy
nekončící dobrou náladou dokázali
vždy podpořit a rozveselit.
K. Lhotková

BAREVNÝ KRUH 4.E

I ve škole se najde čas na objevování, kouzlení a hry. Prostor na
tyto aktivity našli žáci 4.E ze Základní školy T. G Masaryka Sušice, Komenského 59. Pustili se
do experimentu s barvami. Nejenže se dozvěděli, které barvy jsou
primární a sekundární, ale také si
vyzkoušeli, které barvy jim vzniknou při smíchání dvou primárních
barev. Barvy nás obklopují. Mají
mnoho odstínů a pojmenování.
Naučili jsme se, co je to například
spektrální barevný kruh a v našem
experimentu jsme využili tři základní (primární) barvy: červenou,

modrou a žlutou. Na papír jsme
vyskládali 12 kelímků s vodou.
Do třech kelímků jsme vymačkali akrylové barvy a všech dvanáct
kelímků jsme proložili papírovými
ubrousky tak, aby konce ubrousků
byly namočené ve vodě. Barvy se
nám tak propojily a vytvořily nám
spektrální barevný kruh. Základní
barvy nám poté vytvořily barvy
sekundární (oranžová, zelená, fialová) a terciární (světlý a tmavý
odstín oranžové, fialové a zelené).
Byl to čtyřdenní proces, ale stálo za
to na výsledek počkat.
Mgr. Aneta Szkanderová

ŠD – INDIÁNSKÁ VÝPRAVA

První měsíc v Lerchově škole
zakončily děti z 2. a 3. oddělení
ŠD dobrodružnou indiánskou
výpravou za pokladem.
Celé září se o indiánech dozvídaly zajímavosti, malovaly totemy, vyráběly čelenky či amulety,
zkoušely indiánský způsob lovu.
Až konečně v pátek 30. 9. se
všechny pomalovaly válečnými
barvami a s indiánským pokřikem
vyrazily do přírody hledat poklad.

Než ho našly, splnily spoustu
úkolů, které prověřily indiánskou
zdatnost, hbitost, zručnost, paměť i pozornost.
Poklad byl s radostí nalezen
i rozdělen. Pak už jen zbývalo spěšně, ale přesto s dobrou
náladou, docválat zpět do našeho modrého indiánského
tábora.
náčelnice Helča a Míša
(vychovatelky ŠD, ZŠ Lerchova)

Podle českého kalendáře slaví Františkové svůj svátek 4. října.
V České republice žije 122 910 Františků, v Sušici 550. Jedná se tedy
o jméno poměrně oblíbené –
v žebříčku nejčastějších mužských
jmen zaujímá 13. místo.
Jméno s italskými kořeny má
svůj základ v germánském slově
Frank(o), které lze přeložit jako
„svobodný muž“. Jméno Francesco
pochází z Itálie a v překladu znamená malý Francouz. Italský chlapec Giovanni Bernardone, později František z Assisi, tuto přezdívku
získal proto, že jeho matka byla původem z Francie. Po jeho svatořečení se jméno František začalo
„nosit“ jako projev úcty.
Významní nositelé jména
Mezi nositele jména patří například papež František (vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio), český
historik, politik, spisovatel a Otec
národa František Palacký, také básník, kritik a překladatel František
Ladislav Čelakovský a filmový i divadelní herec František Filipovský.
Dále mezi nositeli jména najdeme
skladatele a autora hudby české
národní hymny Františka Škroupa a spisovatele, básníka Františka Hrubína. Německou podobu
jména nosil i pražský německy píšící spisovatel židovského původu
Franz Kafka.
Jak se říká Františkům domácky a zdrobněle
Oblíbenými domácími podobami jména jsou Franta, Fanda nebo
Fanouš. Františky lze oslovovat
i Fery, Fráňa a Ferda. Zdrobněle
používáme také jména Frantík či
Fanoušek, možno užívat i varianty
Ferenc, Frank nebo Francek.
Jedním ze sušických nositelů
jména je František Knetl, ve volném čase kytarista a zpěvák, člen
metalových kapel Mortifilia a Asmodeus, a jeden z pořadatelů
sušického metalového festivalu
Metal Madness, který se od roku
2014 každoročně koná na ostrově Santos. S kapelou Asmodeus
obdrželi v roce 2015 cenu Anděl
a letos s Mortifilií obsadili druhé
místo v anketě Břitva.
Jak jsi ke svému jménu přišel?
„Zdědil jsem ho po svých předcích, pochopitelně myslím ty z otcovy strany. Ostatně kdybys ty byla
kluk, tak jako prvorozená bys byla
Fanouš i ty.“
Do ZUŠky jsi chodil na klarinet, jak ses vlastně dostal ke kytaře? V kolika letech jsi si koupil
svou první kytaru?
„Ke klarinetu jsem se dostal díky
dědovi, teď mám zas na mysli toho
z matčiny strany, který byl aktivním muzikantem po celý svůj život
a ve své kapele hrál právě na klarinet a altsaxofon. Ač si dědu moc
nepamatuju, pač umřel, když mi
byly tři, měl jsem zřejmě tuhle jeho
vášeň v sobě a chtěl jsem podle
jeho vzoru taky do něčeho dout.
Do ZUŠky jsem tedy chodil na klarinet, později, sem tam, i na saxofon, celkem sedm let, od deseti do
sedmnácti. A i s odstupem času
musím říct, že jsem měl opravdu
štěstí na učitele, na nástroj mě učil
František Pekhart, na nauku Josef
Baierl, na gymnáziu jsem navíc měl
na hudební výchovu paní učitelku
Naglmüllerovou. Do muzikantského života mě vybavili víc než dobře,
a i ve svém dnes již značně pokroči-

lém věku nepřestávám čerpat a těžit z toho všeho, co mě naučili. Ale
málo platný, když jsem se zhruba
ve svých dvanácti letech ujal španělky, kterou má starší sestra zpupně odhodila do kouta, čaplo mě to
drnkání víc než zpěv skřivana, a od
té doby jsem kytaru už z ruky nepustil. Ve třinácti jsem si pak u rodičů vybrečel kytaru elektrickou
a založil svoji první kapelu, tenkrát
ještě přísně rockovou.“
Kdo byl tvým vzorem nebo
inspirací?
„V mých úplných začátcích
s elektrickou kytarou, tedy někdy
kolem roku 1991, to byl jednoznačně kytarista Petr Mika ze žichovické kapely Reflex. Nejenom že uměl
skládat skvělé písničky, ale hlavně hrál na tehdejší dobu parádní
sóla, u kapely, která striktně obrážela jen bigbítové zábavy, opravdu
málo slyšitelný jev. Zkoušeli tenkrát
v Žichovicích v agitačním středisku, a já každou neděli po obědě
sedal na kolo, a jezdil se ze Sušice
dívat na ně a s otevřenou pusou,
poslouchat, potažmo se od nich
učit, jak se má vlastně ten správnej bigbít hrát. Když nás pak navíc
v roce 1993, v mých čtrnácti letech,
vzal Reflex s sebou jako předkapelu do Horažďovic na Lipky, splnil
se mi můj první velký muzikantský sen.“
Proč jste se rozhodli pořádat
v Sušici metalový festival?
„Řekl bych, že nás k tomu postupem času dovedly dvě věci. Tou první je bezesporu naše aktivní muzikantství. Po rozličných metalových
akcích, koncertech nebo festivalech,
jezdíme s kapelou pravidelně už od
roku 1998. A bohužel, nebývá zas až
takovou výjimkou, že jsou tyto akce
ať už pro účinkující, tak i pro fanoušky, ne moc dobře zorganizované,
takové nějaké odfláknuté. Jednoho dne jsme si proto s klukama řekli,
že se pokusíme udělat festival svůj,
zcela podle našich přání a představ.
Snažíme se vystříhat a oprostit od
všeho „špatného a zlého“, co nás
kde kdy potkalo. Chceme zkrátka
do Metal Madness promítnout více
jak dvacetileté zkušenosti takovým
způsobem, aby všichni od nás odjížděli maximálně spokojeni, a navíc tímto naším společným dítkem
chceme ukázat kolegům muzikantům – pořadatelům, že festival jde
uspořádat na úrovni i s minimálním
rozpočtem. No a tou druhou věcí, ne
však méně podstatnou, budiž naše
fandovství metalové muzice. Není
nic krásnějšího, než mít tu možnost
dovolit si pozvat na svůj fest kapely
světového jména a věhlasu, nezpochybnitelné pojmy ve svém ranku,
ty pravé legendy, které odjakživa
obdivuješ a stále se od nich učíš...
A najednou bum, hrajou ti kousek
za barákem...“
Kdybys měl neomezený rozpočet, jakou kapelu bys chtěl
slyšet hrát na Metal Madness?
„Tak kdybych měl opravdu zaručeně neomezený rozpočet, jednoznačně bych jako první oslovil
poměrně nedávno rozpadlé Slayer,
a pokusil se je zaplatit takovým
způsobem, že by se dali znovu dohromady, byť by to bylo jen pro ten
jeden jediný koncert na Santosu.
Poslyš, ty máš nějakého movitého
sponzora v pácu?“
Tereza Knetlová VII. A
Zdroj: wikipedia.org, kdejsme.cz

V pondělí 26. 9. a v úterý 27. 9. se
konalo v Klatovech okresní finále
atletického čtyřboje hochů a dívek.
Soutěž pořádala ZŠ Plánická ul. Letos byla podle organizátorů nejvyšší účast škol za poslední dekádu. Je
dobře, že po dvou letech omezování sportovních aktivit mají děti opět
zájem sportovat. Obě družstva naší
školy, ZŠ Lerchova, reprezentovala
velmi dobře.
Hoši ve složení Zdeněk Holeček,
Kryštof Karlík, Lukáš Ševčík, Vojtěch Veselý obsadili celkově druhé
místo. Velmi hodnotné výkony podali hoši např. při sprintu na 60 m
(Holeček 7,6 s, Ševčík 7,7 s, Karlík
7,8 s) či v hodu míčkem (Holeček
60,20 m, Ševčík 65,78 m). Souboj
o celkovou první příčku a případný postup do krajského finále kluci jen těsně prohráli v závěrečném
vytrvalostním běhu s atlety gym-

názia Klatovy. Kromě toho ještě
úspěšně individuálně zabodoval
Zdeněk Holeček, který se v soutěži
jednotlivců stal druhým nejlepším
vícebojařem okresu.
V úterý 27. září se stejné soutěže zúčastnilo družstvo dívek. Naši
školu reprezentovala děvčata ve
složení N. Capcarová, T. Votavová,
N. Pitelová z 8. A a E. Kratejlová,
M. Kuthanová z 9. A. I když bylo
chladné a deštivé počasí, dívky
bojovaly o každý bod s velkým
nasazením. Po závěrečném vyhodnocení zůstalo družstvo dívek jen „krůček“ od bronzové
medaile (80 bodů). Ze 13 účastníků obsadila děvčata celkově
4. příčku.
Všem, kteří byli ochotni reprezentovat naši školu patří velké poděkování a gratulace k dosaženým
výkonům.
-MP, JB-

Kvíz na téma duševní zdraví

Týdny mezi 10. září a 10. říjnem
již tradičně patří Týdnům pro duševní zdraví. Po celé republice
v této době probíhají různé akce,
které mají za cíl informovat veřejnost o tématu duševního zdraví.
FOKUS – Písek, pobočka Sušice
se letos zapojil s Kvízem na téma
duševní zdraví, který proběhl 7. října v kinokavárně v Sušici. Celým
kvízem provázela Radka Rybáková z Iniciativy Na rovinu, která
u odpovědí na otázky zmiňovala
nejen různé zajímavosti z oblasti
duševního zdraví, ale také odpovídala na otázky z publika. Akce
se zúčastnilo celkem 6 týmů, dva
z nich nakonec dosáhly shodného
počtu nejvyšších bodů a o vítězství
se podělily. Vítězové si tak domů
odnesli výrobky ze sociálně terapeutických dílen Fokusu a to ručně tkané koberce, bločky, sovičky
a další drobnosti.
Akce se nesla celkově v příjemném a uvolněném duchu. Účastní-

ci měli možnost pozastavit se nad
tématem duševního zdraví, které
není automatické a je potřeba se
o něj starat. Zároveň si účastníci
mohli odnést i naději, že přestože člověka duševní onemocnění
potká, může nadále vést normální a plnohodnotný život. Stejně
jako u jakéhokoliv jiného fyzického onemocnění je i u duševního
onemocnění nejdůležitější prevence a včasná léčba.
Závěrem bychom velice rádi
poděkovali všem, kteří přispěli
dobrovolným vstupným, vybrané peníze využijme ve prospěch
našich klientů. Zároveň patří veliké
díky i Sirkusu, který nám umožnil
realizovat tuto akci v prostorách
kinokavárny a velice nám pomohl
s propagací této akce. Pevně věřím,
že se příští rok opět setkáme na nějaké akci v rámci Týdnů pro duševní
zdraví někde v Sušici. Přejeme vám
všem pevné duševní zdraví.
Mgr. Kateřina Mostová, Focus Písek
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 3. října 2022
•
Rada města schválila podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení výjimky od 1. 9. 2022
na školní rok 2022/2023 pro Základní školu T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129, z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 žáky ve třídě IX. C
v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu žáků ve škole uvedené
v rejstříku škol a školských zařízení.
•
Rada města vzala na vědomí vypořádání námitky proti
výběru dodavatele ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku
na zpracování Lesních hospodářských osnov Sušice, zařizovací
obvod Sušice, kterou podala firma ING-FOREST s. r. o. Námitka byla odmítnuta. Rada města pověřila starostu města podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, společností LESPROJEKT
Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav, IČ
25065602, za nabídkovou cenu ve výši 2 920 500 Kč bez DPH,
tj. 3 533 805 Kč včetně DPH.
•
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě č. A-00310200 se společností Pošumavská odpadová s.r.o., Dr. Sedláka 782,
339 01 Klatovy, IČO: 04510984, DIČ: CZ04510984 a pověřila starostu města jejím podpisem.
•
Rada města schválila plánovací smlouvu č. A-003836 se
společností Fixnet s.r.o., Pravdova 1274, Sušice na uložení optické sítě do pozemků města Sušice a pověřila starostu města
podpisem smlouvy.
•
Rada města schválila instalaci optické sítě v čp. 718, ulice 5.
května v Sušici na základě žádosti společnosti SUPTel-PROJEKT
s.r.o., Hřbitovní 1322/15, Plzeň, technicky zastupující společnost
CETIN, Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Vysočany.
Kompletní usnesení z jednání z rady města na www.mestosusice.cz
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Informace o postupu rekonstrukce ulice
Studentská v úseku mezi křižovatkami
s ulicemi Villaniho a Smetanova
Rekonstrukce ulice Studentská byla fyzicky zahájena 13. 6.
2022, realizaci stavby provádí firma LS STAVBY, s.r.o. z Nýrska,
která zvítězila ve výběrovém řízení. V uzavřené smlouvě o dílo
byla požadovaná doba výstavby 22 týdnů od zahájení.
Dne 19. 9. 2022 schválila rada města dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (podepsán 27.9.2022), kterým se cena stavby navýšila
o 2,68 mil. Kč bez DPH a doba realizace se prodloužila o 6 týdnů, na celkem 28 týdnů (počítáno od 13. 6. 2022).
Uzavření dodatku bylo vyvoláno nárůstem objemu prací,
jejichž potřeba nastala v průběhu provádění – až měřením
na pláni, odhalené během provádění výkopových prací, bylo
zjištěno, že stávající podloží nevykazuje požadované hodnoty
únosnosti. Pod komunikací se totiž ve velké části ulice nachází mocná vrstva jílu, který je potřeba pod vozovkou a v rýhách
potrubí z části odstranit a nahradit hutnitelným materiálem,
aby dokončená komunikace splnila požadované technické parametry (zejm. dostatečnou únosnost/ odolnost pro současnou
intenzitu dopravy). Dalším faktorem, který významně zdržuje
postup stavby, jsou dosavadní nepříznivé klimatické podmínky – vydatné srážky, navíc v kombinaci s jílovitým podložím,
které je nestabilní a zvyšuje tak časovou náročnost provádění
výkopových prací.
Po dobu realizace zůstane úsek ulice uzavřen pro provoz
automobilů. Průchod pro pěší je zachován, byť může být díky
probíhající činnosti složitý a nepříjemný a bude lépe se ulici
vyhnout, pokud to lze.
Pro úplnost: stavba s názvem „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská
– SO01, SO11, DSO21.1.“, zahrnuje kompletní rekonstrukci ulice, tedy zejména výměnu vodovodního a kanalizačního řadu,
vč. přepojení nemovitostí v daném úseku na tyto řady, úplnou
obnovu povrchů chodníků a komunikace a také výměnu veřejného osvětlení a obnovu zeleně – v závěru stavby budou opět
vysazeny tradiční hlohy.
V případě ul. Studentská se jedná o první část dlouho plánovaných oprav v lokalitě „Červená“, kde jsou dlouhodobě problémy s kanalizací a vodovody. Proto by bylo vhodné co nejdříve
dokončit i ulice 5. května a Smetanova. Ty budou projednávány
v rámci rozpočtu města na rok 2023.
Město Sušice

Sušické noviny vyhrály krajské kolo soutěže Radniční listy roku 2022
v kategorii municipality nad 10 tisíc obyvatel (pořádá Kvalikom, z. s.).
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem stálým současným i nedávným dopisovatelům zejména Ivanu Niklovi, Martinu
Mejstříkovi, Marii Malé, Emilu Kintzlovi, Vilému Hrachovi, Martinu
Buršíkovi a Petru Hrachovi.
-red-

Vánoční trhy 2022
Městská policie Sušice oznamuje, že ve dnech 17. – 23. 12.
2022 se budou konat na náměstí v Sušici tradiční vánoční trhy.
Zájemci o prodej se mohou již hlásit na níže uvedených kontaktech.
Prodejcům nabízíme zapůjčení omezeného počtu dřevěných
stánků a přístup k elektrické energii, prodlužovací kabely musejí
mít prodejci vlastní.
Účastnit se mohou prodejci zboží, které má povahu řemeslné
výroby (např. věci ze dřeva, kovu, korálků, skla, látek, perníčky, svíčky, medovina, pletené zboží, suchá vazba, keramika, apod.). Vlastní
stánky musejí mít stylový charakter, tzn. žádné igelitové fólie apod.
Předváděná řemesla budou vítána.
S přáním příjemného dne
Martina Gregorová – e-mail: mgregorova@mususice.cz, tel. 376 540 201
Městská policie Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Bezpříspěvkoví dárci krve byli oceněni na radnici

Milostivé léto II
Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým
sektorem Milostivé léto II.
To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500 Kč + DPH, veškerý zbytek
dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále
a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500 Kč (1.815 Kč
s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do
30. listopadu 2022.

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.
Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.
Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.

JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte
např. uvedeno, že exekuce se vede pro 3.000 Kč s příslušenstvím
– pak je jistina 3.000 Kč.

Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.
Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II.
Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv.
Milostivého léta II doporučeným dopisem do 30. listopadu 2022.
Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek
(jistina + 1.815 Kč).
Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás
od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky, zabývajícími se
dluhovou problematikou. Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Výzdoba obřadní síně v přízemí sušické radnice jakoby byla stvořená pro slavnostní předávání ocenění bezpříspěvkovým dárcům
krve. Hned vedle řečnického pultu je umístěno aranžmá růží a spletených červených srdcí. A právě zde jako každým rokem převzali
11. října ocenění s malým dárkem dárci krve. Akci připravily Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy a město Sušice.
V úvodu všechny přivítala matrikářka Alice Primasová a postupně dárce vyzvala k zápisu do pamětní knihy a převzetí ocenění.
Předseda místní skupiny ČCK Václav Kämpf přednesl tematickou
báseň, kterou sám složil a za město Sušice promluvil vedoucí Odboru kanceláře starosty Jan Löffelmann. Slovy vyjádřil význam pomoci, kterou neznámým lidem bezpříspěvková dárci krve poskytují.
„Dáváte zcela nezištně kus sebe sama a pomáháte tak zachraňovat
jiné lidské životy. Jste příkladem kulturní a morální vyspělosti. Velice
si vážím vaší dlouhodobé a účinné pomoci,“ shrnul řečník a všem
vyjádřil velký dík.
Ostatně poděkování bylo nejčastěji skloňovaným slovem a v závěru zaznělo i z úst předsedy oblastní výkonné rady Českého červeného kříže Klatovy Olivera Kapusty a vedoucí lékařky transfuzního oddělení Klatovské nemocnice Jany Zídkové. Hudbou slavnostní
atmosféru orámovala Dáša Kratochvílová.
26 ocenění bylo podle počtu odběrů rozděleno do tří skupin.
Bronzovou plaketu prof. MUDr. Jana Janského za 10 odběrů
obdrželi: Helena Hájková, Adam Hanus, Adam Ministr, Bc. Alice
Primasová, Václava Rendlová, Bc. Vendula Tomanová, Eva Vaněčková, Michaela Vávrová, Josef Vítovec, Eva Žitníková
Stříbrnou plaketu prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů obdrželi: Milan Brůha, Simona Fišerová, Dis., Klára Horejšová,
Milada Janošíková, Pavel Makovec, Ladislav Pasker, Bc. Stanislava
Sporková Ptáčková, Hana Tocháčková, Petra Tušinovská, PharmDr. Pavel Zdeněk
Zlatou plaketu prof. MUDr. Jana Janského za 30 odběrů
obdrželi: Irena Homolková, Libor Jonáš, Ing. Drahomíra Svatková,
Petr Svoboda, Josef Škudrna, Mgr. Monika Věchtíková.
Text a foto Eduard Lískovec, více foto na www.kulturasusice.cz

Odkaz a obraz van Gogha v sušické galerii
Sušická Galerie Sirkus připravila pro návštěvníky jedinečnou a netradiční výstavu obrazů. Je to van
Gogh, nebo není? mohl by si říkat
náhodný a nepoučený návštěvník
galerie. Účastníci vernisáže výstavy, která se uskutečnila 7. října však
dobře vědí, jak to je: Je i není to Vincent van Gogh!
V sušické galerii jsou totiž vystaveny obrazy z filmu S láskou Vincent, který vznikl přemalováváním
záběrů hraného filmu. Během dvou
let tak vznikalo 66 960 olejomaleb
od 125 různých malířů, z nichž 40
je k vidění v Galerii Sirkus. Film je
inspirován životem a nezaměnitelným rukopisem tohoto slavného
malíře a tak se na plátně občas stane, že se na okamžik objeví přímo
van Goghův obraz. Většina záběrů však je originálem filmu a právě
tyto jednotlivé obrazy jsou předmětem výstavy. I když některé se
opravdu těsně
přibližují originálu. Jeden takový typický
jen vánkem
odlišný příklad
můžete vlastním pozorováním odhalit
a pro zajímavost zapsat do
pamětní knihy
na parapetu
galerie.
Samotná výstava S láskou Vincent (Loving Vincent) je součástí širšího projektu
UNESCO, který formou putovních
výstav po celé republice představuje kulturní dědictví evropských
zemí. Minulý měsíc se Sušičané
mohli seznámit s Maďarskem a od 7.
října je na venkovním plášti při vstu-

pu do kina instalována výstava Nizozemsko. Autor projektu Jiří Králík
tento základní námět vždy doplní
nějakou pozoruhodností s danou
zemí související. Tentokrát na fasádě kina můžete také vidět velkoplošné fotografie Daniela Řeřichy

z cyklu Magické Holandsko a v Galerii Sirkus již zmíněnou výstavu.
A to ještě z Nizozemska nebylo
všechno. Na vernisáž výstavy v Galerii Sirkus 7. října přijel zazpívat a zahrát na kytaru a foukací harmoniku
nizozemský písničkář Johan Meijer.
Před lety ho na jednom vystoupení

zaujal Jaromír Nohavica a teď zpívá
jeho písničky ve svém rodném jazyce, dokonce vydal i originálně zaranžované CD. Obdivuhodný počin
ještě umocňuje jeho snaha učit se
a mluvit česky. Výstavu opět uvedla
a zahájila Mirela Tůmová a Jiří Králík
doplnil informace
o celém projektu.
Ač to není přímo výstava obrazů van Gogha,
přesto jeho výtvarný rukopis
prostupuje celou galerií, místy
se s jeho dílem
prolíná a ve výsledku každého
na ně odkazuje.
Zeptal jsem se
Mirely Tůmové,
která výstavy v sušické galerii
připravuje, zda jí nabídka takové netradiční expozice potěšila a co pro ní odkaz Vincenta
van Gogha znamená: „Nabídka
této výstavy mne zaujala, protože
mám možná subjektivní pocit, že

jeho dílo – jeho obrazy má mnoho lidí tak jako i já uložené někde
v sobě, jsou nám známé a blízké. Dokonce na reprodukce jeho obrazů
narazíte v mnohé domácnosti, ať
už to bude zátiší se slunečnicemi na
porcelánovém hrnečku nebo noční
nebe s chvějícím se svitem hvězd na
nástěnném kalendáři. Domnívám
se, že jeho obrazy jsou blízké širokému diváckému publiku, protože
s ním dokážou komunikovat. Když
jsem přemýšlela, čím to je, napadlo
mne, že je v jeho obrazech mimo jiné
velká vřelost a láska ke světu a lidem,
které maloval. Navzdory tomu, že
s tímto světem zřejmě těžce a složitě
komunikoval. Nedivím se, že autorku filmu, malířku a režisérku Dorotu
Kobielovou natolik fascinoval, že posléze dospěla k rozhodnutí natočit
celovečerní animovaný film o tomto
malíři. Všechna filmová okýnka tohoto snímku jsou namalovaná. To
je vlastně krásná pocta jeho práci.“
Všechny výstavy máte možnost zhlédnout do 8. listopadu.
Text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

4. abonentní koncert Kruhu přátel
hudby v Sušici (Ševčík Quartet)
Zajímavou konfrontaci očekávali pravidelní posluchači koncertů Kruhu přátel hudby 13. října ve
Smetanově sále. Na předchozím
koncertě vystoupili interpreti té
nejstarší a nejvyzrálejší generace
– Guarneri Trio, ověnčené mnoha
vavříny – kteří zanechali v posluchačích hluboký dojem.
To Ševčík Quartet je složen
s interpretů takřka o dvě generace
mladší. Repertoár, který si zvolili byl
velmi ambiciózní a jen díky technickému vybavení všech hudebníků mohl být proveden s úžasnou
mladistvou energií a lehkostí, která
jim již přinesla významné úspěchy
na světových pódiích.
Smyčcový kvartet Josepha Haydna op. 76 d moll kladl největší zodpovědnost na hráče 1. houslí. Pavla
Tesařová, jejíž výkon snese srovnání s nejlepšími světovými houslisty,
strhla svým výrazem mužskou část
kvarteta, její pasáže ve vysokých
polohách zněly zpěvně a intonačně naprosto přesvědčivě. Skladbu
Bohuslava Martinů nazval sekundista Michael Foršt experimentem.
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Zvukově velmi dramatické a překotné dílo strhlo posluchače a bylo
odměněno dlouhým potleskem.
V druhé polovině koncertu zazněla hudba z kvartetního nebe.
Smyčcový kvartet Bedřicha Smetany nazvaný Z mého života naplnil
svou romantickou vroucností i dramatickými pasážemi celý sál. Mladí
umělci odevzdali tomuto dílu veškerý svůj um. Violista Matouš Hasoň společně violoncellistou Adamem Klánským podpořili barvou
svých spodních nástrojů náladu
těžkého osudu Bedřicha Smetany, který toto velkolepé dílo psal
již hluchý.
Svým výkonem i dramaturgií
večera připravilo Ševčíkovo kvarteto přátelům klasické hudby v Sušici
výjimečný hudební zážitek.
Na příštím koncertě 15. prosince nám soubor RITORNELO
s uměleckým vedoucím Michaelem Pospíšilem přiblíží hudební tradici postní předvánoční doby.
Jakub Waldmann, foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

Bez jediného slova: Mirka Novak
nazpívala čistě vokální album
Česká zpěvačka Mirka Novak
zhudebnila lidské emoce na albu
s názvem Malbum. Vrstvením
zpěvů a užitím pestré palety zvuků tvořených pouze ústy vznikla
nahrávka téměř bez hudebních
nástrojů. Výjimkou je skladba
s hostujícím zpěvákem a multiinstrumentalistou Zdeňkem Bínou, frontmanem skupiny minus
123 minut. Na studiový debut láká
videoklipem skladby Darórárí plným tance a hry světel a stínů.
Tvůrce klipu Martin Papesch
Huleja zachytil minimalismus
singlu záběry z potemnělého
plzeňského industriálního komplexu Papírna. „Vrstvu po vrstvě, jako malbu, jsem na sebe přidávala jednotlivé melodie hlasů
a dalších prvků. Pokaždé jsem poodstoupila od kompozice a přimíchávala zvuky
neexistujících slov s různě barevnou
zvukomalbou. Přirozeně, podle pocitu. Byl to pro
mne očistný až
terapeutický
proces vzhledem k tehdejší
osobní krizi. Při
natáčení videoklipu jsem si mohla
výsledek dvouleté práce konečně
užít a vyjádřit vlastní tahy malířského štětce i tancem,” říká o počinu jeho autorka Mirka Novak.
Na multižánrovém souboru
skladeb hostují zmíněný Zdeněk
Bína, mistra světa v loopingu Endru či vokální improvizátorka Ridinu Ahmedová (HLASkontraBAS,
podcast Sádlo). Malbum vychází na CD u slovenského vydavatelství Hevhetia. Mixu se autorka
chopila spolu s Martinem Píchou
a Adamem Pakostou. Masteringu
se ujal kytarista skupiny Ilustratosphere Miroslav Chyška. Na několika skladbách se producentsky
podílel skladatel Igor Ochepovsky.
Sušicko-plzeňská zpěvačka je
zakladatelkou pěvecké školy Studio Zpěv Plzeň, své výukové metody prezentovala letos také na

Berklee College of Music v Bostonu.
K workshopu na největší nezávislé škole soudobé hudby na světě
ji přizval pětinásobný držitel ceny
Grammy baskytarista Victor Wooten. Ve Státech pravidelně sezonně vystupuje přes deset let a má
za sebou spolupráce s jazzovými
a soulovými hudebníky jako pianistou Marcuse Millera Federicem
G. Peňou, basistou Betty Carter Tarusem Mateenym či Davem Manleyem, kytaristou Jill Scottem. Na
domácí scéně vystupuje se soulovou skupinou Dozen Street, pro
níž skládá písně.
„Skladba, ostatně celé album, je
pro mne oslavou osobní svobody vyjádření. Zachycuje celou mou životní
cestu – od žánrových vlivů, přes koncertní zkušenosti a nejrůznější spolupráce až po odpoutání se od napodobování všech
mých vzorů.
Původně jsem
si písně skládala pro sebe, jen
jsem se potřebovala zklidnit a něco najít.
Jak se mi Malbum formovalo pod rukama,
čím dál víc mi
docházelo, že
tohle jsem já. A že to musí ven,” popisuje vznik alba Novak.
Malbum zazní živě na sérii tří
koncertních křtů, a to 11. října
v plzeňském DEPO2015, 1. listopadu v pražském Jazz Docku,
a 5. listopadu v brněnském Music Labu. Kompozice na nich odprezentuje za pomoci smyčkovače živě před publikem. Na křtech
ji doprovodí americký bubeník
Edward Miles, s nímž dříve Novak
několikrát spojila kreativní síly na
hudebních cestách po Americe.
Oba v reálném čase synchronně
smyčkují jak zpěvy, tak i akustické
bicí s elektronickými pady, vše v řízených improvizacích. Vystoupení
bude provázet scénografie výtvarníka a vizuálního experimentátora Pavla Lišky (Plzeň 2015, Národní
technické muzeum, Divadlo Josefa Kajetána Tyla).
-TZ-

Letní kulturní sezona na Šumavě letos vrcholila koncertem s jubilantem Václavem Hudečkem
Zatím spíš objevovanou než
známou památkou Kašperských
Hor je poutní kostel Panny Marie Sněžné situovaný na jižním
okraji města. K oživení této novorománské svatyně v poslední době přispívají také koncertní
akce, jejichž pořadatelé oceňují především výtečnou akustiku
tohoto prostoru. V uplynulé letní
sezoně 2022 se zde uskutečnilo
hned několik velmi úspěšných hudebních vystoupení, za nimiž stál
povětšinou jako pořadatel místní Šumavský kulturní spolek,
podporující myšlenku stavební
ale i duchovní a kulturní obnovy
tohoto svatostánku.
Mohli jsme tu tak slyšet například dva komorní orchestry, soubor lidové hudby, sólově zde zněly
harfa, cimbál, citera, varhany, klavír,
housle, violoncello, ale i hlasy operních pěvců. Vysoká očekávání zcela
naplnila vystoupení plzeňských
umělců – zpěvaček Ivany Klimentové a Olgy Koblížkové, klavíristky
Táni Vaněčkové a varhaníka Vojtěcha Nováka, v němž zazněly árie
a dvojzpěvy Pergolesiho Stabat
Mater i oper slavných klasiků Smetany, Dvořáka, Pucciniho, Offenbacha a dalších. Víc než milým překvapením byl zejména originální

pěvecký recitál příznačně nazvaný
„Sny a touhy Ivany Klimentové – večer plný písní a chansonů za klavírního doprovodu Táni Vaněčkové“.
Nepochybně hlavní kulturní
událostí uplynulého kulturního
léta v našem kraji se ovšem stal
červencový koncert houslového virtuóza Václava Hudečka
a jeho mladého hudebního kolegy – violoncellisty Eduarda Šístka, člena České filharmonie spolu
s komorním orchestrem MLP právě
v kašperskohorském kostele Panny Marie Sněžné. Akce byla součástí koncertního cyklu orchestru
MLP, který v Kašperských Horách
a okolí každé léto tradičně organizuje rodina Lucie a Ivara Mentzlových a sponzorsky podporuje firma Belimo.cz. Komorní smyčcový
orchestr MLP sestavený ze špičkových hráčů – členů České filharmonie a Symfonického orchestru
Českého rozhlasu v Praze se svými
hosty kromě Kašperských Hor zavítal letos také do Kvildy, Dobré Vody
u Hartmanic, Srní a Strašína. Mohli
jsme zde slyšet sólisty saxofonistu
Felixe Slováčka mladšího, flétnistku Markétu Stivínovou, violoncellistu Eduarda Šístka nebo houslistu
Miroslava Vilímce. Zvláště koncert
20. července v Kašperských Ho-

rách byl opravdu skvělým a jedinečným zážitkem. V jeho první polovině zazněl koncert D-dur pro
orchestr a violoncello rakouského
skladatele klasického období Josefa Haydna. Sólista Eduard Šístek
svým bravurním výkonem posluchače zcela nadchl a evidentně je
přesvědčil o tom, že jeho zařazení
mezi mladou českou interpretační
elitu mu zcela právem náleží. Následující famózní provedení slavného cyklu houslových koncertů
Benátčana Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob s houslovým virtuózem světového jména Václavem
Hudečkem vnímali posluchači ve

zcela zaplněném chrámu jako svého druhu posvátné hudební mystérium, jako jedinečnou událost,
na kterou nelze jen tak zapomenout. Odměnou účinkujícím byl
pak dlouhý, téměř nekonečný potlesk, množství květin. Slavnostním
koncertem v kostele Panny Marie
Sněžné v Kašperských Horách na
Šumavě Václav Hudeček uprostřed
svých posluchačů a přátel zblízka
i daleka jistě krásně a důstojně oslavil své významné životní jubileum
– sedmdesát let života.
Vladimír Horpeniak,
Šumavský Kulturní spolek
Kašperské Hory
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Sušice
21. října od 17 hod. – Husův sál
Pilulky čaroděje Dobroděje
loutkové představení
22. října od 8 hod. – náměstí Sušice

Přehled akcí
28. října od 17 hod. – Husův sál
Červená karkulka
loutkové představení

14. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna

28. října od 18 hod. – parkoviště u Pekařství Rendl
Oslavy 28. října – viz str. 1
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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 fotografií a dobových předmětů

30. října od 16 hod. – Ostrov Santos
Tradiční Hallowen – pro malá i velká strašidýlka
volba krále, dýňové speciality, foto, stezka odvahy
2. listopadu od 19.30 hod. – Smetanův sál

Výstava šumavských řemeslníků a výtvarníků
prodejní výstava keramiky, řezbářských výrobků, obrazů a suchých květin
Šumava v obrazech Václava Martínka
výstava obrazů se šumavskou tematikou

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

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 filmu

4. listopadu od 17 hod. – Husův sál
Očarovaná koza
loutkové představení

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:
Venkovní prostory KINA – výstava do 8. listopadu: 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

5. listopadu od 18.30 hod. – Restaurace Sokolovna

VELKÁ ZASEDACÍ SÍŇ V PŘÍZEMÍ RADNICE
do 30. října
Potenciál urbanistického rozvoje města Sušice
výstava studentských projektů ateliéru Michala Kohouta a Davida Tichého z FA ČVUT v Praze
23. října od 18 hod. – klášterní kostel sv. Felixe
Slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe
slavnostní mše sv., celebruje českobudějovický vikář a spirituál P. Vojtěch Blažek; naváže přednáškou
na téma: „Ježíš neřekl: Uctívejte mě, ale: Následujte
mě…“ Liturgii doprovodí skupina Escape.
(Kostel byl posvěcen 24. října 1655.)

Region
Dlouhá Ves
5. listopadu od 18 hod. – kino Dlouhá Ves
Princ Mamánek

24. října od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Žihobce
12. listopadu od 19 hod. – Smetanův sál
Bejvaláci Sušického dětského sboru – viz str. 6
13. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna

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
do 8. listopadu – výstava – viz str. 4

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Textilní variace Růženy Bílkové – výstava fantazií
i skutečných obrazů realizovaných na tapiseriích
Stromy a my – fotografická výstava Mirka Zámečníka
z jeho toulek Šumavou od jeseně do vesny
(Ne) obyčejný život pana učitele Pintíře ve víru
událostí 20. století – výstava
GALERIE NETOPÝR
Cesta vody | Petr Kutek – skulptury a grafiky
FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy
4. listopadu od 18 hod. – sál muzea Lamberské stezky
Pod/zimní hudební večery na pohodu v Žihobcích
DUO Jan Kotulán a Petr Korbelář – bambusová flétna a klapkodastrová kytara, jemná meditační hudba

Horažďovice

26. října od 15 hod. – KD Sokolovna
26. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Arakain, host Booters
29. listopadu od 17 hod. – kino Sušice

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

Dobrá Voda u Hartmanic
12. listopadu od 12 hod. – u kapličky sv. Martina
Setkání u kapličky sv. Martina
od 15.30 hod. bude program pokračovat v kostele sv.
Vintíře v Dobré Vodě bohoslužbou a od 16.30 hod.
naváže koncert Ireny Budweiserové
– tradiční občerstvení jak u kapličky, tak v Domě sv. Vintíře

Mouřenec

24. října | 7. a 21. listopadu | 5. a 19. prosince od 18 hod.
Výtvarné podvečery s Miroslavem Šislerem
každou sobotu od 11 hod.
volné kurzy kresby a malby pro veřejnost
Aktuální informace naleznete na stránkách www.kultu- Komentované prohlídky Mouřence
více info na www.pratelemourence.cz
rasusice.cz/galerie–sirkus/ nebo tel: 376 523 360
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Vzpomínky
Měl jsi nás rád, přestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene,
bolestí znaveno přestalo bíti,
nebylo léku již, nemohlo žíti.
Přestalo srdíčko tlouci, přestala ústa se smát,
my stále budeme tatínku, dědečku
a pradědečku na Tebe vzpomínat.
Dne 8. října bylo tomu čtyři roky, co nás opustil
milovaný tatínek, děda a praděda pan

Štefan Chudý.
S láskou vzpomínají synové Zdeněk, Jan, Josef, Štefan a jejich rodiny.

Dne 18. října jsme vzpomněli dvacáté výročí, kdy nás
opustil milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Josef Vichr
z Dlouhé Vsi.
Vzpomínají synové s rodinami.

Hvězdy už nesvítí, slunce Ti nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Smutný je domov, prázdno je v něm,
chybíš nám, chybíš nám všem.
Dne 31. října uplyne třetí smutný rok, kdy navždy odešel
náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan

Jaroslav Válek
z Dlouhé Vsi.
S láskou vzpomíná manželka, dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Sociální služby města Sušice zvou na dvoudenní
cyklus miniseminářů pro domácí pečující

Pojeďte s námi...

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 nemocných 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
mob.: 731773300 (Dita Purschová, DiS.)
e-mail: purschova@socialni-susice.cz
„Každý den je šance zlepšit něčí život“

17. prosince 2022
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů.
Pojeďte s námi navštívit Otáčivé hlediště v Českém Krumlově.
Připravili jsme pro vás dvě představení:
21. července 2023

Semináře jsou financovány z projektu Motivační a vzdělávací programy
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu

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 – 2 ks, taštička malá – 1 ks, peněženka – 1 ks, brýle –
1 ks, pláštěnka – 1 ks, stativ – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše.
Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových
stránkách Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská
policie » Aktuální informace.
Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 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

Opustili nás...

11. srpna 2023

Vladimír Zach r. 1961

V sobotu 22. 10. 2022 od 14.00 hodin
se bude konat slavnost požehnání obnoveného
křížku v místě Vysoká Myť.
(Vedle silnice mezi Svojšemi a Zhůřím, směrem k Horské Kvildě).

Jste srdečně zváni.
Věra Marešová a Jiří Strejc

OKÉNKO POMOCI
Fokus – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)
Po 24. 10. 13.00–15.00
Hudební kvíz
Út 25. 10.
9.00–15.00
Rozlučkový výlet s Kačkou
Čt 27. 10.
13.00–15.00
Trénování paměti
Po 31. 10.
13.00–15.00
Hraní společenských her
Út 1. 11.
9.00–12.00
Pohodová jóga
Po 7. 11.
13.00–15.00
Společná tvorba programu
Út 8. 11.
9.00–12.00
Vařečka
Čt 10. 11.
13.00–15.00
Povídání na téma listopad
Po 14. 11.
13.00–15.00
Vědomostní kvíz
Út 15. 11.
9.00–12.00
Hraní společenských her
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769 Sociálně terapeutická dílna:
775 731 769, Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769,
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz,
terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz
Egon Schiele – autoportrét: balet režijního dua SKUTR. Inscenace SKUTRu se představily na mnoha prestižních festivalech v Evropě a Asii.
Např. na festivalu Fringe ve skotském Edinburghu absolvovala jejich
Bejvaláci Sušického dětského sboru byli vždy příle- inscenace Plačky 22 repríz a byla nominována na Total Theatre Award.
žitostným tělesem, které se scházelo při významných Zájezdy je nutné rezervovat nejdéle do 30. 11. 2022!
výročích svého mateřského sboru. Letos historicky
poprvé Bejvaláci vystoupí na svém vlastním koncertě, Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického
a to pod vedením zakladatele sboru Josefa Baierla – kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686
12. listopadu 2022 v 19.00 ve Smetanově sále v Sušici.
Těšit se můžete nejen na ty nejznámější sborové
písně jako Kočár, Zbojník Don Pedro či Bohemian
Rhapsody, ale i na nové písně či aranže, které Bejvaláci nacvičili na letním soustředění v Ostrém u Blatné, to vše v plnohodnotném koncertním programu.
Neváhejte tedy a přijďte s námi zavzpomínat na
sborové časy, či si poslechnout to nejlepší z repertoáru sboru, který v Sušici působí už přes 50 let. Těšíme se na vás!
Prodej vstupenek odstartoval 17. října 2022 přes
rezervační portál SIRKUS – www.kulturasusice.cz.
Každý si může koupit až 6 vstupenek.
-DN-
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Uspěla na MS v Alpách

Lucie Hrabová ze Sušice
(High Point Team) je již etablovanou triatlonistkou světového
neprofesionálního startovního
pole. Specializuje se na podniky
terénního triatlonu (XTERRA).
Tento rok jsme už informovali o jejím umístění ve světovém poháru
i na mistrovství Evropy, vrcholem
sezony pro ní bylo mistrovství světa, které se uskutečnilo první víkend v říjnu. Na výsledek jsem se
zeptal přímo Lucie.
Letos se mistrovství světa
v terénním triatlonu odehrálo v Evropě, téměř za humny,
v Itálii. Není to sice věhlasná Havaj, ale přesto to byl závod velmi hodnotný. Jaká byla konkurence a tvůj výsledek?
„Oproti loňské Havaji, která
byla díky covidovým omezením
spíše mistrovstvím Ameriky, bylo
MS v Itálii absolutně nabito konkurencí z celého světa. Na start
se postavilo téměř 800 účastníků
ze všech koutů světa vč.Austrálie,
Asie či Nového Zélandu. Můj výsledek v první třetině celkově mezi
ženami a v mojí kategorii, kde jsem
měla ještě více jak 20 závodnic za
sebou, byl asi maximum. Celý týden před závodem jsem totíž byla
silně nachlazená a ještě v předvečer akce nebylo vůbec jisté, zda se
postavím na start. Nakonec jsem si
přivezla 11. místo, když první TOP
desítku jsem nešťastně ztratila
kousek před cílem.“
Na jaře jsi vyhrála závod světového poháru a na mistrovství
Evropy jsi obsadila 7. místo. Jsi
s tímto výsledkem spokojena?
„Stále se bavíme o mé věkové kategorii. Právě díky vítězství
na SP v Řecku jsem si zajistila nominaci na MS, což mi udělalo velkou radost a pocit klidu do další
přípravy. Se 7. pozicí z mistrovství
Evropy jsem spokojená, časy jednotlivých disciplín byly v tu dobu
uspokojivé a směřovaly k vrcholu
sezony – MS.“
Jaký byl průběh mistrovského závodu z tvého pohledu?
„Přijeli jsme do Itálie o několik
dní dřív, abych si trasy dobře najela, proběhla, vyzkoušela plavání
v jezeře… Místo toho jsem ale díky
již zmíněnému nachlazení většinu
pobytu trávila v posteli. Průběh závodu byl ale nakonec skvělý. Na-

chlazení ustoupilo
a po solidním plavání jsem se celou
dobu na kole a při
běhu postupně
propracovávala dopředu a vylepšovala si pozici. Nevím,
co se v sobotu stalo, ale při závodě
jsem se cítila skvěle a silně, čehož
jsem tedy využila.
Navíc volba správného kola na trať
byla také velkou
pomocí. Jelo se na
dva okruhy, kdy
většina byla dlouhé stoupání. Sjezd
nebyl nikterak těžký, a tak se dal v pohodě jet na lehkém hardtailu. Výhoda to byla velká, jednak jsem nevezla obrovskou
bahenní kouli, kterou skoro všichni
měli na celoodpružených kolech
a dolů se jelo po blátě bez ohledu na zdvihy. Cyklistická část se totiž po dvoudenním dešti naprosto změnila z původního krásného
trailového sjezdu na bahenní lázeň .
Celkově můj dobrý pocit ze závodu
potvrdily oba rychleji projeté a proběhnuté druhé okruhy.“
Máš nějaký zásadní zážitek?
„Asi ten s tou mojí nemocí. O to
víc jsem si závod užívala, když jsem
viděla, že tělo funguje. Pak samozřejmě těch spousta lidí kolem
a na tratích.“
V jakém prostředí a za jakého počasí závod probíhal?
„Dva dny před startem permanentně lilo. V den závodu bylo
štěstí, že nepršelo, protože by
bylo ještě více odpadlíků, kteří by
prochladli. Teplota vody ukazovala
16 °C a vzduch tak kolem 12–15°C.
Závod probíhal v nádherném
prostředí u jezera Lago di Molveno, které je proslulé čistotou vody
a obklopeno krásnými horami (jezero – 822 m n. m. a okolní alpské
vrcholy přes 2 000 m n. m.)“
Jaké jsi tam měla zázemí
a podporu?
„Protože destinace byla dostupná, tzn. i finančně přijatelná, jela
jsem s celou rodinou. Takže jsem
měla 100% support a je moc fajn,
když na vás v cíli čekají ti nejbližší.
V neposlední řadě musím poděkovat za podporu firmě HIGH POINT,
městu Sušice a Plzeňskému kraji.“
A tvé plány na příští sezonu?
„Letošní rok byl celkově velmi
náročný, hodně mě ovlivnily tragické události nejdřív v mé rodině
a pak i u nás v týmu. Původně plánovaný cíl udržet si alespoň TOP
5, možná i z těchto důvodů nevyšel. To znamená, že mě čekají
další roky dřiny. Dále se mi začíná stýskat po Havaji, takže nové
plány a cíle jsou jasné. Pokračovat
v Xterra seriálu, vybojovat si opět
nominaci na MS, doplnit to nějakým etapovým závodem na kole
nebo půlkou Ironmanna (1,9 plavání+90 na kole +21 běh) a opět
se dostat na Havaj.“
Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec

TJ Sušice : TJ Drahonice – 7:2
Třetiny: 2:1, 2:0, 3:1
Branky: Smetana, Holý, Kotrba, Koryťák, Holý, Vospěl, Skuhra
První domácí utkání přineslo opět body. Do Sušice zavítal
tým Drahonic. Od začátku hosté hrozili z přečíslení. Také se
jako první ujali vedení. Ovšem
během minuty tým Sušice
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skóre otočil. Pak si delší dobu
držel na soupeře dvougólový
náskok. Rozdíl ve skóre mohl
být mnohem větší, ale hráči Sušice zahazovali jednu šanci za
druhou. Ve třetí třetině se však
prosadil Holý, Vospěl a Skuhra
a bylo hotovo. Domácí tým podržel brankář Filip Lejsek. -LS-

Talenti na sušickém fotbale! Děti při náboru zaplavily stadion
Na fotbalovém stadionu v Sušici
se na konci prvního říjnového týdne uskutečnil nábor malých talentů
vrámciprojektuMůjprvnígól.Akce
se v krásném počasí velmi vydařila!
Pod dohledem mládežnických trenérů TJ Sušice si fotbalové dovednosti vyzkoušelo zhruba 190 dětí
z řad předškoláků a dětí z prvních
tříd základních škol.
Sušice disponuje rozsáhlou mládežnickou základnou, oddíl má
mužstva od nejmladších minipřípravek až po tři dospělé týmy. Do
svých řad láká další nové tváře, aby
se hráčská základna dál rozšiřovala.
Ve čtvrtek 6. října si fotbalový trénink vyzkoušeli předškoláci
a žáci prvních tříd. Ve slunném do-

poledni dorazilo 190 dětí, celá akce
se moc vydařila.
„Děti si prošly ve skupinkách, které vedli trenéři naší mládeže, různá
pohybová a dovednostní stanoviště,
kde byla připravena švihadla, překážková dráha, ale děti čekala i hra
na babu, kop na branku nebo třeba
házení s míčem. Všichni si dopoledne
velice užili a spokojenost na tvářích
dětí znamenala, že se akce vydařila,“
přiblížil průběh náboru Patrik Hubáček, jeden ze sušických trenérů
a zároveň hráč áčka i béčka.
Rozvoj mládeže a výchova talentů patří mezi největší priority celého oddílu. Cílem je vychovávat
další silné ročníky hráčů, kteří v Sušici mohou nastartovat zajímavou
kariéru. Jako třeba Jurij Medveděv,
hráč slovenského mistra Slovanu
Bratislava. Nebo Tomáš Pekhart,

aktuálně útočník tureckého Gaziantepu, účastník dvou mistrovství
Evropy a v minulé sezoně nejlepší
střelec polské ligy. Rodiče dětí, které
mají zájem stát se součástí sušické
fotbalové rodiny, mohou kontaktovat předsedu oddílu Jana Staňka na
telefonním čísle 606 751 639.
Úspěšné týdny má za sebou
první tým, který se po sérii tří porážek vrátil na vítěznou vlnu. Po
ztrátách s Kralovicemi (0:3), Luby
(2:3) a plzeňským Smíchovem (1:2)
svěřenci Pavla Hrubce zvládli utkání v Bolevci (3:0) a s Žákavou (6:2).
Sušice je v tabulce s devatenácti body na čtvrtém místě s pouhou
tříbodovou ztrátou na vedoucí Košutku. Do konce podzimu zbývají
odehrát tři kola – s Košutkou, v Malesicích a s Kaznějovem.
-jon-, foto Martin Kalný

PROJEKT MŮJ PRVNÍ GÓL
Můj první gól je projekt zaměřený na začínající
mladé fotbalisty a fotbalistky, zejména pak na kontinuální podporu náborové
činnosti fotbalových klubů
a fotbalové mládeže v České
republice. Primárním cílem
projektu je tedy rozšíření
členské základny Fotbalové asociace České republiky a sekundárně pak budování pozitivní image fotbalu
v České republice za pomoci
příběhů slavných fotbalistů
či osobností s fotbalem spjatých, kdy spojujícím prvkem
jsou právě první góly. Více
o projektu najdete na www.
mujprvnigol.cz.

SportTrend – 4. ročník netradiční sportovní konference půjde proti proudu
Již 4. ročník netradiční sportovní konference s názvem SportTrend proběhne v termínu od 11.
do 13. listopadu 2022 v Sušici. Za
touto výjimečnou akcí stojí Sportoviště města Sušice ve spolupráci s kulturním centrem SIRKUS.
Hlavním partnerem SportTrendu se stala Fakulta tělovýchovy
a sportu Univerzity Karlovy. Cílem
projektu je dopřát prostor často
opomíjeným a neméně podstatným aspektům sportovní přípravy mládeže, získávat nové informace a společně posouvat dál
způsoby výchovy mladých sportovců. Konference je vhodná pro
trenéry, pedagogy a rodiče dětí,
kterým nestačí jet v zajetých kolejích, ale touží přístupy k práci
s dětmi a mládeží neustále rozvíjet
a zlepšovat. Mezi řečníky letošního
SportTrendu se objeví legendární
hokejový trenér Slavomír Lener
nebo specialistka na problematiku
správného stravování Marie Skal-

ská. Martin Musálek pak rozebere důležitost motorické koordinace ve vývoji člověka, Vašek Petráš
poradí, jak správně komunikovat
s mladým sportovcem, a příběh
Jiřího Ježka zase inspiruje k překonávání překážek v cestě za sportovní kariérou. Teoretické informace doplní i praktické workshopy.
O druhém listopadovém víkendu proběhne v Sušici 4. ročník
konference SportTrend zaměřené
na opomíjené aspekty sportovní přípravy dětí a mládeže. Přednášky, odborné workshopy, mezioborová setkání trenérů, výměna
cenných zkušeností, nové informace a zajímavé podněty, to vše
je SportTrend. „Věřím, že i letošní
SportTrend naváže na předchozí
úspěšné ročníky, přinese množství
nových poznatků a vynese na světlo palčivá témata spojená s výchovou mladých sportovců. Přednášky
doplní praktické workshopy a najde se i prostor pro vzájemnou vý-

měnu zkušeností,“ popisuje Lukáš
Hamák, ředitel Sportovišť města
Sušice a jeden z organizátorů akce.
Páteční program zahájí v rámci
areálu Sportovišť města Sušice večerní saunový večírek se speciálními ceremoniály a občerstvením.
Sobota bude doslova nabitá
informacemi. „Předčasné dosažení výkonnosti a přílišná koncentrace na výsledky může být na
úkor vývoje mladého sportovce,”
představuje jedno ze zajímavých
témat své přednášky s názvem
„Role a vliv trenéra na harmonický rozvoj sportovce v mladším
školním věku” Slavomír Lener.
Následovat budou přednášky
Marie Skalské „Výživa rostoucího sportovce”, Martina Musálka
„Motorická koordinace jako nezastupitelný hráč ve vývoji člověka”, Václava Petráše „Komunikace
s mladým sportovcem”, Jiřího Ježka „Překážky a křižovatky na cestě k úspěchu” a Jakuba Chomáta

„Jak kultivovat posilující aspekty stresu k plnějšímu a zdravějšímu životu”. Ten doplní přednášku
i o workshop s ukázkami Wim Hof
metody dýchání, workshop Martina Vanka pak předestře téma
zdravých kyčlí jako významné
podmínky pro kvalitní sportovní
výkon. Praktické tréninky na ledě
s dětmi z prvního stupně základní
školy povede Zdeněk Vojta.
Nedělním programem celá
konference končí. Připraveny budou workshopy s Martinem Musálkem a Vaškem Petrášem a se
specialisty z Fakulty tělovýchovy
a sportu. Po celý víkend mohou
účastníci SportTrendu volně využívat Sportoviště města Sušice.
Ceny vstupného začínají na
890 Kč.
Kompletní program
a více informací naleznete
na https://www.sporttrend.
cz/#o-konferenci.
-tz-
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Mladí sušičtí atleti závodili v soutěži družstev, v září 2022

V září, 7. 9. 2022, proběhlo poslední, 4.kolo oblastní
soutěže atletických družstev
mladšího žactva, na atletickém
stadionu v Domažlicích.
Za náš oddíl se těchto závodů zúčastnili, v kategorii mladších žáků:
Štěpán Fornous, Jirka Frýzek, Milan Hrach, Šimon Kolář, Dominik Kopecký, David
Potužník, Adam Touš, Václav
Touš, Jonáš Úlovec, Jan Zajac.
A v kategorii mladších žákyň pak:
B ar b o r a Achs ov á , N e la
Capcarová, Alena MatouškoNemáte hlídání pro svoje děti v době podzimních prázdnin?
vá, Stella Nachtigalová, Anna
Máme pro vás řešení.
Staňková, Tereza Votavová, JoPřipravili jsme dvoudenní příměstský tábor plný sportu, tance, tvořelana Vichrová.
ní a zábavy.
Opět naši malí borci závodiTábor je určený pro děti od 6 – 12 let a bude se konat ve dnech li v konkurenci mnoha dalších
26. a 27. 10. 2022 na Sportovišti města Sušice.
dětí z Plzně, Klatov, Domažlic
Více informací na: www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske- a Železné Rudy a opět všich-tabory/tabory-pro-deti/podzimni/ nebo na recepci bazénu.
ni naši malí závodníci bojovali
ze všech sil a vytvářili si osobní rekordy.
Osobně největším příjemným překvapením byl pro mne
výkon našeho nejmenšího závodníka Vaška Touše, který
jako člen sprinterské štafety na
2.úseku při svém prvním štafetovém běhu v životě úspěšně
zvládl dvě předávky a moc se
zasloužil o velký úspěch naší
chlapecké štafety !
Na stupně vítězů se v Domažlicích probojovali:
Alenka Matoušková, ve skoku do výšky zvítězila výkonem
138 cm, a ve vrhu koulí výkonem 10,46 m v osobním rekordu, obsadila 2. místo, a stejné
místo vybojovala ve finálovém
běhu na 60 m, výkonem 8,87 s,
kde soupeřila s velkou přesilou
pouze atletek ze Škody Plzeň.
Čemu se budete převážně věnovat?
David Potužník, ve velmi vy• úklidové práce a dohled nad udržováním pořádku na zimním stadionu
rovnaném závodě v hodu kri• pomoc během veřejného bruslení | • půjčování bruslí
ketovým míčkem, kde skvělým
Co požadujeme?
výkonem v osobním rekordu
• příjemné a vstřícné vystupování, spolehlivost | • týmového hráče | • fyzická zdatnost
41,06 m velmi nečekaně obsa• časovou flexibilitu (jedná se zejména o odpolední směny a práci o víkendu)
dil 2. místo a dále se neztratil
• práce na DPP (ideální přivýdělek při důchodu či k dalšímu povolání)
ani v běhu na 60 m, kde si vý• orientační rozsah práce 80 – 90 hodin měsíčně
konem 9,52 s vytvořil osobní
• 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 uvolněné atmosféře | • 120 Kč na hod.
Nástup v září nebo na základě dohody.
V rámci letošních regionálPro více informací kontaktujte vedoucího zimního stadionu pana Šafránka na telefonním čísle 777 358 717.
ních oblastí Plzeňského kraje
dne 14.9. 2022 proběhlo poslední, třetí kolo víceboje přípravek v Klatovech.
Závodilo se zvlášť v kategoriích starší přípravky (ročníky
2011–2021) a také minipřípravky (ročníky 2013–2015). Soutěží
se zúčastnily děti z Domažlic,
Klatov, Sušice a Železné Rudy.
Vypsány byly sprinty na 60m,
delší běhy 400m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem/
raketkami.
V závodě se objevilo mnoho
našich malých závodníků a je jen
škoda, že z různých důvodů se
v Klatovech nemohli zúčastnit
naše velké „hvězdy“, jako jsou
bezesporu Barbora Achsová,
Anička Staňková a Adam Holeček a Jáchym a Vojtěch Koubovi.
Jmenovitě za chlapce 14.9.
2022 závodili: Halmáš Maxim,
Hrach Milan, Potužník David,
Puchinger Šimon, Touš Adam,
Touš Václav, Úlovec Jonáš.
A za děvčata: Bublíková Barbora, Frýzková Terezie, Halmáš Isabel, Nachtigallová Stella, Staňková Jaroslava, Toušová
Klaudie.
A v závodech jsme se dočkali
skvělých výkonů našich závod-

Podzimní příměstský tábor na Sportovišti
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rekord a osobní rekord si vytvořil i ve skoku dalekém, výkonem365 cm.
Jirka Frýzek, v hodu kriketov ým míčkem, kde v ýborným výkonem v osobním rekordu 41,02 m obsadil 3.místo,
dále jako člen štafety v běhu
na 4x60 m vybojoval rovněž
3. místo, a v překážkovém běhu
na 60 m obsadil výkonem 11,88
s pěkné 5.místo.
Štěpán Fornous , jako člen
štafety v běhu na 4x60 m vybojoval 3. místo, dále pak v „B“
finále běhu na 60 m doběhl
na 8. místě, výkonem 9,07 s
a v hodu kriketovým míčkem
obsadil 9. místo, v ýkonem
38,09 m
Nela Capcarová, v běhu na
150m, výkonem 22,02s, doběhla na celkové 3.místo, ve skoku
dalekém výkonem389cm skončila na 9.místě a jako členka
štafety v běhu na 4x60m doběhla na 4.místě
Vašek Touš, jako člen štafety v běhu na 4x60m vybojoval
3.místo, a v běhu na 150m si
vytvořil osobní rekord výkonem 27,25s
Dominik Kopecký, jako člen
štafety v běhu na 4x60m vybojoval 3.místo, v běhu na 60m si
vytvořil osobní rekord výkonem 9,98s,

Bodovaná umístění (do
10.místa celkového pořadí
v disciplíně) pak dosáhli dále:
Anna Staňková, která ve
vrhu koulí vybojovala krásné 4. místo v osobním rekordu 9,00 m, jako členka štafety v běhu na 4x60 m doběhla
na 4. místě a v hodu kriketovým míčkem 32,73 m obsadila 9.místo
Terka Votavová, jako členka štafety v běhu na 4x60m
doběhla na 4.místě, a v hodu
kriketovým míčkem výkonem
36,43m obsadila pěkné 6.místo
Jolanka Vichrová, jako členka štafety v běhu na 4x60 m
doběhla na 4. místě, v běhu
na 60 m si vytvořila osobní rekord výkonem 9,79 s, a ve skoku dalekém výkonem 361 cm
má osobák také
Adam Touš v běhu na 800 m
bojovným výkonem v osobním
rekordu 2:49,65 min obsadil 5.
místo, v dálce si vytvořil osobní rekord výkonem 338 cm,
a osobní rekord v běhu na 60 m
výkonem 9,79 s
Milan Hrach, v osobním rekordu 39,35 m v hodu kriketovým míčkem obsadil překvapivé 6. místo, a další osobní
rekord si výkonem 28,24 s vytvořil v běhu na 150 m
Šimon Kolář ve skoku vy-

sokém obsadil v osobním rekordu 126 cm 7. místo, ve vrhu
koulí rovněž v osobním rekordu 6,98 m, obsadil 8. místo
a 10. místo vybojoval výkonem 367 cm ve svém dalším
osobním rekordu ve skoku
dalekém
I když ostatním našim závodníkům body “utekly“, musím i tyto také pochválit, například statečný výkon Honzíka
Zajace v běhu na 800 m, kde
si vytvořil osobní rekord výkonem 3:20,56 min a obsadil
11. místo. Jonáš Úlovec si vytvořil osobní rekord v běhu na
150 m, výkonem 28,20 s.
Dále pak musím zmínit Báru
Achsovou s výbornými běžeckými v ýkony na 60 m a na
150 m (kde jen o pár setinek
jí uniklo bodované 10. místo)
i Stellu Nachtigallovou , která
se již stává spolehlivou závodnicí, byť jí výkony v tomto domažlickém závodě na osobní
rekordy nestačily.
Již se všichni těšíme na další
sezonu 2023, kde to všem určitě „ukážeme“. Byť ročníky 2009
odcházejí výše, do kategorie
staršího žactva. Ale letošním
starším přípravkářům tímto
ubyli také někteří soupeři.
Za mládežnické trenéry
AO Sušice zapsal Jan Prášek

Brigáda na zimního stadionu

Atletické víceboje přípravek v září 2022, další žeň medailí pro Sušické!
níků, kteří se dostali na stupně
vítězů a další i do TOP 1.desítky
celkového pořadí. Posuďte sami:
V kategorii minipřípravky
děvčata (kde startovalo 22 závodnic = nejpočetněji osazená kategorie) obsadila Barbora Bublíková 2.místo, Jaroslava
Staňková dosáhla na velmi pěkné 6.místo a do desítky se na
10.místo dosáhla i Terezie
Frýzková.
Přípravky děvčata (kde startovalo 9 závodnic) na 3. místě
skončila Stella Nachtigallová
Minipřípravky chlapci (kde
startovalo 11 závodníků) zvítězil Šimon Puchinger, Maxim Halmáš pak obsadil pěkné 5.místo.
Přípravky chlapci (kde startovalo 15 závodníků) David Potužník obsadil krásné 2.místo, na
pěkném 6.místě skončil Adam
Touš a do desítky ve vešel na
10.místě Milan Hrach.
V součtu všech tří závodů (v Sušici, v Domažlicích a v Klatovech) se celkově umístili v nejlepší desítce
v daných kategoriích tito naši
závodníci:
1) minipřípravky děvčata (alespoň v jednom závodě startovalo 40 závodnic = nejpočetněji
osazená kategorie) obsadila Bar-

bora Bublíková celkově 2.místo, Terezie Frýzková pak celkové
5.místo, Jaroslava Staňková dosáhla na celkové 7.místo.
2) přípravky děvčata (alespoň
v jednom závodě startovalo 22
závodnic), obsadila Anna Staňková celkově 2.místo (i když nezávodila ve třetím závodě v Klatovech), Stella Nachtigallová pak
na celkové 4.místo, Barbora Achsová na celkově 5.místo (i když
nezávodila ve třetím závodě
v Klatovech).
3) minipřípravky kluci (alespoň v jednom závodě startovalo 27 závodníků) zvítězil Šimon
Puchinger, na 2.místo dosáhl

Adam Holeček (i když nezávodil
ve třetím závodě v Klatovech),
10.místo pak obsadil Vojtěch
Kouba (i když závodil pouze
v jednom závodě v Sušici),
4) přípravky kluci (alespoň
v jednom závodě startovalo 32
závodníků) zvítězil David Potužník, a na krásné 5.místo dosáhl
Adam Touš.
Všem našim malým sušickým
závodním patří veliký dík, že se
nebáli a postavili se na startovní čáru. A věříme, že i v další sezoně budou tyto krásné závody
pořádány a že opět se dočkáme
sušických úspěchů!!
Zapsal Jan Prášek
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Inzerce

Řádková inzerce
PRODEJ

Hledáme brigádníka na občasnou dlouhodobou
výpomoc s venkovním úklidem kolem objektu
(listí , pletí, zametání chodníku, sníh apod.)
Práce na dohodu.
Rozsah práce po dohodě. Tel: 605 277 217.

Hledáme nový domov
Minda už je po kastraci a stále, zatím marně, vyhlíží svůj domov. Pojďme to změnit. Něco málo o téhle princezně: Tahle štíhlá
krasavice je ještě kotě. Může jí být cca 3/4 roku, přesně nevíme. Je
to nalezenec a hledáme pro ni milující domov. Hodná a přítulná
kočička je vzhledem i chováním madam Von.
Čeká na vás nedaleko Klatov. Více informací na tel. čísle 777 295 584.

Arny, je 5letý NO, mohutné postavy vzbuzující respekt. Ale návštěvy vítá
a lidi miluje.
Bude pomocníkem při
zpracování dříví, rád nosí
polena.Má rád procházky,
ale další psí kluky v lásce
nemá.
Uvítal by domov u domku
se zahradou, je zvyklý na
kotec a boudu.Bude oddaný společník
Info na tel.: 604 555 924
Děkujeme za pomoc..
Helena M.
Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete na stránkách
spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku.

Prodám vlašské ořechy "PAPÍRÁKY". Tel. 723 148 126
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
P r o d á m 2 p e ř o v é d e k y,
nové – modrý sypek, i jednotlivě – cena 3.0 0 0 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 kultivačními 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 originál Prostějov typ MT8
132,2. Tel. 721 549 624
Prodám staré zápalkové nálepky, LP desky různé, krabici
časopisů o pletení, háčkování, vyšívání – návody, vzorníky
apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy –
krajiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70
i nefunkční a koupím hoblovku s protahem a malotraktor
4x4 TZ4 K14 Tk10 Tk12 Tk14 nejlépe i sklápěcí kárku. Tel. 737
163 425
Koupím nějakou Jawu čezetu
či pionýra babetu a starý stabilní motor. Tel. 737 163 425
Koupím štěně – křížence, nebo
menší plemeno, 3–24 měsíční.
Do dobrých 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 litými nápisy, staré zápalkové
nálepky a krabičky, reklamní

plechové a smaltové cedule,
papírové dopisní zálepky, staré
pohlednice Sušice a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starší známky, mince,
bankovky, odznaky, pohledy,
obrazy, hodiny, hodinky, porcelán, sklo, vojenské předměty –
šavli, helmu, uniformu a podobně. Můžete nabídnout i jiné staré
předměty, celou sbírku nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI
Pronajmu v Sušici Nádražní
ulici plechovou garáž o velikosti 3x5 m. Tel. 607 887 492
Hledám dlouhodobý pronájem jedné místnosti s příslušenstvím v Sušici pro občasné
využití 1–3 osobami k rekreačním účelům, hlavně na letní měsíce. Alice Davidová, tel.
606 745 485
Oceňování nemovitostí – pro
prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku,
účetnictví, apod. – kvalitně
a rychle. I.. Drábková, Sušice,
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 drobn o u o p r av u s tře chy. Te l .
603 354 799
Nabízíme strojní číštění koberců, sedacích souprav, křesel,
židlí a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 607 630 244
Hledám brigádně jakoukoliv
práci o sobotách, nedělích i za
špatného počasí. Výkopové
práce na stavbě, v lese, zámečnické apod. Možno volat po
15. hodině. Tel. 604 880 966

Sušické noviny 18/2022
21. října 2022

Příspěvky dopisovatelů / Rubriky / Aktuality

Očima Martina Mejstříka

Tajný slib
Dobrý den, přátelé. V posledním díle jsme si řekli, že
po smrti Ladislava Pohrobka byl českým králem trochu
překvapivě zvolen Jiřík z Poděbrad. Konstatovali jsme, že
ač mlád, stal se díky svému výjimečnému nadání – a to ještě
před královskou volbou – nejbohatším pánem v Království
českém království. Nebylo to
ale jen bohatství a politická
prozíravost.
Své pozice
v zemi si Jiřík upevnil
i výhodnými a prestižními sňatky.
Jeho pr vní manželkou se stala
Kunhuta ze
Šternberka,
jež svému
choti povila
za osm let
manželství sedm dětí – dospělého věku se jich dožilo pět,
z toho tři synové: Boček, Viktorin a Jindřich. Porod dvojčat Kateřiny a Zdenky (Sidonie)
byl pravděpodobnou příčinou
Kunhutiny smrti. Zemřela mladá, ve věku 24 let, 19. listopadu
1449. Téměř deset roků předtím, než byl Jiřík zvolen za českého krále.
Kunhuta byla podle soudobých pramenů utrakvistka.
Hodně se angažovala v Poděbradech, kde založila špitál
a nadace podporující vychovu mládeže, vězňů, nebo výstavbu školy. Kolik se toho dá
stihnout za tak krátký život...
Rok po její smrti se Jiřík oženil znovu, tentokrát s Johanou
z Rožmitálu. Bylo mu 30 let,
vdovec se sedmi dětmi, Johaně dvacet. Iniciátorem tohoto
sňatku se stal pravděpodobně Johanin bratr Jaroslav Lev
z Rožmitálu (ještě o něm uslyšíme) – manželství katoličky
s husitským šlechticem mělo
být mj. příkladem náboženské
tolerance.
Johana byla ženou velmi
energickou a inteligentní, zároveň zcela oddanou svému
manželovi. Stala se mu oporou
jak v soukromí, tak v jeho politickém snažení a později vladařských povinnostech.
O vyvdané děti se starala vzorně, přičemž sama měla
s Jiřím pět dětí. Všechny se
však narodily ještě před tím,
než se stala královnou, takže
žádné z nich nemělo dědický
nárok na trůn. O dítě se manželé snažili samozřejmě i po

usednutí na český trůn, bohužel bezvýsledně.
Johana měla hluboké náboženské cítění, které bylo tolerantní ke katolíkům i utrakvistům. Pro manžela dala zhotovit
modlitební knihu s krásnými
ilustracemi. Když roku 1464 papež Pavel II. prohlásil Jiřího za
kacíře a uvrhl Čechy do klatby, vztahovalo se to i na jeho
ženu a děti. Bylo to logické,
neboť i v náboženských
otázkách
podporovala Johana
svého muže
bezvýhradně. Ale to
už bychom
předbíhali.
Každopádně Jiříkova
s ch o p n os t
rozmnožo vat rodové
statky, jeho šťastná ruka při výběru manželek, početné potomstvo i spřízněnost s nejvýznamnějšími českými rody
(Rožmberky, Valdštejny, Vartenberky či Pernštejny) byly základem pro další vzestup Jiřího
z Poděbrad.
Druhého března 1458 byl
tedy Jiřík zvolen českým králem, jednomyslně. Poté, kdy
následující měsíc uznali i moravští stavové legitimnost
pražské volby, mohly se v Praze konat přípravy na korunovaci. Vyskytl se však problém
ohledně toho, kdo by ji měl vykonat. Arcibiskup Rokycana nepřipadal v úvahu, jelikož nebyl
uznán římskou kurií. Nakonec
do Prahy dorazili dva uherští
biskupové – Vincenc z Vácova
a Augustin z Rábu. V předvečer své korunovace složili do
jejich rukou Jiřík s Johanou tajný slib – stalo se tak v Královském dvoře na Starém Městě
pražském (v místech dnešního
Obecního domu) za účasti čtyř
českých a moravských katolíků.
Slib obsahoval závazek, že Jiřík
bude poslušen papeže, bude
hájit katolíky a nestrpí v království žádné kacířství. De facto
slib sloužil jako symbolická pojistka a uklidnění pro katolické
vládce v Evropě, kteří byli znepokojeni tím, že se v Čechách
dostal k moci muž husitského
(pro mnohé tedy stále ještě kacířského) vyznání.
(S využitím zejména husitstvi.cz) Mějte se rádi, přátelé
a nebojte se.
16. října 2022
Martin Mejstřík

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
PORADNA

ŘÍJEN NA ZAHRADĚ

Ve druhé polovině měsíce začíná období výsadeb. U většiny
druhů ovocných stromů, s výjimkou broskvoní, dáváme přednost výsadbě podzimní před jarní. Stromky či keře by však měly
být dostatečně vyzrálé ve dřevě,
což mnohdy postrádají jednoletí štěpovanci. Při jakékoliv manipulaci nesmějí u stromku přeschnout kořeny. Je jistější, když

na dobu 24 hodin před výsadbou ponoříme rostlinu s kořeny
do vody. V této době můžeme
vysazovat rybíz a angrešt, protože brzy zjara raší. Keře sázíme
tak hluboko, aby byly nejspodnější pupeny zakryty zeminou
asi 10 cm.
V případě zájmu poradím
i po telefonu (21–23 hod.) –
725 314 829
Petr Kumšta
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Karel Klostermann: Perla naší Šumavy
Tento článek je jednou z kapitol knihy Z mého revíru – Povídky
a črty, kterou z pozůstalosti K.
Klostermanna sestavil, a jednotlivé články z němčiny přeložil,
Max Regal (1874–1948) prof. plzeňské reálky, velký znalec Klostermannova díla. Prvně byl publikován v pražském deníku Politik,
vycházejícím v němčině. Kniha vyšla v r. 1928 v pražském nakladatelství Jos. R. Vilímek.
––––––––––––––––––––––––
(…) Tou perlou rozumějme Povydří t. zv. Schachtelei. V Čechách je
zná poměrně dost lidí, v Německu
málokdo, v ostatní Evropě asi nikdo.
Jménem „Schacht“ označují
němečtí Šumavané hluboké, úzké,
trychtýřovité údolí, ze všech stran
příkrými srázy a kolmými stěnami
uzavřené. „Schachtelei“ není nic
jiného než hromadný název pro
šachty za sebou jdoucí. Je to tedy
vlastně jméno obecné, ale protože
je v Šumavě jen jediná „Schachtelei“, lze název považovati za jméno
vlastní. Nadarmo by ho člověk hledal na speciálce od c. k. geografického ústavu vídeňského. Co tam
je pod názvem „Schachtenau“, neodpovídá poloze. Nebývají tam
vždycky názvy spolehlivé, ježto
důstojníci mapy zakreslující buď
úplně neznalí dialektu kraje nebo
jen nedostatečně.
Pod bývalou pilou na resonanční desky v Modré (Máder), hluboko
v srdci centrální Šumavy ve výši skoro tisíc metrů, stékají se tři silné vodnaté potoky. Jeden jde od západu,
druhý od jihu a třetí od východu;
spojují se v jedinou řeku, Vydru, jež
odtud proudí k severu.
Vydra je hlavním potočním
pramenem Otavy, nejdůležitější,
nejvodnatější, byť nikoliv největší pobočky Vltavy po levé straně,
a dostává jméno teprve dvanáct kilometrů níže, když se spojuje s druhým pramenem, říčkou Křemelnou,
která nese vody z plateau od Prášil
(Stubenbach) a Hůrek (Hurkental).
Prameniště nachází se skoro celé

v hranicích okresu sušického v bývalém kraji píseckém a prácheňském v jihozápadních
Čechách.
Potoky, které tvoří Vydru, přicházejí
z neobydlených, dešťových a chladných
plání ústřední Šumavy. Shromažďují se
z odtoků hojných slatin a bažin, z bažinatých strání horských
a z ohromných, mnoho tisíc hektarů zaujímajících lesů, které vyznačují toto ponuré, hluboce melancholické území, jež bývá sedm až osm měsíců
do roka pokryto hlubokými sněhy
a bičováno hrůznými sněhovými
bouřemi.
Asi pět kilometrů pod začátkem Vydry, zprvu úzké, mírnými
svahy opevněné údolí Vydry, z níž
asi v polovině jejího prudce padajícího spádu veden je kanál pro plavení dříví, přechází v hlubokou, neobyčejně divokou roklí, kterou si
vyryly nikdy neodpočívající vody
za nesčíslná tisíciletí v tvrdých rulových prahorních skalách.
Tato rokle, jež se táhne jako řeka
sama v mnohonásobně zakřiveném běhu v délce nejméně pěti
kilometrů, je Schachtelei. Vpravo
i vlevo ční příkré mohutné stěny
a srázné stráně, poseté chaoticky na
sebe nakupenými balvany a skalisky, jež jsou v menší míře nahé, větším dílem však bujnými lišejníky
a tmavozeleným mechem haleny,
mezi sebou spojeny a v přerývkách
překlenuty. Kde vrstvy mechové
sahají poněkud do hloubky a kde
se utvořil humus, vyráží všude neobyčejně bujná vegetace, k níž se
ještě vrátíme.
Stěny skalní na levém břehu jsou
poněkud méně divoké, svahy jsou
zalesněny, nyní ovšem jen mladým
porostem; vrchní hřeben tvoří mnohonásobné nahé skály, podivně ro-

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

27 – Nová
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 prostranstvích sídlí
i další firmy a provozy, objekty
k bydlení zaujímají menší plochu.
I v Sušici se setkáme s dosti
krátkozrakým názvem ulice. Nová
ulice je dnes už hodně letitá. Její
stáří se blíží šedesátce. Označení
stále platí alespoň, když ho vztáhneme k ostatním ulicím této části. Ty figurovaly už pojmenované
na mapě z roku 1948, zatímco po
Nové ulici nebylo ještě ani památ-

zeklané, vyhlížející jako zříceniny
starého hradu. Lid jim říká „Zámečky“ (Schlössel).
Stráně pravého břehu vystupující výše 400 až 500 m nad dno údolí, jsou v celku méně příkré. Přes to
břeh řeky tu byl zcela neschůdný
až do r. 1888, kdy byla proražena
silnice, kterou tu dala vysekati obec
kašperskohorská, aby svých lesů
v těchto končinách ležících, mohla využitkovati a používati i místa
k plavení dříví. Vstoupiti sem v tuto
divočinu bránily nejen rozervané
skály a několik příčných roklí, z nichž
se řítí divoké šumějící bystřiny, nýbrž
i les, jenž na mnoha místech sahá
až dolů do vody. Do roku 1888 byl
to prales, ale ovšem zcela jiné tvářnosti než vysoké hvozdy v horních
polohách: hustý násep dílem přímo
stojícího, dílem ležícího zetlelého

dříví tyčkového s plazivým, do sebe
spleteným kořáním smrků, jedlí, sosen, kručin, buků, bříz, javorů, mezi
tím i jalovec, šarlatové prodary, trsy
malinové, kapradiny zvýši člověka,
křoviny ostružinové. Teplá poloha
rokle se všech stran chráněné a polednímu slunci vystavené, a veliká
vlhkost, která tu vládne, způsobuje
rychlý vzrůst stromů, ale zase malá
vrstva půdy působí, že brzy odumírají, než dospějí výšky, aby jich bylo
lze upotřebiti. Jen zcela na okraji
břehu, kde kolmo nepadá do řeky,
stály a stojí podnes mohutné smrky a sosny, jež chrání účinků mrazu
mladý porost, který vzrostl na místě bývalého vykáceného pralesa.
Dokončení příště
Připravil Jos. Růžička
foto: Fr. Seidel (r. asi 1930) – Muzeum
Fotoateliér Seidel, Český Krumlov

Na Plzeňsku vítězství pro nanovlákna a řezbářství
Odbornou porotu v Plzni nejvíce zaujala a titul IBM Firma roku
2022 Plzeňského kraje získala společnost nanoSPACE, která vyrábí
polštáře a peřiny s nanovlákennou
membránou. MONETA Živnostník roku 2022 Plzeňského kraje
se stal řezbář Karel Tittl.
Vítězný živnostník Karel Tittl se
věnuje práci se dřevem, ke které
přičichl už v raném dětství. Narodil se v železničářské rodině, ale od
malička se věnoval práci se dřevem.
Inspiroval se tehdejším chlapeckým
idolem, indiánským náčelníkem
Vinnetouem, sbíral při svých výletech na chatu borovicovou kůru, ze
které pro své kamarády vyřezával
nejrůznější talismany. V začátcích
vlastní umělecké práce se dřevem
stála práce na soustruhu. Zpočátku vyráběl je drobné soustružené
svícny, kterými obdarovával své
známé. „Po převratu v roce 1989
jsem se dostal k zaměstnání lesníka v Bavorsku, kde jsem se seznámil s místním řezbářem, přezdívaným "Svatý", od kterého jsem získal
velmi mnoho cenných dovedností a znalostí v řezbářském řemesle
a také významnou podporu,“ říká

ky. Dnes v této ulici sídlí hlavně
podniky a provozy (Pošumavská
odpadová a. s., Rumpold-P s. r.
o., Compotech atp.) a nedávno
bylo za rohem zřízeno stanoviště Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Díky tomu
se také změnila dopravní situace
a vlastní ulice Nová se směrem
od Nádražní k řece na křižovatce
s ulicí V Hrůbatech stává vedlejší
a hlavní pokračuje kolmo až ke
stanici záchranné služby.
text a foto ED
Zdroj: cs.wikipedia.org a M.
Přilétl po dráze babího léta jako
Pták, J. Lhoták, R. Šimůnek, E. Semotanová: Historický atlas měst ČR každý rok. A přece překvapil něžností zapadajícího slunce, hedvábností mléčných rán i zlatými listy. Je
ve všem a pode vším. Je v tesklivé
únavě, laskavém hasnutí síly, houfování ptáků i bzukotu hmyzu. Zkrátka a dobře: podzim je tady, ať
se seberafinovaněji převléká
do zlata a modře.
A jenom stromy, němí souputníci našich životů, setrvávají
v hrdé nahotě, modelujíce proti azurovému i šedivému nebi svá
tmavá těla, tak nezvykle konkrétní ve svých konturách, zbavených
náhle vlídné měkkosti listů. Brouzdáme tou žlutou, hnědou nebo na-

Karel Tittl. Po půl roce opustil práci
lesního dělníka a začal se naplno
věnovat řezbářství. Na prvních ze
svých betlémů spolupracoval ještě
se zkušenějšími řezbáři z blízkého
či dalekého okolí. Svůj první betlém, zhotovený v roce 1991, věnoval do domova seniorů v Kůsově.
Ve svém řemesle je velmi výrazně
ovlivněn lidovým uměním Šumavy.
Byl mezi prvními, ne-li zcela první,
kdo v oblasti jihozápadní Šumavy
vzkřísil řezbářské řemeslo a stal se
také inspirací pro mnohé další. Jeho
řezbářskou dílnu průběžně oslovují
farnosti, popřípadě zájmová uskupení s požadavkem na restaurování či zhotovení kopií z již existujících
řezbářských děl. „Je obdivuhodné,
co dokáží vytvořit ruce řezbáře pana
Tittla a je nádherné vidět dřevěné betlémy z jeho dílny,“ okomentoval za
porotu vítěze Jiří Šobr z MONETA
Money Bank.
V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která
v každém kraji oceňuje živnostníky,
kteří dokázali překonat nejrůznější
nástrahy podnikání, a přece to nevzdali, zvítězil a toto ocenění v Plzni
získal rovněž řezbář Karel Tittl. -tz-

PODZIMNÍ
červenalou potopou někdejší zeleně s kouskem nostalgie v srdci
a v mysli nám vytane verš básníka: „Zatímco je tu jeseň, s Hamletem každý chce na čtyřech kopích
být nesen po mostě bez konce…“.
Zhluboka vdechujeme tu zvláštní
vůni podzimního lesa, v níž je
tlení, zbloudilý paprsek slunce i doušek ranního mrazíku.
Les je plný tajuplného
praskotu a ticha, do něhož se občas ozve osamělé prásknutí. V louce hoří ocún kahánek a sám má na
kahánku. Stíny, tah ptáků. V šeření
obzoru obchází i ten letošní podzim. Je těžké mu zavřít dveře a nevpustit.
Ivan Nikl
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Noblesně oslavil Pražský Sušičan sté výročí
Slavnost hodna stého výročí spolku Pražský Sušičan se
uskutečnila v srdci Prahy, v Lucerně, a to v jejím Mramorovém sále 15. října. Každý krok
vzhůru po reprezentativním
schodišti z pasáže připomněl
dlouhé roky záslužné činnosti,
které se tento regionální vlastivědný spolek přátel Sušicka,
Prácheňska a střední Šumavy
věnuje. Samotný sál oslňující
křišťálovou září lustrů, růžově
mramorovými sloupy a secesní štukovou výzdobou do posledního místa zaplnili pozvaní
hosté, rodáci a přátelé Sušicka (foto 9). Ti všichni přišli na
slavnostní koncert, bilancování spolku, předání dárků i čestných uznání a také na společné
setkání při ochutnávce speciálně uvařeného jubilejního ležáku s názvem Pražský Sušičan.
Program orámovaný šumavským repertoárem dechového orchestru Jitřenka uváděl moderátor nejpovolanější,
redaktor ČT a sušický rodák
Přemysl Čech. Prvním bodem
programu měl být ženský sbor
Faux pas. Sice nepřijel, ale faux
pas to nebylo, neb jako omluvenku oslavencům poslal libový dort zhotovený Andreou
Staňkovou a košatým vystoupením ho zastoupili další sušičtí účinkující. Nejprve v choreografii Hany Kopové zatančila
děvčata tanečního oddělení
sušické ZUŠ kus Hrací skříňka
(foto 6).
Poctou Mozartovi bylo i další
číslo – dvě árie z Kouzelné flétny
v podání dvou učitelů sušické
ZUŠ a části hlavního sboru SDS,
za klavírního doprovodu Jana
Zdeňka. Povedeného ptáčníka

Papagena (Jan Pelech) bylo plné jeviště a což teprve, když se přidala Papagena (Marie Houšková) s mladší
částí Sušického dětského sboru. Jejich
švarné selské kostýmky působivě
kontrastovaly s noblesní výzdobou,
jejich bosé nožky jiskřivě cupitaly po
Mramorovém sále (foto 3 a 8).
S poctou
dalšímu hudebnímu géniovi přišel
smíšený pěvecký sbor
Svatobor
(foto 2 a 5).
Šest písní Jaroslava Ježka
(v úpravě M.
Raichla a M.
Kořínka) uváděla postřehy
z jeho života
Jitka Doubravová a sbor řídil Josef Baierl za klavírního doprovodu Zdeňky Milotové
a Jana Zdeňka ml. I další skladby dotvářely vzájemnou spolkovou atmosféru a vše vyvrcholilo společným
zpěvem Proč bychom se netěšili…
Po koncertu přišla na řadu
ocenění. Nejdříve za sbor Svato-

bor předal Pražskému Sušičanu
dárkový koš sbormistr Josef Baierl
(foto 7) a při té příležitosti také poděkoval hlasové poradkyni sboru
Jitce Kovaříkové a vzpomněl i na
zakladatelku tanečního oddělení
a choreografku sboru Svatavu Čížkovou. Po té představitelé Pražského Sušičanu předseda Martin

Kolačný a místopředseda Zdeněk
Papeš (foto 1)poděkovali za dlouholetou podporu starostovi města Sušice Petru Mottlovi, starostovi
Horažďovic Michaelu Formanovi
a starostovi Hrádku Josefu Kutilovi, jenž si ocenění převzal osobně.
Za dlouholetou spolupráci pak po-

děkovali předsedovi spolku rodáků
a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci Václavu Kupilíkovi a ocenění za Spolek Klatovanů v Praze
převzala Milana Kuklíková. Ocenění za podporu dostal i redaktor
Sušických novin a sbormistr Josef
Baierl a poděkování také všichni
vystupující.
Moderátor Čech
pak vyzdvihl práci dlouholetého
předsedy spolku Zdeňka Papeše staršího: „Vedl
Pražský Sušičan neuvěřitelných 33 let.
Za tu dobu let v čele
spolku uspořádal víc
než 300 spolkových večerů, bohatých jak výběrem témat, tak jmény
přednášejících hostů z řad pamětníků, vědců i prostých lidí (on sám
tu přitom přednesl na 150 přednášek). Dosáhl toho, že se spolek stal
pomyslným průsečíkem všech milovníků Sušice a Sušicka, jeho dějin,
osobností, přírodních krás, a ovšem
i místem neformální reflexe aktuálního sušického dění, jeho problémů
a potřeb, o nichž zprostředkoval
dialog, diskusi a hledáním potřebných souvislostí i možnosti řešení.
Jistě i to bylo důvodem, proč Pražský Sušičan na rozdíl od jiných, obdobně koncipovaných zájmových
sdružení, přestál obtížné období
devadesátých let, pokračuje v činnosti dosud a je v nejužší kooperaci se „svým mateřským“ centrem.
V roce 2015, krátce před jeho smrtí,
město Sušice udělilo Zdeňku Papešovi čestné občanství.“
Přemysl Čech také nastínil
dnešní činnost a funkci spolku:
„Dnešní Pražský Sušičan se naštěstí
už nemusí zabývat národnostní přetahovanou jako naši předchůdci a může
se soustředit na příjemnější poslání.
Zabývá se oblastí Sušicka, Prácheňska a střední Šumavy a jeho cílem je
rozvíjet přátelské a společenské styky
členů v naznačeném regionálním pojetí, rozvíjet poznávání regionálních
problémů i zajímavostí a podporovat

výzkumnou a tvůrčí činnost. Ale něco
přece jen zůstalo stejné i po staletí: propaguje potřeby Sušicka pro jeho kulturní a hospodářský rozkvět na bázi
zdravého patriotismu. Schůzky členů
se konají osmkrát ročně a vystřídala
se na nich plejáda historiků, filmařů,
spisovatelů, kronikářů, hudebníků,
fotografů, ochránců
přírody i představitelů
veřejné správy, zkrátka všech, kteří mají co
říci k Sušici a k Šumavě.
Ten výčet by byl téměř
nekonečný, jmenujme
namátkou Vladimíra
Holého a Františka
Procházku ze Sušice,
cestu si k nám našli potomkové rodu Scheinostů, režisér Václav
Gajer, autor známé
šumavské trilogie
s Tomášem Holým, za
Policii Modrava režisér Jaroslav Soukup a kameraman Vladimír Holomek,
o historii hovořili profesor Jan Royt
nebo Vladimír Horpeniak i regionální spisovatel Vilém Kudrlička, po obnovených turistických trasách a chatách v bývalém vojenském újezdě nás
provedl Jan Havelka, čestný předseda
KČT, prohlíželi jsme si snímky fotografa Jana Kavaleho, poslouchali kytaru
Lubomíra Brabce a pátrali po Zmizelé
Šumavě s Emilem Kintzlem a Honzou
Fischerem atd. atd.“
Věřme, že aktivita spolku nepoleví ani v budoucnu. Vydařená oslava stoletého výročí je tomu dobrým
příslibem. Např. kromě pravidelných pražských schůzek se už na
jaro chystá setkání a výstava přímo v Sušici.
Text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

HISTORIE SPOLKU PRAŽSKÝ SUŠIČAN
Počátky spolkové činnosti: V roce 1884 vznikla Národní jednota pošumavská. Podle stanov z téhož
roku patřila k jejím hlavním úkolům péče o národní, kulturní a hmotné zvelebování Království českého cestou povznášení rolnictví, řemesel, průmyslu a obchodu. Jednota působila i v okrese Sušice.
Založení: Současný spolek navazuje na prvorepublikový Spolek rodáků a přátel Sušice a okolí založený roku 1922. Vznikl ze snahy o udržení kontaktů mezi rozptýlenými studenty ze Sušicka v Praze. Dalším
motivem byla pomoc národnostně českým spoluobčanům v Pošumaví. Jedním z hlavních organizátorů
spolku byl Josef Winkelbauer. Podle vzpomínek starých pamětníků do spolku chodil i sušický rodák agrárník Karel Viškovský, někdejší ministr spravedlnosti a později národní obrany, a výrazně sušickým studentům
pomáhal orientovat se v hlavním městě. V roce 1927 se podle nové legislativy stal oficiálně prvním předsedou spolku Emanuel Myslík. Hlavní činností spolku byla tehdy podpora menšinových škol v Anníně nebo
Albrechticích. Ta druhá, tehdy vedlejší činnost byla, že se v Praze scházeli. První takové večery byly ve Zlaté huse na Václavském náměstí, pak v Tyršově domě na Malé Straně. Později – v padesátých a šedesátých
letech se odehrávaly na Smíchově v kulturním domě a v devadesátých letech ve Vinohradském kulturním
domě vedle svaté Ludmily. Posledních asi sedm let se spolek schází v salonku paláce Lucerna. Poválečnými předsedy byli František Mašek, Rudolf Císař a doc. Zdeněk Papeš.
(Zpracováno podle brožury spolku a proslovu Přemysla Čecha)
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