
Ustavující zasedání nově 

zvoleného zastupitelstva 

města Sušice proběhlo ve 

středu 19. října v sušickém 

kině. Sešlo se 20 zastupitelů 

(z celkového počtu 21). Složi-

li slib a po té zvolili starostu, 

dva místostarosty a sedm čle-

nů městské rady. Byl zřízen 

fi nanční a kontrolní výbor. 

Na závěr proběhla diskuze. 

Jednání zahájil a  řídil do 

doby zvolení starosty nejstarší 

člen zastupitelstva Ing. Václav 

Švehla (KDU-ČSL). Po ověření 

platnosti volby členů zastupi-

telstva všichni zastupitelé po-

vstali a  tajemník Městského 

úřadu Sušice Mgr. Petr Novák 

přečetl slib, který skládají všich-

ni zastupitelé: „ Slibuji věrnost 

České republice. Slibuji na 

svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svě-

domitě, v zájmu města a jeho 

občanů a řídit se Ústavou a zá-

kony České republiky.“ Nově 

zvolení zastupitelé města Su-

šice pak podle abecedy před-

stupovali k vysokému stolku, 

pronesli slibuji a složení slibu 

stvrdili svým podpisem (foto 1). 

Dále byla zvolena návrhová 

a volební tříčlenná komise. Před-

sedající zastupitel Václav Švehla 

navrhl, aby v tomto volebním 

období byl zvolen starosta a dva 

místostarostové (jeden mís-

tostarosta uvolněný, který bude 

zastupovat starostu v době jeho 

nepřítomnosti, nebo v době, kdy 

nevykonává funkci a jeden mís-

tostarosta neuvolněný) a sedm 

členů městské rady. 
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Zastupitelstvo zvolilo starostu i radu města

Na funkci starosty města 

byli navržení dva kandidáti. Na 

základě dohody tří volebních 

uskupení – ODS, ANO 2011 a Su-

šická veřejnost navrhl František 

Jelínek (ANO 2011) na starostu 

Bc. Petra Mottla (ODS) a za Pi-

ráty navrhl Václav Hais Jiřího 

Radu. Nadpoloviční většinou je-

denácti hlasů byl starostou Su-

šice zvolen Bc. Petr Mottl (foto 

2). Poděkoval za projevenou 

důvěru a mj. řekl, že ho zvolení 

těší a přijímá ho s velkou poko-

Zastupitelstvo před zvolením starosty města – zleva: Ing. Rendl Karel, Mgr.Bc. Kroupová Jitka, Mgr.Ing.arch. Janda Karel, Ing. Stárková Milena, Janda 

Jan, Bc. Mikulová Lucie, Ing. Rada Václav, Hais Pavel, Bc. Mottl Petr, Ing. Švehla Václav, Ing.PhD. Zelený Tomáš, PhDr. Lhoták Jan, Mgr. Bartoš Jonáš, 

Ing. Staněk Jan, Jelínek František, Mgr. Karlíková Dagmar, Švarc Miroslav,, Ing. Požárek Karel, Dach Bohumil, MDDr. Kohout Lukáš.

Po sérii povolebních jedná-

ní se tři uskupení – ODS Sušice, 

ANO Sušice a SNK Sušická ve-

řejnost, dohodla na spolupráci 

na následující čtyřleté volební 

období a podpoře při schvalo-

vání všech bodů jednotlivých 

volebních programů. Za klíčo-

vé považujeme vzájemnou dů-

věru, týmové jednání, respek-

tování společných rozhodnutí 

a dohodu na zásadních bodech 

naší spolupráce. Během jedná-

ní jsme pečlivě projednali naše 

volební programy.

Za programové priority pro 

následující volební období jsme 

určili pomoc občanům v době 

energetické krize, problematiku 

areálu bývalého SOLO, s.p., Su-

šickou nemocnici, bytovou vý-

stavbu a opravy bytů, dokonče-

ní nové sportovní haly, rozšíření 

počtu parkovacích míst a reali-

zaci opatření vedoucí k ener-

getické úspoře objektů v ma-

jetku města.

Bývalý areál SOLO, s.p.

1) Neprodleně zahájíme jed-

nání s vlastníkem o budoucnosti 

areálu a jeho dalším využití.

2) Podporujeme možnost od-

kupu areálu SOLO, s.p. městem Su-

šice, přičemž je nezbytné nejprve 

důkladně posoudit ekonomickou 

a právní stránku celé věci. Pokud 

bude odkup areálu pro město Su-

šice z dlouhodobého hlediska vý-

hodný, strany jej podpoří.

NEMOCNICE SUŠICE 

1) Vyzveme zastupitele a ve-

dení Plzeňského kraje, aby se 

jednoznačně vyjádřili, zda kraj 

hodlá převzít provozování ne-

mocnice a případně za jakých 

podmínek.

2) Prioritou je zachování stá-

vajícího rozsahu zdravotní péče, 

včetně akutní péče, alespoň 

v rozsahu lůžkového interního 

oddělení a chirurgické ambu-

lance 24/7, při zajištění ekono-

mické stability. 

3) Budeme pokračovat ve 

snaze pořídit přístroj CT, a to 

včetně zajištění stavebních, 

technických, provozních a le-

gislativních podmínek. 

4) Zvolíme novou dozorčí 

radu a druhého jednatele Su-

šické nemocnice. Nominováni 

by měli být prioritně zdravotní 

a ekonomičtí odborníci. 

5) V připravované lokalitě 

„Pod Kalichem“ vyčleníme část 

pozemků pro výstavbu nájem-

ního bydlení pro lékaře a sestry. 

O spolufi nancování výstavby 

požádáme Plzeňský kraj.

6) Ve spolupráci s Plzeňským 

krajem zahájíme práce na pře-

sunu ZZS zpět do areálu nemoc-

nice a na jejím posílení.

7) Uvědomujeme si, že pro-

voz nemocnice bude vždy 

ztrátový, ale není dlouhodobě 

možné, vynakládat z rozpočtu 

města desítky milionů korun 

ročně. Pro období let 2023 

a 2024 podpoříme nemocnici 

vždy částkou do 30 milionů ko-

run ročně.

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY

Všechny strany podporují 

výstavbu sportovní haly za pod-

mínky získání investiční dotace.

POMOC DOMÁCNOSTEM 

V „ENERGETICKÉ KRIZI“

Všechny strany souhlasí s od-

puštěním jednoho měsíčního 

nájmu v městských bytech pro 

topnou sezonu 2022/23. Spo-

lečně budeme hledat možnosti 

podpory i pro občany využívají-

cí ostatní formy bydlení.

Prohlášení ODS Sušice, ANO Sušice 

a SNK Sušická veřejnost 

k povolební spolupráci
rou stejně jako před šestnácti 

lety, bude se snažit pracovat ve 

prospěch všech občanů měs-

ta, spolupracovat se všemi sub-

jekty v zastupitelstvu a v rámci 

možností bojovat proti rozdě-

lení společnosti. Je to jeho páté 

volební období v této funkci.

Dále byl navržen uvolněný 

místostarosta. Jediný kandidát 

František Jelínek (foto 1) získal 

potřebnou nadpoloviční větši-

nu jedenácti hlasů a byl tedy 

zvolen na další čtyřleté voleb-

ní období. Potvrdil slova staros-

ty a zdůraznil své přesvědčení, 

že tato koalice bude táhnout 

za jeden provaz. Na post neu-

volněného starosty byl navr-

žen Ing. Karel Požárek (Sušická 

veřejnost). Opět získal jedenáct 

potřebných hlasů a byl zvolen 

druhým místostarostou. Vyjád-

řil se za celé sdružení a vyzdvihl, 

že je pro ně účast v zastupitel-

stvu velká čest a současně velký 

závazek. Také věří, že se poda-

ří udělat velký kus 

práce. „Je teď na nás, 

abychom dokázali, 

že jste zvolili správ-

ně,“ dodal. 

Starosta a  dva 

m í s t o s t a r o s t o -

vé jsou samozřej-

mě také členy rady 

města, proto do to-

hoto orgánu zbýva-

lo zvolit už jen čtyři 

členy. Byli navrženi 

a zvoleni tito kandidáti: Mgr. 

Jonáš Bartoš (ODS), Bohumil 

Dach (Sušická veřejnost), Mgr. 

Dagmar Karlíková (ANO2011) 

a MUDr. Lukáš Kohout (Sušická 

veřejnost). 

Zřízení finančního a kont-

rolního výboru také vyplývá 

ze zákona o obcích a ohledně 

počtu členů těchto výborů sta-

rosta Petr Mottl předeslal, že se 

osvědčilo, aby počet členů vý-

borů odpovídal počtu subjektů 

v zastupitelstvu. Každé uskupe-

ní tam pak má své zastoupení. 

Navrhl proto, aby tyto výbory 

měly po sedmi členech. Návrh 

byl přijat. 

Tímto bodem skončila slav-

nostní část zasedání a následo-

vala už spíše pracovní diskuze, 

do které přispívali svými názo-

ry jak zastupitelé, tak několik 

občanů z částečně zaplněného 

hlediště kinosálu.

text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

Počet místostarostů, radních a uskupení ve vedení měst:

Klatovy  3 9 3 Kašp. Hory 1 5 2

Strakonice 2 7 1 Domažlice 2 7 3

Horažďovice 1 5 1 Sušice 2 7 3
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Na začátku října jsme navštívili 

naše čestické kamarády z Pionýr-

ské skupiny Střelka a zúčastnili 

jsme se jejich tradiční akce Ko-

rouhev rytíře Koce. Co si pod tím 

můžete představit? Každoročně 

PS Střelka pořádá tuto veselou 

událost, pokaždé s jiným příbě-

hem, ale vždy je středem pozor-

nosti pomoc či záchrana rytíře 

Koce. Letošní ročník jsme zachra-

ňovali krokodýla. V pátek jsme se 

vydali luštit šifru, abychom věděli, 

co dělat druhý den. Chodili jsme 

po Česticích a okolí, a nakonec 

se nám přece jen podařilo tajen-

ku rozkrýt. Druhý den jsme zača-

li hledáním krokodýla. Našli jsme 

ho, sice jsme na něj přišli jako po-

slední, ale nám to vůbec nevadilo. 

Odpoledne při hře každé druži-

ně ukradli jednoho člena. Pozdě-

ji jsme se dozvěděli, že nám ho 

ukradla Černá družina, se kterou 

jsme museli vyjednávat a se kte-

rou se odehrála závěrečná velká 

bitva. Celou akci jsme si moc užili 

a už se těšíme na příští rok, dou-

fáme, že ve větším počtu. Pokud 

ale nechcete čekat až na příští rok, 

tak se k nám přidejte dříve! 

Více info na www.psotava.cz 

nebo na Instagramu @psotava. 

Karol „Kudrlina“, PS Otava Sušice

Na poslední letošní sušické 

farmářské trhy, které se usku-

tečnily v sobotu 22. října, se při-

hlásil rekordní počet 23 pro-

dejců. Po předchozích dobrých 

zkušenostech a díky vysokému 

renomé trhů očekávali stánkaři 

velkou návštěvnost. Podzimní 

čas však ukázal svojí odvráce-

nou tvář a od ranních hodin 

náměstí zkrápěl vytrvalý déšť. 

K jedenácté hodině se počasí 

přece jen umoudřilo, nakupu-

jící postupně přicházeli v ne-

zanedbatelném počtu a sem 

tam i přiložili k ústům sklenku 

nabízeného vína. Ač tentokrát 

nepozvedala náladu žádná mu-

zika, vládla příjemná atmosféra 

a zákazník byl spokojený.

text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

Farmářské trhy: Po dešti přišlo oživení

KOROUHEV RYTÍŘE KOCE

Cyklokurz na Šumavě

V měsíci září proběhl pro žáky 

sexty osmiletého studia a druhého 

ročníku čtyřletého studia cyklistic-

ký kurz na Šumavě. Kurz byl tříden-

ní se základnou v Prášilech. 

Na dopolední program prvního 

dne byla naplánována jízda zruč-

nosti. Žáci si mohli ověřit, jak své 

kolo ovládají. Po obědě vyrazila 

družstva na půldenní výlet a za-

čala najíždět první kilometry po 

šumavských kopcích.

Druhý den byla naplánována 

etapa celodenní. Cílem pro jed-

notlivá družstva byla různá mís-

ta šumavského regionu. Jmenuj-

me např. Srní, Hauswaldská kaple, 

Modrava, Oblík, Kvilda, Horská Kvil-

da, Tříjezerní slať, prameny Vltavy 

a další. Počasí sice ten den nepřá-

lo, ale stanovené trasy absolvovali 

všichni i ve ztížených podmínkách.

Třetí den byl na programu ná-

vrat do Sušice. Počasí přálo a od-

měnou pro žáky byly delší sjezdy 

různými trasami. Všechna druž-

stva absolvovala během kurzu 

více než 100 km, žáci mohli po-

znávat krásy Šumavy, někteří na-

vštívili jednotlivá místa poprvé. 

Nejdůležitější bylo, že kurz pro-

běhl bez zranění.  -RS-

Štěpánka
Štěpánka má svátek 31. října. 

V Česku momentálně žije 12 507 

žen s tímto jménem, a tím je 146. 

nejčastějším jménem. Největší ob-

libu mělo toto jméno v sedmdesá-

tých letech a dnes je opět na vzestu-

pu. V zahraničí je toto jméno také 

často používané. Například v Anglii 

jako Stephanie, ve Španělsku Estefa-

nía nebo ve Francii jako Stéphanie.

Etymologie jména: Jak ženská 

tak i mužská verze tohoto jména 

pochází z Řecka. Vzniklo z původ-

ního Στέφανος (Stephanos), v pře-

kladu koruna nebo taky věncem 

korunován. Právě vavřínový věnec 

se totiž ve starém Řecku užíval jako 

pocta vítězům,jímž byli korunováni 

významní lidé.

Známé nositelky jména: Mezi 

známé nositelky tohoto jména patří 

Štěpánka Haničincová – česká he-

rečka a moderátorka, Štěpánka Hil-

gertová – česká sportovkyně-vodní 

slalomářka, dvojnásobná olympij-

ská vítězka, a Štěpánka Bořková – 

česká beer pongová šampionka. 

V Jizerských horách se nachází roz-

hledna Štěpánka.

Zdrobněliny a domácké for-

my jména: Podle mě nejčastěji 

Štěpka, ale i Štěpa, Štěpuška, Ště-

pička, Štěpina, Štěpinka…

Medailon: Štěpánka Baierlová 

vystudovala učitelství na Matema-

ticko-fyzikální fakultě UK v Praze 

a od dob studií se věnuje pedago-

gické praxi na různých typech škol. 

V loňském roce přesídlila ze Sušice 

do Brna a nyní učí na základní škole 

Labyrinth matematiku, informatiku 

a také robotiku.

O své práci hodně přemýšlí, ráda 

zkouší nové metody a neustále se 

snaží hledat nové cesty, které naše 

školství mohou posunout o kou-

sek dál. Věnuje se vzdělávání pe-

dagogů v oblasti nové informatiky, 

robotiky a didaktiky matematiky. 

V roce 2020 získala cenu Global Te-

acher Prize Czech Republic a v roce 

2021 postoupila do světového fi ná-

le mezi TOP 50 inspirativních učite-

lů světa. Je také laureátkou ceny Al-

bertus pro inspirativní učitele fyziky 

a informatiky. Má tři syny, na které 

je náležitě pyšná.

Jak jsi ke svému jménu přišla? 

„Své jméno jsem získala po babič-

ce, ta byla za svobodna dokonce 

Štěpánka Štěpánková. Ale nosite-

lek stejného jména máme v rodině 

více. Moje švagrová a jedna z neteří 

jsou také Štěpánky.“

Jaký je tvůj nejlepší zážitek 

z tvé práce? „V létě jsme se svým 

partnerem a kolegyní-kamarád-

kou Pavlínou založili spolek Škola 

je jen jedna a zorganizovali Letní 

školu pro prvostupňové učitele. 

Během čtyř dní jsme se věnovali 

strategiím učení i čtení, stihli jsme 

lovit v rybníce (hmyzáky i šifry), 

mapovat terén, pozdvihnout opo-

míjenou potřebu refl exe, učit se 

hrou, společně sdílet, inspirovat se 

navzájem a užít si u toho i spoustu 

legrace. V příštím roce v tom chce-

me pokračovat a cílovou skupinu 

rozšířit o učitele matematiky.“

Co považuješ za svůj největší 

úspěch? „Slovo úspěch se velmi těž-

ko defi nuje, jsem ráda, když se věci 

daří a vynaložené úsilí přináší ovo-

ce. Třeba školy, na kterých jsem před 

lety pomáhala s rozjezdem robotiky 

a dnes jsou oporou pro celý region. 

Studenti, které společně strávené 

hodiny motivovaly k dalšímu studiu 

a možná nasměrovaly i k jejich pro-

fesi. Učitelé, kteří po seminářích pře-

stávají mít strach z nové informatiky 

a začínají nově učit žáky ve svých 

třídách. To vše se dá považovat za 

úspěch, ale hlavně je to radost.“

Kde bereš všechny nápady 

a co tě k tvojí práci motivuje? 

„Vždycky mi v hlavě jiskřila spous-

ta nápadů, možná právě moje jmé-

no mi do vínku dalo i jistou dáv-

ku soutěživosti. Baví mě zkoušet 

a objevovat nové věci, to je asi to, 

co mne motivuje. Ať už to byly pro-

jektové dny, které jsme s kolegyně-

mi vymyslely a začaly realizovat na 

zdejším gymnáziu, projekty a sou-

těže s robotickým kroužkem nebo 

konference pro učitele. Teď pracu-

ji ve škole, kde neznámkujeme, ale 

snažíme se žáky vést pomocí zpět-

né vazby. Je to náročné, je to výzva, 

ale vidím v tom smysl.“

Děkuji za rozhovor
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A JEJICH NOSITELÉ

Sportovní den mládeže s TAJV v Sušici
3. ročník oblíbené národní 

soutěže Sportovní den mládeže 

s TAJV v Sušici se uskutečnil v pá-

tek 14. 10. 2022 v odpoledních 

hodinách na venkovním multi-

funkčním sportovišti ZŠ T. G. Ma-

saryka, Sušice. Jednalo se o semi-

fi nálové kolo z celkového počtu 

250 turnajů v České republice. 

Žáci a žákyně ze základní ško-

ly v Sušici se na hřišti utkali ve 

fotbale, fl orbale, házené, frisbee 

a tenise.

Z celkového vítězství se nako-

nec zaslouženě radovali Kristýna 

Trappschuhová, Jan Holý a Jonáš 

Treml. Finalisté semifi nálového 

turnaje v Sušici získali upomín-

kové diplomy, věcné odměny 

a mnoho dalších sponzorských 

Ve čtvrtek 13.10. proběhl na 

ostrově Santos a v lesoparku Luh 

další ročník modifi kovaného šta-

fetového závodu družstev. Cel-

kem závodilo 17 čtyřčlenných 

smíšených družstev ve dvou 

kategoriích – mladších a star-

ších. Zúčastnili se žáci ZŠ TGM, 

ZŠ Elanor a Gymnázia Sušice.

V každém týmu startovali 

dva běžci (hoch + dívka) a dva 

cyklisté (hoch + dívka). Běž-

ci absolvovali trať v délce cca 

2 500 m, cyklisté v délce cca 

4 000 m. Pořadí úseků bylo ná-

sledující: 1. běžec, 1. cyklista, 

2. cyklista, 2. běžec. Záleželo 

na taktice každého týmu, v ja-

kém pořadí byli hoši a dívky 

nasazeni.

V obou kategoriích zvítězi-

la družstva gymnázia. Mlad-

ší ve složení: Barbora Chrous-

tová, Růžena Šimíková, David 

Podlipský, Vít Svoboda. Starší 

ve složení: Magdalena Párec-

ká, Marie Fornousová, Adam 

Pivetz, Jan Švejd.

Počasí se i přes ranní chlad 

vydařilo, účastníci podávali ve-

lice dobré výkony. Pořadatelé 

z gymnázia děkují touto cestou 

Jakubu Adamcovi za poskyt-

nuté zázemí na Santosu, MU 

Sušice za grantovou podpo-

ru a zároveň i žákům septimy 

gymnázia, kteří se úspěšně se 

svými pedagogy ujali role roz-

hodčích. Ať žije Gymterra 2023.

-RS-

Gymterra 2022

cen. Společně s cenami obdrželi 

fi nalisté vstupenku na závěrečný 

celorepublikový turnaj, Národní 

fi nále v Poděbradech, který se 

bude konat v předvánočním ter-

mínu 3. 12.–4. 12.2022. Na tomto 

turnaji budou postupující hráči 

reprezentovat zejména základ-

ní školu, město Sušice a Plzeňský 

kraj. Vítěz Národního fi nále v Po-

děbradech převezme putovní 

pohár TAJV od ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy.

Sportovní den mládeže 

s  TAJV v  Sušici byl zrealizo-

ván za podpory města Sušice 

a partnerů projektu.

Mgr. Jan Váňa

Organizátor soutěže TAJV

www.tajv.cz

Vítězné družstvo starší kategorie

Vítězné družstvo mladší kategorie
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Zasedání zastupitelstva města Den otevřených dveří na Gymnáziu Sušice

Ředitel školy, pedagogický sbor i studenti sušického gymná-

zia srdečně zvou žáky ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost na 

Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 1. prosince 

od 15.00 do 17.30 hod. 

Zájemci o studium si během čtvrtečního odpoledne mohou 

prohlédnout školu a seznámit se s jednotlivými předměty vy-

učovanými na gymnáziu, ve Smetanově sále jim budou podány 

nejnovější informace ohledně přijímacího řízení a také je tam 

čeká malé překvapení. Pro návštěvníky jsou připraveny zajímavé 

soutěže, atraktivní přírodovědné pokusy, ukázky práce s roboty, 

létání s drony a mnoho dalších aktivit. Po celou dobu můžete 

diskutovat o svých studijních představách se současnými žáky 

školy na otevřeném fóru. Stačí jen vstoupit.

I v letošním školním roce budeme ve druhé polovině ledna 

2023 pro zájemce z řad žáků ZŠ pořádat přijímací zkoušky na-

nečisto. V únoru a březnu nabízíme všem uchazečům o studi-

um z řad žáků 5. a 9. tříd přípravné kurzy na přijímací zkoušky. 

Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí 

školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včas 

odhalit případné nedostatky ve znalostech.

Bližší informace o studiu: http:// www. gymsusice.cz

Mimo Den otevřených dveří mohou zájemci navštívit školu 

kdykoliv po telefonické domluvě.

(tel. 376 111 121, 376 111 101)

Přijďte, těšíme se na vás! Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy

Lesopark už získal tvář

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. října 2022

• Zastupitelstvo města schválilo mandátovou komisi ve složení: 

Bohumil Dach, Ing. Milena Stárková a Miroslav Švarc.

• Zastupitelstvo města schválilo volební a návrhovou komisi ve 

složení: Mgr. Jonáš Bartoš, Jan Janda, a Mgr. Jitka Kroupová.

• Zastupitelstvo města schválilo uvolněného starostu, jednoho 

uvolněného místostarostu, který zastupuje starostu v době jeho nepří-

tomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, jednoho neuvolněného 

místostarostu a 7 členů rady města.

• Zastupitelstvo města zvolilo pana Bc. Petra Mottla starostou 

města Sušice.

• Zastupitelstvo města zvolilo pana Františka Jelínka jako uvolně-

ného místostarostu.

• Zastupitelstvo města zvolilo pana Ing. Karla Požárka jako neu-

volněného místostarostu.

• Zastupitelstvo města zvolilo pana Mgr. Jonáše Bartoše jako čle-

na rady města. 

• Zastupitelstvo města zvolilo pana Bohumila Dacha jako člena 

rady města. 

• Zastupitelstvo města zvolilo paní Mgr. Dagmar Karlíkovou jako 

členku rady města. 

• Zastupitelstvo města zvolilo pana MUDr. Lukáše Kohouta jako 

člena rady města. 

• Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a § 

117 a následující, zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v plat-

ném znění, své výbory kontrolní výbor a fi nanční výbor. 

• Zastupitelstvo města rozhodlo o počtu 7 členů v kontrolním a fi -

nančním výboru ve volebním období 2022–2026.

• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu mandátové komi-

se o ověření platnosti voleb.

Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva města na www.mestosusice.cz

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 výhod-

ných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a pau-

šální 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 subjek-

tům*, tedy veřejným institucím či státním fi rmám.

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 paušál-

ním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, nebo tuto sumu zapla-

títe 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 uhraze-

nou, požádejte doporučeným dopisem exekutora o vyčíslení jis-

tiny 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, zabývající se 

dluhovou problematikou. Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Milostivé léto II

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, v plat-

ném znění.

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úřed-

níka na funkci referenta odboru výstavby a územního pláno-

vání – stavební řízení. Zájemce musí splňovat předpoklady § 

4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: kvalifi kační požadavky 

podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., minimálně SŠ s maturit-

ní zkouškou v oboru stavebnictví, znalost stavebního zákona 

a prováděcích vyhlášek, jednání s lidmi, práce na PC, aktivita, 

řidičský průkaz. Plat. podmínky pro 10. platovou třídu podle 

nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul zájemce

b) datum a místo narození zájemce

c) státní příslušnost zájemce

d) místo trvalého pobytu zájemce

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-

městnáních a o odborných znalostech a dovednostech tý-

kajících se správních činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce; 

u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědču-

jící bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud tako-

vý doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 

čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky možno zasílat do 18. 11. 2022 na adresu: Město Su-

šice, nám. Svobody 138, Sušice 342 01 Sušice

Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

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, svíč-

ky, 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

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

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 tele-

fon – 3 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 in-

formace. Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Intenzivní stavební práce probíhají v lokalitě bývalých ka-

sáren pod Kalichem a v přilehlém lesoparku v Hájkově ulici. 

V lesoparku jsou dokončené hráze, cesty a terénní úpravy, při-

pravují se výsadby stromů. V připravované lokalitě pro obytnou 

zástavbu v kasárnách se pokládá vodovod a kanalizace a probí-

hají terénní úpravy pro komunikace.  -KR-, foto KR a ED
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Na zahradě sušického gymná-

zia se ve čtvrtek 13. října konala již 

druhým rokem akce, kterou pro ši-

rokou veřejnost pořádali její stu-

denti společně s učiteli anglického 

jazyka. Návštěvníci mohli soutěžit, 

zaskákat si v nafukovacím hradu, 

dát si toast a dobrý nápoj. Jed-

II. ročník ERASMUS DAYS na zahradě sušického gymnázia
ním z hlavních cílů akce bylo in-

formovat návštěvníky o progra-

mu Erasmus+, do kterého je naše 

škola zapojená. Dále bylo možné 

se seznámit s programem DOFE 

(Mezinárodní cena vévody z Edin-

burghu), který je na gymnáziu rea-

lizován již druhým rokem. Součás-

tí programu byl i „Nápadomat“, 

kde jsme se snažili od studentů 

získat náměty pro další ročník. 

Studenti z Ukrajiny nachystali pro 

návštěvníky typické pirohy, u stej-

ného stánku probíhala i oblíbe-

ná toastmanie. Po dobrém jídle 

a pití bylo možné si odpočinout 

v chill zóně. 

Nachystané Vox populi pro Ev-

ropu, který je součástí aktivit Ev-

ropského roku mládeže, zůstalo 

bohužel nevyužité: „Vysvětluji si 

to tím, že návštěvníci byli pohlce-

ni pohodovou atmosférou a pod-

zimním sluncem. To ale nevadí, 

právě naopak. Prostor pro tuto ak-

tivitu se jistě se studenty v tomto 

roce ještě najde“, uvádí Jana Kota-

lová (regionální koordinátor DZS 

– Domu zahraniční spolupráce). 

V závěru společného setkání 

proběhlo losování Big Buddyho. 

Jedná se o propojení čerstvých 

primánů se staršími studenty. Ti 

se stanou jejich průvodci a po-

radci v průběhu studia. Poděko-

vání patří studentům a učitelům 

gymnázia za přípravu akce, měs-

tu Sušice za zapůjčení stanů, stolů 

a lavic a rodině Lagronů za skákací 

hrad. Ještě jednou děkujeme a tě-

šíme se na další rok.

Cílem oslav Erasmus Days je 

zviditelnit projekty realizované 

v rámci programu Erasmus+ a in-

formovat o jeho přínosech. Pro-

gram Erasmus slaví 35. narozeniny. 

Od jeho spuštění v roce 1987 se 

do mezinárodních výměn a pro-

jektů zapojilo zhruba 12 milio-

nů lidí, přičemž Evropská komise 

očekává, že do roku 2027 dostane 

tuto příležitost dalších 10 milio-

nů. Česká republika se do Erasmu 

připojila v roce 1998. Od té doby 

s ním do zahraničí vycestovalo 

více než 350 000 lidí. 

Nejde přitom pouze 

o vysokoškoláky, na 

které byl program 

z počátku zaměřen. 

Na vzdělávací pobyty 

různého typu mohou 

vyjet také středoško-

láci i mladí lidé, kteří 

nestudují. Příležitosti 

k profesnímu rozvoji 

nabízí rovněž zaměst-

nancům vzdělávacích 

institucí od školek až 

po univerzity, nebo 

Do sušického kina zavítalo 18. 

října v rámci dlouholetého seriálu 

cestovatelských přednášek pořá-

daných Sušickým kulturním cen-

trem opět jedno z cestovatelských 

es současnosti – Pavel Svoboda. 

Nedávno se vrátil z Laponska a ješ-

tě pln dojmů hned v úvodu promítl 

ochutnávkový šot. Pak se již obe-

censtvo spolu s ním přeneslo do 

teplých krajin Jižní a Střed-

ní Ameriky. I když o zas tak 

teplé oblasti se většinou 

nejednalo. Ačkoliv totiž 

Svoboda putoval po Gua-

temale a Kolumbii, tedy ze-

mích nacházejících se v tro-

pickém podnebném pásu, 

vybíral si zejména oblíbené 

hory a odlehlá pustá místa.

GUATEMALA

V  oblastech obydle-

ných, jak vysvětlil autor, 

bývá však horko z jiného 

důvodu. Mnozí holdují al-

koholu i drogám a zároveň 

se tam z dob občanských 

válek hojně vyskytují zbra-

ně. Navíc původní obyva-

telé mají sice alkohol rádi, 

ale špatně ho odbourávají. (Takže 

se často i u kostela přes den zbou-

rají.) Bezpečnost dnes už většinou 

dobře zajišťuje policie. Dalším oblí-

beným nápojem je původní výmysl 

místních Mayů – čokoláda. Expozice 

všech možných místních výpěst-

ků se nachází na indiánském trhu, 

kam i přednášející zavítal a mnohé 

ochutnal. Oděv domorodců zde 

hýří jasnými barvami, bohužel však 

převládá odpor k fotografování. 

Hlavním cílem cestovatele ale 

nebyla města, nýbrž sopky. Míst-

ní Andy Sierra Madre jimi oplý-

vají a Svoboda se svou partner-

kou si vybrali rovnou tu nejvyšší 

v celé Střední Americe – Tajumulco 

4 220 m n. m. Při rozbřesku na ně 

na vrcholu čekalo opravdové pře-

kvapení. Po dvoudenním putování, 

kdy potkali pouze jednu německou 

dvojici s průvodcem, je na hoře při-

vítalo dvacet do dek zachumlaných 

domorodců čekajících na východ 

slunce. Odměnou pro cestovatele 

v těchto končinách velkých převý-

šení byla po sestupu koupel v ter-

málních pramenech na úbočí hory, 

navíc s vánočním přípitkem. Vů-

bec exotické Vánoce jsou Svobodo-

vou specialitou a pravidelně je tráví 

v různých končinách zeměkoule. 

Na činnost sopky Fuego si Svo-

boda počíhal s fotoaparátem na 

protějším vrcholu a v noci oprav-

du zaznamenal dechberoucí erup-

ci (foto níže). Na nejrozsáhlejší ruiny 

mayského města se vypravil do pra-

lesa v Tikalu. Další cesta dvojici za-

vedla až na mexické pláže a krasové 

cenoty – závrty s chladivou vodou 

na poloostrově Yucatán. Odskok 

do New Yorku byl pro přírodního 

cestovatele naopak nepříjemným 

zážitkem s nejdražším a nejhorším 

spaním v nejlevnějším hotelu. 

KOLUMBIE

Kolumbii přednášející charak-

terizoval jako rozlehlou zemi skoro 

15 x větší než Česko s Amazonskou 

nížinou a třemi hřebeny And. V roz-

manitém terénu a hlubokých údo-

lích není problém se skrýt… Vleklá 

občanská válka s drogovou pachutí 

skončila teprve nedávno. V součas-

nosti je země otevřena rozvoji ces-

tovního ruchu. Proto důsledně dbá 

na udržování bezpečnosti. „Přesto 

dodržujte základní pravidla: Nechoď-

te večer po městě a cenné věci si držte 

při sobě. Na cestách je lépe vypadat 

jako šupák,“ radil cestovatel. 

Svou cestu po Kolumbii začal 

u kolegy Honzy Brotánka (o An-

dách zde přednášel před 7 lety – 

viz SN 22/2015), který tam dnes už 

část roku žije se svou kolumbijskou 

ženou. Na horách v tropech roste 

džungle vysokých nadmořských 

výšek (až 3 000 m). Nad hranicí lesa 

je pak v této části And vysokohor-

P. Svoboda má v oblibě vánoční přípitky v termálních pramenech
ská step páramo. Magnetem, kte-

rý sem Svobodu přitáhl, byla dlou-

hověká, růžicovitá obří klejovka. 

Výprava mezi rostliny s hebkým 

povrchem kožešiny, jichž tu roste 

tisíce, připomíná cestu do pravěku. 

Ještě výš už jsou jen skaliska. Ne-

zvykle žlutá např. při výstupu na sop-

ku Nevado del Quindio (4 760 m n. m.). 

Tam Svoboda s partnerkou nepo-

tkali žádné turisty a vrchol 

se odměnil nádherným vý-

hledem. Za to ve známém 

údolí Cocora, kde rostou nej-

vyšší palmy na světě (palmy 

voskové až 60 m – foto dole), 

narazili na davy domácích 

turistů selfíčkářů. V kopco-

vitých oblastech se ve vel-

kém pěstuje káva. Kolum-

bijce tato plodina před pár 

lety zachránila. Roste totiž ve 

stejných podmínkách jako 

rudodřev koka (kokainovník 

pravý), který byl dříve zhusta 

pěstován pro výrobu kokai-

nu. Po odklonu Kolumbie od 

této neblahé cesty tak mohli 

zemědělci snadno přejít na 

pěstování kávy. 

Poutnický fajnšmekr Svoboda se 

s gustem vypravil do oblasti poblíž 

hlavního města Bogotá, kam dlou-

ho nikdo nejezdil, protože zde měli 

základnu nechvalně známí party-

záni FARC. Dnes je tam pusté bez-

pečno – naprostá divočina s nepro-

niknutelnou vegetací, labužnickým 

rybařením a výstupem na vysokou 

sopku. Mimochodem Bogotá se 

v neděli promění v cyklistický ráj. 

I na těch největších bulvárech utich-

ne automobilový provoz a tisíce lidí 

sednou na bicykly či nasadí brusle 

a vyrazí ven. 

Vzhledem k reliéfu krajiny je 

v Kolumbii rozšířená a levná letec-

ká doprava. Vmžiku se tak s přítelky-

ní ocitli v Karibiku. Prozkoumali pří-

stav Cartagena a přilehlé pláže, kde 

už panuje spíše pohodová karibská 

atmosféra. Zde se Svoboda rozlou-

čil s partnerkou, která se vrátila do 

práce, a on ještě navštívil několik 

národních parků. 

Předeslal, že když je sám zvolní 

a více si užívá. Ovšem hned při vý-

stupu na další sopku s kamarádem, 

vzdělavatelům mládeže a  do-

spělých, kteří pracují například 

v knihovnách, muzeích, nezisko-

vých organizacích, volnočaso-

vých centrech a podobně. Mezi 

nejoblíbenější destinace českých 

účastníků patří Německo, Špa-

nělsko, Velká Británie, Slovensko 

a Itálie. K nám naopak nejčastěji 

míří Slováci, Turci, Španělé, Polá-

ci a Francouzi. 

Zdroj: www.dzs.

Kateřina Lhotková 

a Jana Kotalová

utrhli i zkušeného průvodce. Ten jim 

na vrcholu přiznal časový rekord vý-

stupu. Na rozdíl od Guatemaly a dal-

ších tamějších států je v Kolumbii jen 

asi 1% indiánů, za to jsou nepřehléd-

nutelní. Ženy nosí buřinky a i chlapi 

chodí v sukních. Posledních pár dní 

Svoboda strávil v rezervaci v pohoří 

Sierra Nevada de Santa Marta. Je to 

prý kovbojskej kraj, kde místní jezdí 

na koních i po městě a obzor rámu-

jí dramatické zaledněné hory s výš-

kou až 5 775 m n m. Aby nahlédl do 

světa kovbojů, domluvil se nakonec 

s mlíkařem a vyjeli spolu po zdejších 

farmách, odkud získávali mléko vý-

měnou za jiné zboží. (Další přednáš-

ka bude 29. 11. Kuba Saši Ryvolové.)

Eduard Lískovec

foto archiv autora a ED
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29. listopadu od 17 hod. – Kino Sušice

14. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna

HRADIŠŤAN – viz str. 1

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 

Ředitel       724 047 325

Kinopokladna 376 521 680 | předprodej 376 523 360

Otevírací doba:

pondělí, středa 7.30 – 11.30  12.30 – 15.30

úterý, čtvrtek  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30

pátek   7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

Venkovní prostory KINA – výstava do 8. listopadu:

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

S láskou Vincent / obrazy

Výstava v sušické galerii nabídne ukázku 40 obrazů, 

které se ve fi lmu objevují.

7. a 21. listopadu | 5. a 19. prosince od 18 hod. 

Výtvarné podvečery s Miroslavem Šislerem

volné kurzy kresby a malby pro veřejnost

Aktuální informace naleznete na stránkách www.kultu-

rasusice.cz/galerie-sirkus/ nebo tel.: 376 523 360

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 

Klostermannova 1330, Sušice

Otevírací doba:

Oddělení pro dospělé

pondělí, středa 8.00–12.00 13.00–17.00

pátek    8.00–13.30  –

úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 

Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa   –  13.00–17.00

pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Poštovní 10, 341 01 Sušice

Otevírací doba říjen–duben:

pondělí–pátek  9.00–16.00

polední pauza  12.30–13.00

PODKROVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY V RADNICI

po, st – 8.00–16.30 | út, čt – 8.00–14.30 | pá – 8.00–13.30

do 25. listopadu – výstava

Jak a co kvete na Šumavě | Ing. Přemysl Večeřa

Přehled akcí
19. listopadu od 14 hod. – KD Sokolovna

25. listopadu od 17 hod. – sraz před radnicí

25. 11. od 20 hod. – Kino Sušice– SušDivOch uvádí

26. listopadu od 16 hod. – Ostrov Santos

Krampus show – nejvíce čertů v západních Čechách

26. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Arakain, host Booters

27. listopadu od 18 hod. – Sušické náměstí

Vystoupí Chlapi SDS a Bossanoha, rozsvícení v 18.15

4. listopadu od 17 hod. – Husův sál

Očarovaná koza

loutkové představení

4. listopadu od 21 hod. – PDA Sušice

Retro party

5. listopadu od 21 hod. – Restaurace Sokolovna

JUNGLE ATTACK

10. listopadu od 18 hod. – Galerie SIRKUS – viz str. 6

11. listopadu od 17 hod. – Husův sál

Jak se čerti ukejchali

loutkové představení

12. listopadu od 19 hod. – Smetanův sál

Bejvaláci Sušického dětského sboru – koncert

13. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna – viz str. 6

16. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna

17. 11. od 17 hod. – náměstí, pod lípou Svobody

Den boje za svobodu a demokracii

18. listopadu od 17 hod. – Husův sál

Hračky na cestách

loutkové představení

Sušice Region

Dlouhá Ves
5. listopadu od 18 hod. – Kino Dlouhá Ves

Princ Mamánek

Žihobce
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 – fotografi cká 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 grafi ky 

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy

4. listopadu od 18 hod. – sál muzea Lamberské stezky

Horažďovice
27. listopadu od 15 hod. – kulturní dům

Posezení s písničkou – Pošumavská muzika

Hartmanice
5. listopadu od 19 hod. – KD Hartmanice – viz str. 6

Dobrá Voda u Hartmanic
12. listopadu od 12 hod. – u kapličky sv. Martina

Setkání u kapličky sv. Martina – viz str. 6

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
každou sobotu od 11 hod. 

Komentované prohlídky Mouřence

více info na www.pratelemourence.cz
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Anna Lašková r. 1943, Marie Zwiefelhoferová r. 1939, Petr Šmíd r. 1970.

17. prosince 2022

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo

Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

Pojeďte s námi navštívit Otáčivé hlediště v Českém Krumlově:

21. července 2023 

Zájezd je nutný rezervovat nejdéle do 30. 11. 2022!

11. srpna 2023

Egon Schiele – Autoportrét – ZRUŠENO!

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického 

kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686

Opustili nás...

Jen láska zůstala, ta smrti nezná... 

Dne 30. října uplynulo devatenáct let plných bolesti 

a smutku, kdy po tragické nehodě ve věku 17 let 

zemřela naše milovaná dcera, sestra a vnučka 

Simonka Zdeňková. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. 

Děkují rodiče, bratr a prarodiče.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, 

tak rád měl práci, život a nás. 

Jen dobro a lásku rozdával, 

proto v našich srdcích žije dál. 

Dne 7. listopadu vzpomeneme desátého výročí 

úmrtí pana 

Jiřího Válka 

ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, syn s rodinou, vnoučata, 

pravnoučata a ostatní příbuzní.

Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve na divadelní představení

SMÍCH ZAKÁZÁN! Miro Gavran
Komedie o netra-

dičním milostném 

trojúhelníku.

Osmačtyřiceti-

letý muž po pět let 

podváděl svoji ženu 

s dvaatřicetiletou mi-

lenkou. Ta se s ním 

rozešla a  s  ním už 

není doma k vydrže-

ní. Manželka se tedy 

snaží milenku přinutit, manželovi za zády, aby ho vzala zpátky. Pod po-

hrůžkou vydírání milenka ustupuje, ale je s nudným a lakomým mužem 

nespokojená. Vše se nicméně zdá být v pořádku, až do doby, než se mi-

lenka zamiluje do jiného muže a žádá manželku o radu.

Tato hra netradičně zobrazující manželský trojúhelník je v Chorvat-

sku velice populární a doprovází ji slogan: „Hra, kterou si užije jak vaše 

manželka, tak vaše milenka.“ Hra obdržela v roce 2004 Cenu Marina Dr-

žiče, kterou uděluje chorvatské ministerstvo kultury.

Režie: Lukáš Burian

Hrají: Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, Libor Jeník

Divadelní spolek Z.L.O.M. vaz! s.r.o.

Neděle 13. 11. 2022 v 19.30, předplatné skupiny S, KD Sokolovna Sušice

Předprodej vstupenek v kancelářích Sušického kulturního centra 

SIRKUS, p. o. tel. 376 523 360 nebo na: www.kulturasusice.cz

Milovaný a hodný člověk nikdy neumírá, 

zůstává v našich srdcích a ve vzpomínkách. 

Dne 9. listopadu tomu bude třicet let, co zemřela 

naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička 

a praprababička, paní 

Marie Šperlová. 

Stále vzpomíná dcera Marie s manželem, vnučky Eva a Jitka s manželem, 

pravnučky Lucie a Michaela a prapravnoučátka Emmička a Kubíček.

Dne 22. října uplynulo osm let, co nás opustil pan 

Michal Slivoň 

ze Žihobec. 

Stále vzpomínají syn Michal a dcera Marie s rodinami.

A je to opět tady! Divadelní soubor Tyl působí v Hartmani-

cích a na jevištích v nejbližším i vzdálenějším okolí již dvacet 

sedm let. Po krátké pauze jsme připravil další premiéru, tak si 

přečtěte podrobnosti. 

Jim Watt (Václav Diviš) vede londýnskou kancelář burzovní fi r-

my a žije se svou přítelkyní Helen (Radka Malá). Jimův šéf Bill (Milan 

Vierer) a jeho žena Nancy (Hana Šafrová) však přicházejí na večeři 

a neschvalují společné bydlení nesezdaných párů. Aby si Jim udr-

žel práci, požádá svou přítelkyni Helen, aby se na večer vydávala 

za jeho manželku. Helen se urazí, protože už dlouho marně čeká 

na nabídku sňatku a opustí ho. Jim si na večer musí najít ženu. Ale 

kde? Jeho staré přítelkyně odmítly a tak Jim v zoufalství naverbuje 

svou uklízečku Ednu (Liběna Svobodová). Jenže Helen se vrátí, na-

jednou tu jsou dvě paní Wattové a začne ta pravá zábava, proto-

že Bill nesmí vidět Helen, která je navíc pouze ve spodním prádle 

schovaná za pohovkou. Jim Helen nakonec představí jako uklízeč-

ku, zatímco Billova žena věří, že Edna je pomatená sousedka, které 

se Jim s Helen ujali. Nakonec přijde ještě manželka č. 3, Terri (Jana 

Nováková), Jimova kolegyně z práce a všechno praskne.

Srdečně vás zveme v sobotu 5. listopadu od 19.00 hod. na 

naše představení v sále Kulturního domu Hartmanice. Reprízy: 

11. 11. Hlavňovice. 19. 11. Kolinec, 26. 11. K. Hory. 

Příjemnou zábavu vám přeje HODiT

Dne 11. 11. 2022 od 18 hod. 

se bude konat SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 

na vzpomínku nedožitých 86 let Josefa Doubka 

v hostinci U Kůsů, Čejkovy.

Poděkování

Setkání u kapličky sv. Martina
Vážení přátelé, v roce, kdy slavíme 10 let od založení spolku Šu-

mavské cesty, z. s., začínáme novou dekádu pravidelných svatomar-

tinských setkání.

Letos se potkáme u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních 

Paštích v sobotu 12. 11. ve 12.00 h

Od 15.30 h bude program pokračovat v kostele sv. Vintíře v Dobré 

Vodě bohoslužbou a od 16.30 h naváže koncert Ireny Budweiserové.

Čeká vás samozřejmě i tradiční občerstvení jak u kapličky, tak v Domě 

sv. Vintíře. 

Po loňské úspěšné ochutnávce likérů z Prádla, přijede majitelka, Han-

ka Jenčíková, znovu. Budete tak moci nejen ochutnat, ale i si zakoupit. 

Jako dárek udělá určitě někomu radost i kalendář na r. 2023 s fotogra-

fi emi Šumavy od Pavla Semeráda – nástěnný za 199 Kč, stolní za 119 Kč.

K dostání bude i poslední, čtvrtý, hrnek do série. A pro každého 

účastníka malý dárek, ale to je překvapení. 

Naplánujte si výlet na Šumavu. Méně pohyblivé občany odveze ke 

kapličce z Hartmanic a potom i z parkoviště pod Dobrou Vodou mini-

autobus města Hartmanic.

Informace na www.sumavskecesty.cz

Chtěli bychom touto cestou poděkovat sestřičkám, celému personá-

lu domova pro seniory v Sušici a paní doktorce Kateřině Nové za péči, 

kterou s láskou věnovali naší mamince paní Haně Tykalové. 

Nikodýmovi

Kdo Tě znal vzpomene,

kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 4. listopadu uplyne deset let, kdy nás navždy 

opustila naše maminka, babička, paní 

Božena Vachoušková. 

S láskou vzpomínají dcera, syn a vnoučata.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Galerie Sirkus Sušice | 10. 11. 2022 – 15. 1. 2023

Václav Malina / Krajiny duše / Obrazy 
Sušická galerie uvádí výstavu maleb Krajiny duše malíře Václava Maliny – významného 

umělce, pedagoga a organizátora, který po řadu let vedl Galerii města Plzně.

„Krajiny duše vnímáme nejen očima, ale i srdcem. Jsou to krajiny milosti, ve kterých 

můžeme prožívat minulé nebo budoucí děje, ale i to, co je mimo čas – věčné.“ V. Malina

Vernisáž s úvodním slovem Marcela Fišera, ředitele GAVU Cheb, proběhne ve čtvrtek

10. listopadu od 18 hodin v Galerii Sirkus Sušice - viz str. 5.

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

Úterý  08.00–11.30 12.30–16.30 17.00–20.00

Středa  08.00–11.30 12.30–15.30 17.00–20.00

Čtvrtek  08.00–11.30 12.30–16.30 17.00–20.00

Pátek  08.00–11.30 12.30–13.30 17.00–20.00

Sobota   –   –  17.00–20.00

Neděle   –   –  14.00–20.00

V podvečerních časech a o víkendu vám galerii otevře obsluha kino kinokavárny

Vstupné 20 Kč, snížené vstupné 10 Kč (studenti, důchodci).

PREMIÉRA Hartmanického ochotnického divadla TYL:

Hříšníci bez večeře
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KNIHOVNA
Knihobudky přečkají zimu v teple

Již čtvrtou sezonu zpříjemňují veřejné knihovničky na Fufernách, 

Santosu a Pátečku volný čas nejednomu čtenáři. Nejen knihovna pra-

videlně doplňuje vyřazené knihy k volnému odběru. Děkujeme všem, 

kteří knihobudky využívají, berou, ale i vkládají vyřazené knihy, a tím 

prodlužují životnost nejednomu výtisku. Nyní jsou knihobudky demon-

továny a uloženy v budově knihovny, kde bez úhony přečkají zimu. Těšit 

se na ně můžete opět na jaře. 

Čokoláda podruhé, tentokrát v doprovodu vína

Lahodné víno a kvalitní čokoláda, dva nejoblíbenější požitky, které 

když správně zkombinujete, můžete si užít skutečně jedinečný chuťový 

zážitek. Účastníci přednášky měli tu čest v doprovodu paní Ing. Marce-

ly Krčálkové vyzkoušet chuťové variace a tóniny dvou druhů kvalitních 

vín s deseti druhy poctivé řemeslně vyráběné čokolády. Tato pozitivně 

naladěná žena nás přesvědčila, že vhodně zvolené víno i čokoláda jsou 

v rozumném množství zdraví velice prospěšné. Obojí mají totiž skvě-

lé vlastnosti – jsou účinnými antioxidanty, působí pozitivně na zdraví 

srdce, mají pozitivní vliv na mozek, zahánějí chmury a snižují krevní 

tlak. Navíc jsme se dozvěděli něco o historii a výrobě čokolády, staro-

dávného a téměř posvátného nápoje Mayů a Aztéků. Paní Krčálkovou 

jsme přivítali v knihovně podruhé a vzhledem k ohlasu a spokojenosti 

všech zúčastněných nám nezbývá než doufat, že přijme naše další po-

zvání. Tak do třetice všeho dobrého, zase někdy v knihovně na viděnou!
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fernách rozezněl signál pro připra-

vené závodníky, kteří se rozeběhli 

přímo do koryta řeky Otavy, aby se 

dostali na protější břeh. Dole pod 

jezem měli připravené kajaky, se 

kterými se museli dostat k rampě, 

aby se sklouzli do řeky a pádlovali 

na nábřeží k vytyčené bojce, kde se 

otočili proti proudu směrem na Fu-

ferna, ale tentokrát se v samém zá-

věru brodili k styčnému bodu, aby 

předali štafetu týmovým kolegům.

Druhý úsek je 

běžecký, ale s ex-

trémním převý-

šením více než 

300 m. Vzhledem 

k  povětrnost-

ním podmínkám 

byla trať vedena 

na Svatobor, kde 

probíhala dru-

há předávka. Pro 

start paraglidistů 

byla stanovena 

startovací rampa 

Svatoboru. Třetí 

úsek vedl vzduš-

nou čarou dolů 

na přistávací plochu na louce pod 

Okrouhlou. Většina letců z vrcho-

lu slétla, někteří se rozhodli seběh-

nout ze Svatoboru dolů. 

Čtvrtý úsek byl nejdelší, trasa 

byla dlouhá necelých 20 km a cíl 

dovedl závodníky opět na Fuferna. 

Kdo by si pomyslel, že cyklistická 

část by mohla být z tohoto závodu 

nejpohodovější, budiž mu vysvět-

leno, že cyklisté se vraceli do cíle 

zablácení a mokří. Trasa závodu 

nebyla nijak zvýhodněna a v říj-

novém dni si všichni závodníci na 

vlastní kůži vštípili, proč se závod 

jmenuje Extreme Challenge. Není 

to totiž jen o sportovních výko-

nech, ale mnohdy také o diskom-

fortních podmínkách a chladném 

počasí. 

Je také nutné 

zmínit, že závod 

bylo možné absol-

vovat v týmu, ale 

přihlásili se také 

jedinci, kteří se 

obešli bez pomoci 

a celým závodem 

prošli bez dalších 

týmových kolegů. 

Letošního roční-

ku se účastnilo 25 

týmů a přihlásilo 

se 7 individualistů.

První místo 

v týmové katego-

rii vyhrál tým HIGH POINT TEAM. 

Tým na první pozici byl natolik 

rychlý, že dokonce posunul celko-

vý rekord na 1 hodinu a 46 minut. 

V ženské kategorii vyhrál tým HIGH 

POINT TEAM WOMEN. První pozici 

v kategorii jednotlivců vybojoval 

Sport

Fotbalisté si zastříleli proti Újezdu, 

festival šancí proti Košutce
Sušické áčko uzavírá pod-

zimní část sezony v 1.A třídě 

mužů. Fotbalisté ve sváteční pá-

tek 28. října doma zdolali Dlou-

hý Újezd 4:0, následný neděl-

ní duel proti Košutce o přední 

příčky tabulky ale mužstvo ne-

zvládlo. Po sérii mnoha zaho-

zených šancí nakonec prohrálo 

0:1, do konce podzimu zbývá 

dohrát poslední dva zápasy. 

Sušické áčko zvládlo o prodlou-

ženém víkendu dva domácí zápasy. 

V pátek dohrávalo odložený duel 

proti Dlouhému Újezdu. Nováček 

soutěže nekladl sušickému týmu 

větší odpor. Na lavičce zaskakoval 

místo nemocného trenéra Pavla 

Hrubce předseda oddílu TJ Sušice 

a dlouholetý trenér Jan Staněk. S vý-

konem týmu musel být spokojený 

– po brankách Skály, Hájka, Míčky 

a Krůse Sušice zvítězila jasně 4:0.

Sušický závod EXTREME CHALLENGE: Extrémní plavba, běh, let a jízda pro týmy i odvážlivce jednotlivce
Registraci šestnáctého roční-

ku štafetového závodu Extreme 

Challenge v dopoledních hodi-

nách 15. 10. 2022 znepříjemnil silný 

déšť, kvůli kterému se znovu začal 

přehodnocovat paraglidový slet 

ze Svatoboru. Naštěstí se počasí 

vyřádilo a ve 13.00 hodin se na Fu-

Svěřenci V. Galušky slaví úspěchy v domácích i mezinárodních soutěžích

Martin Jansa. Všechny výsledky 

si můžete prohlédnout na http://

www.exchallenge.cz/.

Stejně jako každý rok děkujeme 

dobrovolníkům za jejich ochotu 

a nasazení, ale také divákům, kteří 

přihlíželi hromadnému startu a ne-

nechali si ujít samotný konec závo-

du a podpořili výborné sportovce.

-SMS-, foto Lucie Zendlová

Vodní slalomáři ze Sušice pat-

ří k celorepublikové špičce. Klub 

vodních sportů Sušice (KVS) bo-

duje zejména v mládežnických 

kategoriích. Velkou zásluhu na 

tom má trenér Vladislav Galuška. 

Požádal jsem ho proto o shrnutí 

letošní sezony: 

Z mého pohledu trenéra Klubu 

vodních sportů Sušice i hlavního 

trenéra Sportovního centra mlá-

deže pro západní a jižní Čechy byl 

po dvou létech covidového blázin-

ce restart normálního sportovního 

života to nejdůležitější. Začalo se 

cestovat a trénovat po světě i doma 

bez neustálého strkání čehosi do 

nosu či plivání do zkumavek. Člo-

věk se přestal bát, že i přes to, že je 

fi t, mu den před odletem na sou-

středění najdou pozitivitu. O tom 

bych mohl dlouze vyprávět. Zača-

lo se cestovat na tréninkové kem-

py či soutěže do Emirátů, Francie, 

Slovinska, Slovenska, Polska…. Přes 

dvacet děcek, co mám v regionu 

pod sebou, to vnímalo stejně. Fun-

govaly jak hodinky, nebylo třeba 

zvednout hlas, na tréninku si dáva-

ly nášup. I proto asi letošní výsledky 

našeho jihozápadního týmu byly 

hodně výrazné. Samozřejmě by ty-

hle akce a výsledky nebyly takové 

bez spolupracujících trenérů Ládi 

Hojdy z Horšovského Týna, Oldy 

Webra z Českých Budějovic, či Mi-

lana Pytelky z Tábora, kteří tomu 

také dávali hodně srdíčka. 

Jak se vedlo členům KVS na do-

mácích závodech? „Nejdůležitější 

soutěže pro ty nejlepší z našeho od-

dílu jsou Národní kontrolní závody 

(NKZ). Úspěch v těchto závodech je 

vstupenkou na soutěže ČP seniorů 

v další sezoně, do juniorských repre-

zentací i Sportovních center mládeže.

Zdeňkovi Galuškovi šlo o to, aby 

si na letošních NKZ vyjel účast pro 

ČP seniorů 2023 a to se mu poved-

lo. Příští rok si poprvé v životě zazá-

vodí s olympijským vítězem Jirkou 

Prskavcem, loňským mistrem svě-

ta Vítkem Přindišem či kajakářským 

fenoménem Vávrou Hradilkem. Od 

sušického Karla Turnera, který le-

tos jezdil ČP seniorů třetím rokem, 

jsem čekal, že tuto nominaci opět 

s přehledem zvládne. Karel a Zden-

da příští rok tedy budou jezdit ČP, 

nejvyšší českou soutěž otevřenou 

pouze pro nejlepších 40 českých ka-

jakářů na nejtěžších terénech v ČR. 

Na NKZ vystupoval na špičko-

vé úrovni i Jáchym a Honza Švejd. 

Oba udělali obrovský výkonnostní 

skok. Před časem končili v posled-

ní třicítce této soutěže, letos už lec-

kdy v třicítce první. Jáchym si zde 

s přehledem vyjel účast ve Spor-

tovním centru mládeže a díky tomu 

má opět jistotu zabezpečení jeho 

tréninkových aktivit v roce 2023. 

Za zmínku stojí ještě celkové ví-

tězství Báry (foto níže) v ČP juniorů 

2022. Až za ní letos skončily všechny 

tři české juniorské reprezentantky 

a tím ona fi guruje pro zimní přípra-

vu jako česká juniorská jednička.“

Absolvoval sušický oddíl i tý-

mové závody? „Sušice obhajovala 

na juniorském MČR loňské zlato. Na 

start se postavil Karel Turner, Zde-

něk Galuška a Jáchym Švejd. V této 

soutěži jedou trať na divoké vodě 

současně tři závodníci a chce to do-

konalou souhru. I letos jeli o nejlep-

ší výsledek, ale kousek před cílem 

se do sebe trochu zamotali a na-

konec z toho byl bronz. Když si ale 

člověk vezme, že závodili s týmy 

takových klubů jako je USK, Dukla 

či Olomouc, tak z třetího místa byla 

velká radost.“

Vaše dcera Antonie, která 

v minulosti 2x vyhrála MS juni-

orů jako sušická závodnice, jezdí 

letos prvním rokem za USK Pra-

ha. Jak si bez ní vedl váš oddíl 

na mezinárodních akcích? „To-

ničku nejde nahradit z roku na rok, 

ale třeba se časem zase někdo po-

vede. Sušičtí junioři vyrazili letos 

hlavně na zkušenou, na sérii Ev-

ropského poháru juniorů /ECA/. Její 

sestra Bára měla při jarních domá-

cích nominačních závodech 

smůlu, juniorská reprezenta-

ce ji těsně unikla. Ale na ECA 

byla velkým překvapením, 

když za sebou celkem s pře-

hledem nechávala hvězdy ju-

niorského MS i ME. Ani letoš-

ní mistryně světa, Italka Lucia 

Pistoni Báře v žádném závo-

dě nestačila a tak Bára celko-

vě ECA vyhrála. Její bratranec 

Zdeněk Galuška byl zjevením 

ECA v Krakově, kde v nedělním 

závodě obsadil druhé místo 

v kategorii do 18 let. Celkově 

to měl rozjeté na bednu, ale díky 

nepovedenému poslednímu zá-

vodu ECA v Bratislavě skončil až ale 

přesto na krásném pátém místě. Já-

chym Švejd byl také vidět na této 

soutěži v popředí, ale jeho hlava 

ještě není naladěna na velké me-

zinárodní závody a tak často ve fi -

nálových jízdách chyboval.“

Vraťme se ještě k vašim dce-

rám. Všechny tři se sešly v čes-

kém poháru seniorů. To je je-

dinečný rodinný úspěch. Mohl 

byste ho trochu přiblížit? „Český 

pohár seniorů 2022 je moc hezká 

kapitola. Všechny dcery skončily do-

konce do první šestnáctky nejlep-

ších žen ČP seniorů 2022. Všechny 

tedy mají pro rok 2023 1.VT ve sla-

lomu. U Toničky, již tři roky české se-

niorské reprezentantky, která je le-

tošní seniorskou mistryní republiky 

i mistryní Evropy do 23 let bylo jas-

né, že bude hodně vepředu. A stalo 

se, byla celkově druhá. Karolína po 

jarních nevydařených nominačních 

závodech se sportem v druhé půlce 

roku hodně zvolnila. Začala se více 

věnovat práci ve Všeobecné fakultní 

nemocnici v Praze a také doktorátu 

Ph.D. Na 13. místo jí to i přes to, že 

nejela poslední dva závody, v poho-

dě stačilo. 1.VT byl sen a cíl Barunky, 

které před měsícem bylo 16 let. To 

se jí povedlo, byla šestnáctá a příští 

rok poprvé v její sportovní kariéře 

bude jezdit s označením 1.VT.“

Nezanedbatelnou akcí jsou 

místní Sušické slalomy. Kvůli co-

vidu se ale už dvakrát neusku-

tečnily. Jak to bylo letos? „Je po-

těšující, že náš oddíl po dvouleté 

V neděli přišel na řadu souboj s pl-

zeňskou Košutkou. Střetly se týmy 

z čela tabulky, co mají postupové 

ambice. Sušice prohrávala od desá-

té minuty, kdy se prosadil po stan-

dardní situaci Pavel Macht. Domácí 

měli zbytek zápasu jasnou převahu, 

nastřelili tři tyčky a dvě břevna a vy-

tvořili si další velké příležitosti. Žádná 

z tutových možností ale branku ne-

přinesla, Sušice nedokázala vyrov-

nat ani při závěrečném náporu, kdy 

po rohu Patrika Hubáčka a pokusu 

stopera Lukáše Kodýdka vykopávali 

hosté míč z brankové čáry.

Sušici patří po dvanácti zápa-

sech v tabulce čtvrtá příčka s tří-

bodovým odstupem na vedoucí 

Košutku. Do konce podzimu ode-

hraje ještě dva zápasy – v Malesi-

cích a doma s Kaznějovem (ne-

děle 13. listopadu, 14.00). 

  -jon-

přestávce opět závody pořádal. Za 

přispění tradičních partnerů Sušic-

kých slalomů jako je například měs-

to Sušice, Pivovar u Švelchů, pekař-

ství Bandur, Nářadí Janoušek či Ráj 

drogerie ( Drogerie u Jarky) se opět 

koncem května podařilo uspořádat 

největší český veřejný závod roku 

2022, kdy se na start postavilo více 

jak 400 závodníků. Součástí této 

soutěže byl i Český pohár předžáků 

a Český pohár veteránů.“

A jaká je v oddíle aktuální 

situace? „Momentálně po krátké 

posezonní přestávce už jsou opět 

všichni na vodě (foto výše), v tě-

locvičnách a posilovnách. Za pár 

dní nás čeká soustředění ve Francii 

a začali jsme organizovat prosinco-

vé Spojené Arabské Emiráty a dal-

ší zimní a jarní akce. Je moc hezké 

vidět, jak všichni vlítli po hlavě do 

přípravy na sezonu 2023.“

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 

úspěchů v další sezoně.

Eduard Lískovec
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Hokejový tým TJ Sušice 

vede Dudák přebor jihozá-

padních Čech. Zvítězil i v dalších 

dvou zápasech. TJ Sokol Kato-

vice venku přehrál 7:3 (branky: 

Rendl, Holý, Sulan, Petera, Kory-

ťák, Rajtmajer, Valdman) a doma 

slavil výhru nad HC Horažďo-

vice 5:1 (branky: Smetana, Holý, 

Kotrba, Koryťák, Holý, Vospěl, 

Skuhra). V kanadském bodová-

ní je zatím nejlepší Ondřej Sme-

tana na čtvrtém místě.

 -LŠ-, -red-

Hokejisté Sušice vedou přebor

ne 6. 11. od 15.00 do 16.30

út 8. 11. od 15.30 do 16.30

pá 11. 11. od 17.30 do 18.30

so 12. 11. od 11.00 do 12.00

út 15. 11. od 15.30 do 16.30

17. 11. od 10.00 do 11.30

Tahle asi osmitýdenní koťata přivedla jejich maminka k lidem 

nedaleko Klatov. Nenechte se zmást fotkou, kde jsou jen dvě koťa-

ta, ale celkem jsou čtyři. Všichni společně s mamkou by se nám na 

fotku nevešli. Pohlaví ještě s určitostí nevíme, ale časem poznáme. 

Do nového domova chceme, aby šli mrňousové odčervení a poz-

ději zařídíme kastraci. 

Pro informace volejte na tel. 728 172 095, nebo do e-mailu: na-

lezenci-sumavaci@seznam.cz

Děkujeme za pomoc..      Helena M.

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najde-

te na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich 

facebooku. 

Hledáme nový domov

Program v minulém čísle SN. Více info na www.sporttrend.cz

Sledujte nás také na sociálních sítích 

a webu www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

Sirkus – Sušické 
kulturní centrum

Sportoviště města Sušice
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám: Jablka bez chemického 

nánosu – Idared, Spartan aj. Cena 

19 Kč/Kg. Tel. 606 633 919

Prodám vlašské ořechy „PAPÍRÁ-

KY“. 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

Prodám 2 péřové deky, nové – mod-

rý sypek, i jednotlivě – cena 3.000 Kč. 

Tel. 607 866 783

Prodám horkovzdušná kamna 

Kora 2, jako nová. Cena 10.000 Kč. 

Tel. 607 866 783

Prodám starožitný ruční mandl – 

plně funkční. Cena dohodou. Tel. 

607 866 783

Prodám rozkládací sedací soupra-

vu s úložným prostorem, barva cih-

lová, používaná 3 roky, 2 500, Suši-

ce. Tel. 604 207 794

Prodám Ladu Nivu 1,7i rok 2018 

nová STK, 57 tis.km, tel. 721 549 624

Prodám Volkswagen Sharan 2,0 

Tdi 110 Kw Comfortline rok 2018, 

tel. 721 549 624

Prodám kloubový malotraktor ori-

ginál Prostějov typ MT8 132,2. Tel. 

721 549 624

Prodám staré zápalkové nálepky, LP 

desky různé, krabici časopisů o ple-

tení, háčkování, vyšívání – návody, 

vzorníky apod. Tel. 607 866 783

Prodám různé staré obrazy – kra-

jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 

792 229 217

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70 

i nefunkční a koupím hoblovku 

s protahem a malotraktor 4x4 TZ4 

K14 Tk10 Tk12 Tk14 nejlépe i sklápě-

cí kárku. Tel. 737 163 425

Koupím nějakou Jawu čezetu či pi-

onýra babetu a starý stabilní motor. 

Tel. 737 163 425

Koupím štěně – křížence nebo 

menší plemeno, 3–24 měsíční. Do 

dobrých rukou. Prosím, volejte kdy-

koliv, tel. 721 961 986

Koupím cihly, ocelové podpěry 

a zbytky stavebního materiálu. Tel. 

721 866 006

Koupím staré pivní láhve s litý-

mi nápisy, staré zápalkové nálep-

ky a krabičky, reklamní plechové 

a smaltové cedule, papírové dopis-

ní zálepky, staré pohlednice Suši-

ce a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996 

Koupím starší známky, mince, ban-

kovky, odznaky, pohledy, obrazy, 

hodiny, hodinky, porcelán, sklo, 

vojenské předměty – šavli, helmu, 

uniformu a podobně. Můžete na-

bídnout i jiné staré předměty, ce-

lou 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 proná-

jem jedné místnosti s příslušen-

stvím v Sušici pro občasné využití 

1–3 osobami k rekreačním účelům, 

hlavně na letní měsíce. Alice Davi-

dová, tel. 606 745 485 

Oceňování nemovitostí – pro pro-

dej, darovací smlouvu, dědické říze-

ní, úvěr, hypotéku, účetnictví, apod. 

– kvalitně a rychle. I.. Drábková, Su-

šice, tel. 608 117 789

RŮZNÉ
Kocourek hledá páníčka, mou-

rovatý, krásný, zvyklý na lidi, milý. 

ZDARMA, možnost dovezení, mož-

nost zaslání fotek. Tel. 606 179 388

Nabízíme své služby: zámečnictví 

– kovovýroba a práce hodinového 

manžela. Martin Chudý, Pravdova 

259, Sušice, tel. 723 718 423

Hledám pokrývače na drobnou 

opravu střechy. Tel. 603 354 799

Nabízíme strojní číštění kober-

ců, sedacích souprav, křesel, žid-

lí a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 

607 630 244 

Hledám brigádně jakoukoliv 

práci o sobotách, nedělích i za 

špatného počasí. Výkopové prá-

ce na stavbě, v lese, zámečnické 

apod. Možno volat po 15. hodině. 

Tel. 604 880 966



Dobrý den, přátelé. V příbě-

hu husitů jsme dospěli k volbě 

Jiříka z Poděbrad českým krá-

lem. Řekli jsme si, že v před-

večer své korunovace složil 

on i  jeho manželka Johana 

z  Rožmitálu do rukou uher-

ských biskupů Vincence z Vá-

cova a Augustina z Rábu tajný 

slib v němž se zavázali, že bu-

dou poslušni papeže, budou 

bránit jednotu víry a nestrpí 

v království žádné kacířství. 

Jiříkova čest 

a n i  s vě d o m í 

tímto tajným 

slibem nijak ne-

utrpěly – zatím-

co římská kurie 

si tuto přísahu 

vykládala jako 

jeho odvrácení 

se od kalicha, 

budoucí  k rál 

sám závazek in-

terpretoval pouze jako slib pro-

následování sektářů, nikoliv ka-

lišníků, které považoval (a kteří 

ve skutečnosti také byli) za sou-

část římské církve. A tak mohl 

v den své korunovace složit ješ-

tě jednu, již obvyklou koruno-

vační přísahu, v níž se zavázal 

dodržovat a chránit Basilejská 

kompaktáta. Obřad byl vyko-

nán v katedrále sv. Víta po Ve-

likonocích dne 7. května 1458 

v poklidu a se všemi poctami 

i náležitostmi a následující den 

byla na českou královnu koru-

nována i manželka Jiřího z Po-

děbrad Johana. 

Na český trůn usedl státník 

dokonale znalý domácích po-

měrů, ale i muž schopný nad-

řadit vlastní ambice nad zá-

jmy státu i křesťanské Evropy. 

Z dobových svědectví zaznívá 

radost Čechů z volby nového 

krále: „A mnozí lidé plakali jsú 

pro velikú radost; a z toho se ra-

dovali, že milý Buoh vysvobodil 

je z toho, že jsú již vyšli z moci ně-

mečských králuov, neb jsú myslili 

zle učiniti lidu českému, a zvláš-

tě těm, kteří se přídrží pravd 

Božiech a jeho svatého čtenie. 

A takž tu v kostele s velikú radostí 

a s veselím zpievali Te Deum lau-

damus“. (Staré letopisy české)

Volba českého krále měla 

však přece jen jeden háček – 

nezúčastnili se jí zástupci ved-

lejších zemí Koruny české. A tak 

si své přijetí musel Jiří vynutit 

vojensky. Šlo nejen o obnovení 

územní integrity zemí Koruny, 

ale i o stabilizaci mocenského 

postavení země ve střední Evro-

pě jakožto síly nezávislé a plně 

navazující na odkaz Přemyslov-

ců a Lucemburků. Nový český 

král chtěl opět jednat s okolní-

mi vládci jako rovný s rovnými.

Vojenskou výpravou na Mo-

ravu v létě 1458 se Jiřík snažil 

přivést k poslušnosti moravská 

katolická města, která se zdrá-

hala přijmout 

výsledek praž-

ské volby. Krále 

okamžitě přijalo 

Znojmo, Brno se 

poddalo teprve 

poté, kdy Jiřík 

obs adi l  Špi l -

berk. Na sněmu 

v Brně, jenž se 

konal v červnu 

a červenci, pak 

slíbily věrnost husitskému krá-

li i Olomouc, Uničov a Uherské 

Hradiště. Jako poslední z vel-

kých moravských měst se od-

poru vzdala německá Jihlava, 

jež tak učinila v listopadu po 

dlouhém obléhání.

Ještě na podzim 1458 při-

měl Jiřík na základě diploma-

tického i vojenského nátlaku 

rakouského vévodu Albrech-

ta VI. vzdát se všech nároků na 

Moravu i na český trůn. V dub-

nu až květnu 1459 pak jednal 

Jiřík v Chebu s braniborskou 

a  saskou stranou. Obratným 

vyjednáváním přesvědčil čes-

ký král saskou stranu, aby se 

vzdala územních nároků na se-

veru Čech, jež přetrvávaly od 

dob husitských válek. Jak bra-

niborští Hohenzollernové, tak 

i saští Wettinové v Chebu při-

stoupili na nabízené přátelské 

smlouvy, jež byly podpořeny 

i vzájemnými sňatky mladších 

příslušníků obou dynastií s Ji-

říkovými potomky Jindřichem, 

Hynkem a Zdeňkou.

Slezsko a Lužice Jiřího z Po-

děbrad uznaly v druhé polovině 

roku 1459, resp. začátkem roku 

1460. Největším odpůrcem Ji-

řího byla a i nadále zůstávala 

Vratislav.

(S využitím zejména husits-

tvi.cz a kralovskedilo.ktf.cuni.cz) 

Mějte se rádi, přátelé a nebojte se. 

30. října 2022

Martin Mejstřík
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První kroky husitského krále

LISTOPAD NA ZAHRADĚ 
 Na podzim ukládáme cibuli ku-

chyňskou na zimu. K uchování se 

hodí jen ta dobře vyschlá, zdravá 

a mechanicky nepoškozená. Opti-

mální teplota skladování je kolem 

1 °C, vzdušná vlhkost 60 až 70 %. 

Nižší teplota je vhodnější než vyš-

ší. Cibule snese i krátkodobý pokles 

teploty pod bod mrazu. Při namrz-

nutí je sklovitá, ale pokud s ní ne-

hýbáme, bez problémů rozmrzne. 

Cibuli uskladněnou na chladném 

místě chráníme před krátkodobým 

mrazem tak, že bedýnky zakryje-

me dekou, jutovým pytlem a po-

dobně. V dubnu a březnu začíná 

cibule při dobrém skladování ra-

šit. Do červnové úrody vydrží bez 

problémů šalotka.

Na záhonech pěstujeme jen 

druhy zeleniny, které jsou odol-

né vůči nízkým teplotám. Jedná 

se o petržel kořenovou, pastinák, 

černý kořen, dále pak kapustu 

hlávkovou, kadeřavou a růžič-

kovou, které vynikají vysokou 

mrazuodolností. Výhodné je za-

krytí porostů přezimujících zele-

nin netkanou bílou textilií. Pra-

videlně kontrolujeme zdravotní 

stav naskladněné zeleniny a na-

padené kusy ihned odstraníme, 

abychom zabránili dalšímu šíření 

chorob a škůdců.

V případě zájmu poradím i po 

telefonu (21 – 23 hod.) – 725 314 

829  Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 

PORADNA

POSLEDNÍ LETOŠNÍ ŽEHNÁNÍ OBNOVENÉHO KŘÍŽKU

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

28 – V Drahelinkách

Ulice V Drahelinkách byla po-

jmenována při velkém přejme-

novávání ulic v roce 1948. Vytvá-

řela se ale již za první republiky 

v souvislosti s výstavbou nových 

domků v této části města. Je to 

slepá ulice vedoucí kolmo od Ná-

dražní k cyklostezce podél Otavy 

a je rovnoběžná s později vznik-

nuvší ulicí Nová. Jen k vjezdu do 

garáží autobusového dopravce 

Arriva Střední Čechy provozovna 

Sušice je vyasfaltovaná a široká. 

Jméno V Drahelinkách však 

nemá nic společného s nedale-

kou dráhou – železnicí. Její vý-

stavba probíhala v osmdesátých 

letech devatenáctého století, 

ale místní název Drahelinka 

je použit již na mapě souboru 

map stabilního katastru, který 

vznikal v letech 1826 až 1843. 

Označení je situováno na protěj-

ší svah přes Nádražní ulici. 

Drahelinka je pravděpodob-

ně zdrobnělina starého slova 

draha. Draha je slovo slovanské-

ho původu (dorga), označující 

původně cestu mezi poli, kterou 

se vyháněl dobytek, tj. průhon. 

Podle jiného zdroje slovo „dra-

ha“ pro označení cest nižší kva-

lity je odvozeno od slovesa „dra-

žání“, které znamenalo mýcení 

a klučení dřevin. (cs.wikipedia.

org) V blízkém okolí je známá 

např. Milčická draha.

text a foto ED

Z d r o j :  c s .w i k i p e d i a . o r g 

a M. Pták, J. Lhoták, R. Šimůnek, 

E. Semotanová: Historický atlas 

měst České republiky

V sobotu 22. října odpoledne 

proběhla slavnost požehnání kříž-

ku v osadě Vysoká Myť, Rejštejn. 

Byl to v letošním roce poslední ob-

novený křížek, který plánoval ob-

novit pan Emil Kintzl, v rámci své 

dlouhodobé aktivity. Křížku žeh-

nal již tradičně pan farář Jan Kul-

hánek. Na samotné obnově kříž-

ku se podílel pan Jiří Strejc a práce 

opět zajistila fi rma Kamenictví 

Beránek z Roku. Přes nepřízni-

vou předpověď počasí se akce 

zúčastnila celá řada příznivců. 

Nakonec, ale vše ozářilo slunce 

a atmosféra duchovní slavnos-

ti uprostřed podzimně zbarvené 

šumavské přírody byla nádherná 

a přítomní si odnášeli zážitek a svět-

lo do nadcházejících měsíců. Všem, 

kdo se podíleli patří poděkování za 

vynaloženou energii a účast. Vě-

řím, že v následujících letech bude-

me společně v obnově poničených 

křížků na Šumavě pokračovat. 

 Věra Marešová

Karel Klostermann: Perla naší Šumavy – dokončení
1. i tento 2. díl článku je jednou 

z kapitol knihy „Z mého revíru – Po-

vídky a črty“, kterou z pozůstalosti K. 

Klostermanna sestavil, a jednotlivé 

články z němčiny přeložil, Max Regal 

(1874–1948) prof. plzeňské reálky, vel-

ký znalec Klostermannova díla. Prv-

ně byl publikován v pražském deníku 

„Politik,“ vycházejícím v němčině. Kni-

ha vyšla v r. 1928 v pražském nakla-

datelství Jos. R. Vilímek.

Nelze si představiti nic divočej-

šího než řečiště zdejší, naplněné 

ohromnými, vodou zakulacenými 

a chlazenými balvany. Hřmíc, hu-

číc a vyjíc voda razí si cestu skalami 

a přes ně, tvoříc ustavičně katarakty 

a peřeje. V slunci, řítíce se přes ská-

ly, zlatě zářící, dracounům podobné 

vody, granátově hnědé a hluboké 

v místech, kde přecházejí, odpočí-

vajíce si po prudkém běhu, v krouži-

vé, vzpěněné víry, taví se stále v stří-

brobílou vařící se a stříkající pěnu. 

Rokle připomíná proslulé peřeje 

Enže pod Admondem ve Štýrsku, 

kde jsou ovšem hory vyšší, kdežto 

řečiště je zde mnohem divočejší, 

voda čistá a líbezná, proti špinavé, 

šedivé a mléčně vápenité vodě jme-

nované řeky alpské. 

I při nízkém stavu 

vody tyto peřeje i okol-

ní skaliska a rozeklané 

stráně působí mohut-

ně na duši poutníka, 

který tudy kráčí. Jejich 

hukot a jekot je slyšeti 

na hodinu cesty, zvláš-

tě za noci a za tichých 

letních večerů. Když 

pak se v době tání sně-

hu nebo v době zde 

častých průtrží dešťo-

vých a bouřek řítí mo-

hutně vzduté spousty 

vodní do údolí, vyvra-

cejíce stromy, pak vody 

hřmí strašlivou píseň 

a jejich řev pohlcuje každý jiný zvuk. 

Před více než 20 lety byla 

Schachtelei skoro neznáma. Na le-

vém břehu sestoupil někdy k Vydře 

pasák ze Schlösselwaldu, nejbližší 

osady. I já jsem několikrát k ní se-

šel, když jsem jako hoch pomáhal 

pásti dobytek své tety, která tam 

měla dvorec. Na lesnaté stráně nad 

Zámečkem. (Schlössel) vystupovali 

ovšem tu tam sedláci, když poráželi 

stromy, ale ti ostatnímu světu nepo-

věděli nic o této divoké pustině. Do-

sud se živě pamatuji, jak jeden 

z mých strýců, selský mladík, mi 

řekl, když jsem pověděl úmysl, 

že sestoupím k řece:

„Lidičky, do Schachtelei 

chceš? Ano a proč pak? Dyť tam 

neuvidíš nic než vodu a kameny, 

dyť je to tam strašlivý a ošklivý!“ 

Řeč se týkala levého bře-

hu, jak jsem již řekl; k pravému 

beztak nikdo nemohl; mnohá 

tisíciletí, v nichž vyhrabaly hlo-

dající a vyjící přívaly vodní tuto 

rokli, jíž nyní uhánějí bouříce 

se a šumějíce, noha lidská ne-

vstoupila zajisté v tento skalní 

labyrint a v ježaté lesy nižších 

částí strání, k řece se sklánějí-

cích. Schachtelei nebyla známa 

podle jména ani obyvatelům 

Rejštejna, bydlícím několik kilomet-

rů níže po vodě, a nikdo z nich ji ani 

nespatřil. Nikdo nerušil a neproná-

sledoval srnců, kteří dolů přicházeli 

v zimě v stádech s blízkého Anti-

glu a s hluboko sněhem zavátých 

a vichry šlehaných plání zhůřských, 

aby hledali ochrany před nepoho-

dou a hledali potravy v roklích, 

vždy poskytujících pastvy. Lišky, 

jezevci a lesní kuny volně tu hos-

podařili v rozsedlinách skalních, 

přes něž za noci se nesl neslyšný 

let výra, pátrajícího po tetřívcích 

a jeřábcích; hejna kvičal a brkoslavů 

proháněla se tu v zimě, vodu v řece 

a z ní vyčnívající kameny oživovali 

škorci, kulíci a nádherní ledňáčci. Ti 

tu zůstali, dobrosrdeční, čilí, laškov-

ní společníci, i když nastala změna 

a lidé chodí po silnici. 

Ale neméně milí hosté lesní: dří-

ve hojné křivonosky, červení hej-

lové, pěnkavy, zlatohlávkové, stra-

kapůdové a žluny, skvostné sojky, 

pestří datlové a jak všichni šlovou, 

stálí obyvatelé našich středních hor, 

kteří tu zůstávají s námi přes zimu, 

ti všichni, byť nezmizeli úplně, zříd-

li počtem od těch dob, co padl vra-

žednou sekerou les je chránící a ži-

vící. Ovšem, vyrůstá všude mladý 

porost na vymýcených stráních, 

těžce, ale vítězně zápase s bujný-

mi křovisky ostružinovými, mali-

novými a divokými travami, jež si 

pospíšily zaujmouti místo а k nimž 

se přidružila pestrá zdoba rudě kve-

toucí vrbovky, bleděžlutého vyso-

kého náprstníku, zlatě zářícího hy-

perica, modrých zvonečků a tmavě 

fi alových nízkých hořců. Leta zatím 

minou, než les doroste tak, aby při-

volal dřívější obyvatelstvo. 

Jiný nárůdek se zahnízdil na je-

jich místě: četné myši, jimž laho-

dí hřejivé slunečko a které tu mají 

hojnost potravy v křoví malinovém 

a v semenech trav a zelin. Za malými 

hlodavci přistěhovaly se zmije, nyní 

zde hojné, kdežto ve vlhkých, tem-

ných lesích vzácné. Na štěstí chodí 

sem málo žen a dětí na jahody, tak-

že uštknutí se málokdy přiházívá. 

Vydra je bezesporu z řek nejbo-

hatší pstruhy v střední Evropě. Ač-

koliv se ročně jich nachytá na tisíce 

jak na udici, tak sítěmi za kalné vody, 

kdy do tišších záhybů táhnou, ač-

koliv jich vydry pohubí víc než lidé, 

přece jich — jak se zdá — neubývá 

(psáno r. 1910), což svědčí o dob-

rých pro ně podmínkách. 

Dnes je Sachtelei přístupna kaž-

dému. Četní turisté putují do hor, 

z Čech víc než z Němec, aby viděli 

tuto perlu Šumavy. V sousedním Ba-

vorsku sotva je málo lidí, kteří tuto 

propast znají jen podle jména. Nej-

přístupnější je od Sušice, odkudž lze 

údolí Otavy dosíci za půlčtvrta hodi-

ny jízdy povozem nebo za pět hodin 

pěšky. Sotva si lze mysliti vděčnější 

partii v srdci střední Šumavy, jenom 

na komfort nespoléhejme u Anti-

gla (Antiglbauer) nebo v Modravě 

(Máder), kde lze přenocovati – pro 

komfort nemají šumavané smys-

lu. Dobře učiníš, ozbrojíš-li se be-

duinskou prostotou, vezmeš jídlo 

s sebou a nepožádáš pohodlí lůžka. 

Kdo chce vidět Schachtelei, jak 

se dnes jeví, v přirozené nádheře 

a odloučenosti, učiní dobře, pospíší 

li si, neboť prý amerikánská společ-

nost zamýšlí kolosální vodní síly ve 

Vydře vykořistiti, založíc elektrárnu. 

Pak bude, bohužel, konec čistého 

požitku přírody a velkolepost Po-

vydří bude náležeti zašlým časům.

 Připravil Jos. Růžička

foto: Fr. Seidel (r. asi 1930) – 

Muzeum Fotoateliér Seidel, 

Český Krumlov 



strana 12 Sušické noviny 19/2022
4. listopadu 2022

nili v roce 2017. To byl opravdu ne-

opakovatelný zážitek, který tak 

nějak vyústil v touhu pokračovat 

v tom dál, až do dnešních dní. 

Letos v létě jsme se do Irska vy-

dali podruhé. Projeli jsme severní 

část země, kterou jsme v roce 2017 

minuli, a nevynechali jsme ani Sli-

go a Bundoran. Když jsme se pak 

dozvěděli o festivalu v Bundoranu, 

o možnosti jet do Irska v jednom 

roce dvakrát, neváhali jsme. My tu 

zemi a její kulturu skutečně miluje-

me, a i když šlo vlastně o pouhé čty-

ři dny, stálo to i za tu krkolomnou 

cestu, tentokrát naštěstí především 

letadlem do Dublinu a pak, trochu 

hůře, autobusem přes celé Irsko až 

na západní pobřeží.

Tam nás v 11 večer vyzvedli 

hlavní organizátor Shane a náš 

hostitel Brian a odvezli nás do 

Bundoranu, do baru The Kicking 

Donkey, kde jsme, pěkně vyříze-

ní z cesty, rovnou šli hrát. Ověřili 

jsme si zkušenost z léta, že i naše 

interpretace irské hudby v Irsku 

funguje – celý bar zpíval s námi, 

tancovalo se, Guinness a whiskey 

tekly proudem, nenapodobitel-

ná atmosféra irských hospod nás 

vtáhla a do konce víkendu nepus-

tila. Kromě ofi ciálního koncertu 

s ostatními kapelami jsme takto 

vystupovali ještě v Atlantic Apar-

totelu, kde naše irská party trvala 

dlouho do noci, a pak ve vyhláše-

né kavárně Salty Fox s velmi pří-

jemnou poobědní atmosférou.

A jak se nám hrálo? Hrálo se 

nám skvěle. Ani nepohodlí čás-

ti vypůjčených nástrojů, kvůli 

úspoře místa v letadle, nám ne-

zkazilo pocit z dobře odehra-

ných koncertů. Odezva publika 

byla neskutečná – to, že s námi 

zpívá téměř každou písničku 

celá hospoda, doma prostě ne-

zažijeme. Nejvíce mě pak potě-

šila slova chvály od studentek 

z Německa, pro které byl prý náš 

koncert zatím „the most irish ex-

perience“ – nejvíce irský záži-

tek za dobu jejich studia v Irsku. 

Prostě Češi vozí do Irska Irům je-

jich vlastní hudbu, jak absurdně 

to zní, a přitom jsme ani jednou 

neměli pocit, že by na tom bylo 

něco špatného. Moc jsme si to 

užili a pokud budeme mít někdy 

možnost jet zase hrát do Irska, 

váhat nebudeme.

Zatím vám ale tu irskou hud-

bu budeme hrát zase tady u nás 

doma. Těšit se můžete na tradič-

ní irské koledování na náměstí 

23. prosince 2022 a pak samozřej-

mě na St. Patrick's Night VI., na 

které vám v březnu příštího roku 

představíme to naše irské puto-

vání pěkně se vším všudy. Děku-

jeme všem za podporu a holkám 

Marešů za doprovod a budeme se 

těšit. Sláinte!

Za Paddy's Bangers 

Daniel Nakládal
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Irské město Bundoran je, 

stejně jako Sušice, členem 

mezinárodní organizace Dou-

zelage. Ta sdružuje malá měs-

ta, vždy jedno z každého stá-

tu Evropské unie. Ve dnech 14. 

až 16. října pořádala místní or-

ganizace Douzelage v Bundo-

ranu Festival of Europe, kam 

byli pozváni hudebníci a sku-

piny z ostatních měst. Mezi 

sedmi dalšími vybranými 

byla i oblíbená sušická kapela 

Paddy's Bangers, která se vě-

nuje právě irské hudbě. 

Akce byla součástí každo-

ročního festivalu Donegal Bay 

& Bluestacks a byla podpořena 

z Programu podpory irského mi-

nisterstva cestovního ruchu, kul-

tury, umění, sportu a médií, který 

spravuje rada hrabství Donegal. 

Kromě dvou hlavních koncertů 

všichni účastníci zahráli na řadě 

dalších míst ve městě – v kavár-

nách, hotelech a místních vy-

hlášených hudebních barech. 

Vystoupení měla úžasnou atmo-

sféru a autenticitu. Paddy's Ban-

gers, pět kluků (Čenda Kříž, Dan 

Nakládal, Tomáš Kotal, Tomáš 

Nový a Zdeněk Straka), takzvaných 

„bejvaláků“ Sušického dětského 

sboru, rozhodně irskými písněmi 

v Irsku ostudu neudělalo. Poslu-

chači se na všech koncertech rádi 

přidávali k vícehlasému zpěvu a za 

doprovodu hudebních nástrojů si 

podupávali ve stylu irských tanců. 

Proč právě irská hudba, jaký mají 

vztah k Irsku, jak se jim hrálo a co 

nového jim festival přinesl, zodpoví 

dále sami Paddy's Bangers. 

Vděčná fanynka Věra M.

Irsko a irská hudba mají v na-

šem srdci pochopitelně speciál-

ní místo. Poprvé někteří z nás Ir-

sko navštívili už s SDS – v roce 2007 

jsme ve městě Sligo vyhráli 1. mís-

to v mládežnické kategorii, a právě 

v Bundoranu jsme tenkrát bydleli. 

Možná už tehdy jsme k této zemi 

získali jakýsi vztah, který se dále 

rozvíjel především naším zájmem 

o zpívání a cestování, které nám po 

odchodu ze sboru chybělo. Jedi-

nečná irská hudba, ne nepodobná 

té naší, překrásná příroda a lahodná 

whiskey, to všechno způsobilo, že 

jsme založili Paddy's Bangers. Hlav-

ním cílem bylo vydělat si na cestu 

do Irska, kterou jsme pak uskuteč-

Paddy's Bangers na festivalu v irském Bundoranu

28. říjen zastihl Českou republi-

ku v přílivu teplého letního povětří, 

v Pošumaví bylo vůbec nejteple-

ji (až 24 st. C) a i v Sušici panovalo 

jasné počasí. Naštěstí tma přišla ve 

správný čas. Když Solovačka bub-

nem nastolila pochodový rytmus 

a v 18 hodin vyrazila v čele lam-

pionového průvodu, bylo ješ-

tě šero, ale než se světélkující 

had prosmýknul přes náměstí 

a most k památníku padlých, 

setmělo se a lampiony zazářily 

v celé své kráse.

Lampionovým průvodem 

začíná každoročně v Sušici 

oslava výročí samostatné 

Československé republiky na 

konci první světové války v roce 

1918. Letos jsme si tedy připo-

mněli 104. výročí. Již osm měsí-

ců trvající ruská agrese na Ukra-

jině ale jakoby všechny oslavy 

trochu zastřela, o to je však důleži-

tější připomenout si, na jakých zá-

kladech stojí náš samostatný stát. 

A právě taková připomínka zazně-

la při slavnostním 

projevu, když prů-

vod dorazil k pa-

mátníku padlých. 

Ředitel Sušického 

kulturního cent-

ra Karel Sedlecký 

všechny přivítal 

a předal slovo sta-

rostovi města.

 Petr Mottl 

promluvil o okol-

nostech vzniku 

naší republiky: 

„28. října 1918 je 

jedním z našich nejvýznamnějších 

dnů. Je to den, kdy byla završena sna-

ha našich předků o životě v samo-

statném a svobodném státě Čechů 

a Slováků. V čele stály takové osob-

nosti našich dějin jako jsou Masaryk, 

Štefánik, Beneš, Rašín, Švehla. Jejich 

usilovný a nelehký diplomatický boj 

by nebyl pravděpodobně úspěšný, 

kdyby nebyl podpořen hrdinstvím 

tisíců obyčejných Čechů a Slováků, 

které např. prokázali jako dobrovol-

níci v řadách československých legií. 

Legionáři statečně bojovali daleko 

od domova, daleko od svých rodin. 

Své hrdinství prokázali nejen v bojích 

na ruské frontě, ale i ve Francii a Itálii. 

V samostatné republice se pak čes-

koslovenské legie staly oporou nové 

vznikající demokracie.“ 

Dále starosta zdůraznil, proč je 

stále důležité připomínat si vznik 

republiky: „Často slýcháváme otáz-

ky, jaký smysl má připomínat si udá-

losti více jak sto let vzdálené. Události, 

jejichž přímí účastníci již nejsou mezi 

námi. Myslím, že právě v dnešní době, 

a to i s ohledem na současné evropské 

události, to význam má a řekl bych, 

větší než kdykoliv jindy. Odpovědí na 

tuto otázku nám mohou být pou-

há tři slova: Úcta, inspirace a hrdost. 

Úcta k lidem, kteří v boji za hodnoty, 

jakými jsou svoboda a samostatnost, 

neváhali obětovat své životy ve pro-

spěch budoucích generací. Inspirací 

pak pro nás mohou 

být prvorepublikové 

ideály, demokracie 

i prosperita. Vždyť 

ve třicátých letech 

minulého století 

bylo Českosloven-

sko jedním z nejvy-

spělejších států Ev-

ropy a to i přesto, že 

i tehdy se muselo vy-

pořádat s důsledky 

celosvětové hospo-

dářské krize. A hr-

dost – často mám 

pocit, že dokážeme být hrdi na svou 

zem, jen když se daří. O to složitější to 

bývá v dobách, kdy přijdou problé-

my. Pak mnohdy propadáme pocitu 

beznaděje a rezignace. Pokusme se 

tedy býti hrdi nejen na své dějiny, ale 

i na zdánlivě obyčejné věci, na svou 

rodinu, na své město, ale třeba i na 

úspěchy jiných. Mějme víru ve vlastní 

schopnosti, píli a um. Pak možná zjistí-

me, že nejsme národem Švejků, či do-

konce zbabělců, ale národem hrdým, 

sebevědomým, statečným. Snažme 

se svým každodenním životem při-

spět k životu, aby Česká republika le-

žící v samotném 

srdci evropského 

společenství, byť 

malá rozlohou, 

byla pro své oko-

lí velká svým pří-

nosem. Činy na-

šich předků nás 

k  tomu zava-

zují. Oslavy 28. 

října tedy mů-

žeme chápat 

i jako oslavu lidí, 

kteří šli pevně za 

svým cílem a za-

počali cestu po které kráčíme i my. 

Není to cesta jednoduchá a přímá, 

ale je důležité, že vede kupředu.“ 

Na závěr Petr Mottl poděkoval 

za hojnou účast a dodal: „Jsem potě-

šen, že je tu i mnoho zástupců mladé 

generace. Pevně věřím, že zejména 

oni si z takového setkání odnesou víc, 

než vědomí, že 28. říjen je dnem, kdy 

např. nemusí do školy. Protože národ, 

který ztrácí paměť, je odsouzen své 

chyby opakovat.“ 

Po té zástupci města, organizací 

a spolků položili květiny a věnce k pa-

mátníku padlých sušických občanů 

v obou světových válkách a padlých 

nebo pronásledovaných za komu-

nistického režimu. V podání Solo-

vačky zazněla česká i slovenská hym-

na a nakonec se na temném nebi 

rozzářil ohňostroj. Velkolepé světel-

né představení sklidilo velký aplaus 

a malé lampionky se začaly pomalu 

rozcházet do sušických uliček. 

text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

OSLAVY 

28. ŘÍJNA

Dole: Společné foto všech vystupujících na Festival of Europe

Zajímavosti
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