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Vážení spoluobčané,
letošní rok byl pro všechny z nás hodně zvláštní. My, kteří pa-
matujeme život společnos   před rokem 1989, jsme si znovu 

silně uvědomili, jak je svoboda křehká, jak těžce se získává a snadno ztrácí. Během jedno-
ho roku jsme z důvodu pandemie Covid 19 na vlastní kůži pocí  li omezení svobody ces-
tování, svobody podnikání, svobody pohybu. Skutečnos   ještě před pár měsíci naprosto 
nepředstavitelné. Takto složitá doba navíc často nahrává populistům, šíření lží a nenávis  . 

Proto bych přál nám všem, abychom tomu i v příš  m roce dokázali společnými silami 
čelit a abychom na našich tvářích místo roušek opět viděli spíše úsměvy a spokojenost. 

Přeji vám všem krásné proži   vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů
v roce 2021.  Petr Mo  l, starosta města Sušice

BUDOUCNOST NEMOCNICE
Vážení občané,
již několikrát jsme byli různý-

mi zájmovými skupinami vyzvá-
ni k jasné informaci o budoucnosti 
sušické nemocnice. Některé z těch 
výzev byly dokonce velmi emotivní 
a žádali potvrzení usnesení zastupi-
telstva k této problematice.

Budoucnost nemocnice podle 
nás určí základní parametry, 
které jsou závislé na shodě ně-
kolika subjektů:

1. Zcela klíčovým předpokla-
dem je personální zajištění provozu 
– bez tohoto zajištění není prostor 
pro jednání s dalšími subjekty. Bo-
hužel jsme v poslední době svědky 
snahy některých zájmových skupin 
spíše o destabilizaci personálu v ne-
mocnici, který již delší dobu pracu-
je v podmínkách, které zde nikdy 
nebyly a všichni pracují na hranici 
svých možností. Díky této situaci 
jsou zaměstnanci nemocnice dale-
ko vnímavější vůči útokům na jejich 
práci a bohužel dochází i k osob-
ním útokům. Bohužel není úplně 
jasný motiv těchto snah a upřímně 
nechápu, proč k tomu dochází. Na-
opak bych touto cestou moc rád po-
děkoval a ocenil práci všech, kteří 
v nemocnici pracují. 

2. V současné době probíhá ana-
lýza Krajského úřadu Plzeňského 
kraje. Ten je důležitým subjektem 
v defi nici péče, kterou region potře-
buje a kterou bude ochoten v Sušické 
nemocnici nějakým způsobem pod-
pořit. O způsobu podpory se pove-
dou jednání po dokončení analýzy.

3. Klíčovým subjektem jsou plát-
ci poskytované péče – tedy zdravotní 
pojišťovny. I s těmi již probíhá jed-
nání a bude jistě pokračovat po do-
končení analýzy Plzeňského kraje.

4. Posledním subjektem je sa-
mozřejmě majitel nemocnice – tedy 
město Sušice, které po shromáždění 
všech informací rozhodne o směřo-
vání nemocnice – samozřejmě roz-
hodnutím zastupitelstva.

Celý tento proces se může 
jevit poněkud komplikovaně, 
ale bez shody těchto subjektů 
bude jakékoli rozhodnutí veli-
ce obtížně realizovatelné, nebo 
realizovatelné za vysokých fi -
nančních nákladů bez odrazu 
v kvalitě služeb poskytovaných 
v nemocnici – to je stav, který 
je doposud.

Zde je naše představa služeb 
poskytovaných sušickou nemoc-
nicí, se kterou jdeme do uvedené-
ho jednání:

Nemocnice by měla poskyto-
vat služby:

1. minimálně 80 lůžek násled-
né péče s velmi posílenou službou 
rehabilitace,

2. akutní lůžkové interní 
oddělení,

3. lůžkové chirurgické oddě-
lení, jehož rozsah bude upřesněn 
dle potřeby, regionu a dle požadav-
ku plátce poskytované péče. Naše 
představa jsou jednodušší operace 
akutní i plánované a jednodušší 
traumatologie,

4. samozřejmě stávající multi-
oborová JIP,

5. dětské oddělení v současném 
rozsahu,

6. zajištěný komplement – labo-
ratorní i zobrazovací včetně tolik 
diskutovaného CT,

7. posílené ambulantní provozy 
související s provozem lůžkových 
oddělení – některé specializované 
ambulance interního a chirurgic-
kého charakteru,

8. gynekologická ambulance 
s možností drobných operačních 
zákroků.

Toto je rozsah, který bych vi-
děl cílovým stavem po projedná-
ní s uvedenými subjekty. Ještě 
jednou děkuji všem, co v nemoc-
nici v kritické době pracují a zá-
roveň prosím všechny o zklidně-
ní celé situace. 

Bc. Jiří Vlček, MBA, jednatel

Hájkova ulice – ve spolupráci s Plzeňským krajem prostřednictvím 
Správy a údržby silnic PK, p.o.

Výstavba vodovodu, včetně automatické tlakové stanice v objektu 
historického vodojemu, výstavba kanalizace, chodníků, veřejného 
osvětlení, nový povrch komunikace. Náklady města Sušice 22,3 mil 
Kč, náklady Správy a údržby silnic PK, p.o 14,7 mil Kč, zhotovitel 
Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy.

Výstavba multifunkčního dětského hřiště pro MŠ Smetanova 
Na zahradě mateřské školy jsme doplnili herní prvky o herní plo-

chu a mlhoviště z povrchu SmartSoft 35. Po konzultaci s ředitelkou 
školky byl dodavatelem vypracován individuální návrh herní 
plochy a interaktivních, sportovních a osvěžujících prvků.

Celkové náklady téměř 1,2 mil Kč, zhotovitel 4soft, s.r.o. 
z Tanvaldu.

Rekonstrukce ulice T.G. Masaryka
Rekonstrukci ulice T. G. Masaryka připravovalo město Sušice 

ve spolupráci s Plzeňským krajem, resp. Správou a údržbou silnic 
Plzeňského kraje, p.o. od roku 2017, a to se záměrem obnovy úseku 
od okružní křižovatky u Daliborky po nábřeží Karla Houry. 

I přes množství neočekávaných nutných úprav, jejichž potřeba se 
ukázala až po zahájení výkopových prací, se podařilo práce dokončit 
v termínu dle smlouvy, stavba proběhla v období 30. 4.–30. 11. 2020. 
Od 1. 12. 2020 se na ulici vrátil plný provoz. 

Hlavním motivem rekonstrukce bylo zlepšení technického stavu ko-
munikace za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků provozu a chodců, 
dále zlepšení plynulosti provozu, celkového komfortu a estetiky. 

Vícepráce v celkovém součtu navýšily cenu pro město o cca 
2,5 mil. Kč bez DPH.

V průběhu prosince bude dokončeno odstraňování vad a nedodělků 
stavby a bude pokračovat proces zprovozňování plynovodu a jeho 
následného odprodeje společnosti GasNet, s.r.o.

Podrobný článek o rekonstrukci ulice T.G. Masaryka vyšel v mi-
nulém čísle Sušických novin.

Zateplení Kaštanová 1160 a 1161/II
Zateplení panelových domů č.p. 1160 a 1161 v Sušici II, ul. 

Kaštanová. Zhotovitel eSVe Stav, s.r.o., Nové Sedliště, náklady cca 
13,6 mil Kč.

INVESTICE MĚSTA V ROCE 2020

Vážení čtenáři,
každoročně vám v posled-

ním čísle Sušických novin při-
nášíme zprávy z mnoha vá-
nočních akcí. Letos Sušické 
kulturní centrum opět chysta-
lo rozsvícení vánočního stromu 
s programem i vánoční týden 
na náměstí s programem škol 
a spolků. Pro nový fotokoutek 
na čerta a Mikuláše dokonce 
stylové kulisy vymalovalo. Bo-
hužel veškeré kulturní akce mu-
sely být kvůli koronavirovým 
opatřením zrušeny. Věříme ale, 
že se vánoční kultura neztra-
tila, jen se přenesla ke každé-
mu z vás domů. Proto si v tento 
vánoční čas o to více zpívej-
me a užívejme jeden druhého 
v kruhu rodinném. 

Doufáme, že se ve zdraví 
opět shledáme na společných 
akcích už zjara příštího roku. 

Redakce Sušických novin

pokračování na straně 12 >>>

Generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje Ing. Miroslav Doležal se 7. prosince sešel na radnici 
se starostou Sušice Bc. Petrem Mottlem. Oba představitelé 
hodnotili spolupráci v letošním roce a starosta poděkoval za 
dobrou součinnost při realizaci rekonstrukce ulice T. G. Masa-
ryka a Hájkovy ulice. Diskutovalo se také o výhledu na příští 
rok a ředitel SÚSPK potvrdil, že by měla být zahájena reali-
zace silničního obchvatu obce Brod, která by významně při-
spěla k lepší dopravní dostupnosti Sušicka směrem od Klatov 
a Plzně. „Pokud nenastanou neočekávané okolnosti, mělo by 
se přikročit i k rekonstrukci silnice na Horažďovice v úseku 
Sušice – Rabí. Obě stavby jsou důležité nejen pro obyvatele 
celého regionu, ale i pro mnoho návštěvníků Šumavy," dopl-
nil starosta Petr Mottl. 

Pravidelná bezpečnostní rada města zasedala na radnici 
10. prosince. Byla vyhodnocena činnost všech složek v radě 
zastoupených: Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, 
Sboru dobrovolných hasičů Sušice a vedení města Sušice. Hlav-
ním tématem byla opatření proti šíření koronaviru. „Podařilo 
se zvládnout první vlnu pandemie a nyní složky bezpečnostní 
rady města dobře zvládají i druhou vlnu. Za to bych jim chtěl 
vyjádřit velký dík,“ dodal starosta města. 

Zastupitelstvo města na svém posledním letošním zase-
dání ( 16. prosince) projednalo rozpočet na rok 2021 a roz-
počtový výhled na rok 2022 a 2023. „Myslím si, že i v této 
složité době (kovid, snížení příjmu od státu pro kraje a měs-
ta), se podařilo sestavit vyvážený rozpočet, ve kterém se počí-
tá s důležitými investicemi do infrastruktury, bytového fondu 
i dalších oblastí,“ uvedl starosta Petr Mottl. -red-
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 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
100 let – výročí narození Jiřího Hanzelky

Konjunkce dvou velikánů
Závěr tohoto astronomického 

roku si pro nás přichystal velice 
vzácnou podívanou a sice vel-
ké přiblížení dvou našich nej-
větších a pozorovatelsky nej-
atraktivnějších planet. Jedná se 
samozřejmě o Jupiter a Saturn. 
K nejtěsnějšímu přiblížení do-
jde 21. 12., kdy mezi nimi bude 
6´, tedy pětina úplňku.

Podmínky pozorování jsou 
ale ztížené, obě planety na za-
čátku večera brzy zapadají pod 
horizont, a tak nezbývá než 
čekat už kolem 16:30 na sou-
mrak a dostat se zároveň na mís-
to s perfektním jižním obzorem. 
Může to být i místo s vyšším 
světelným smogem, protože po-
zorujeme planety ozářené na-
ším Sluncem a cíle jsou tedy 
dostatečně jasné. Jupiter je je-
den z nejsvětlejších objektů při 
smrákání, žádné hvězdy v této 
fázi nemohou být vidět, a tak 

zaměření na neobvyklé před-
stavení bude snadné.

 Jak vzácné je toto představe-
ní dokládá i fakt, že naposledy 
tento jev mohli pozorovat 16. 7. 
1623 na našem úzení Habsburko-
vé. Pokud zároveň vyjde počasí, 
doporučuji vysoko položené vr-
choly na Šumavě, z okolí Sušice 
je nejatraktivnější Zhůří.

 Tradiční podívanou i v jiné 
dny slibuje meteorický roj Ge-
minidy, který má radiant v sou-
hvězdí Blíženci u hlavních 
hvězd Castora a Polluxe. Jejich 
maximum nastává z 13.–14. 12. 
po půlnoci a noční pozorovatele 
odmění četností až 1000 meteo-
rů za noc a nebude rušit žádný 
Měsíc, takže je o zážitek zaru-
čeně postaráno.

 Krásný advent a mnoho spl-
něných přání nejen pod hvězd-
nou oblohou přeje

 Jan Schödelbauer

Jiří Hanzelka (24. prosin-
ce 1920, Štramberk – 15. února 
2003, Praha)

Jiří Hanzelka byl český spi-
sovatel a publicista, ale přede-
vším významný cestovatel. 

Studoval obchodní akademii 
a po dokončení v roce 1938 na-
stoupil na Vysokou obchodní ško-
lu. Vysokou školu dodělal až v roce 
1946 kvůli uzavření vysokých škol. 
Na škole se seznámil s Mirosla-
vem Zikmundem, který byl poté 
jeho partnerem na cestách. S Mi-
roslavem Zikmundem cestoval do 
Afriky a do Jižní Ameriky v letech 
1947 až 1950. Z první cesty vznikla 
kniha se jménem Legenda H + Z. 
Poznatky z cesty do Afriky shrnu-
li do třísvazkové knihy Afrika snů 
a skutečností I–III (1952), která do-
kumentuje právě začínající deko-
lonizaci tohoto kontinentu. Z této 
cesty bylo rozhlasem odvysíláno 
více než 700 reportáží. Po návratu 
se oženil a měl dvě děti, syna Jiří-
ho a dceru Hanu. Druhá cesta pro-
bíhala v letech 1959 až 1964 a pro-
cestovali Asii a Oceánii. V roce 
1963 vstoupil do KSČ s tím, že si 
myslel, že se zdaří změna systému. 
V roce 1968 se Jiří Hanzelka jako 
člen KSČ postavil na stranu tzv. 
reformních komunistů a aktivně se 
zúčastnil protestních akcí na pod-
poru Pražského jara. Stal se jednou 
ze známých symbolických postav 
tohoto protestu. Od roku 1969 bylo 
Jiřímu Hanzelkovi zakázáno dále 
publikovat a účastnit se veřejné-
ho života. V roce 1977 podepsal 
Chartu 77. V roce 1995 věnoval 
Jiří Hanzelka spolu s Miroslavem 
Zikmundem svůj rozsáhlý archiv 
a sbírky zlínskému muzeu. Dne 30. 
11. 1996 byla otevřena ve zlínském 
zámku expozice, v níž jsou vedle 
osobních dokladů a údajů i některé 
součásti výstroje, ukázky ze sbír-
ky cizokrajných mincí a poštov-
ních známek. Unikátní fotografi e 
jsou doplněny kolekcí předmětů 

získaných při zajímavých setkáních 
a událostech. Natočili i několik fi l-
mů, například Býčí zápasy, Lovci 
lebek nebo Irácký Kurdistán. 

Jaký byl hlavní přínos Jiřího 
Hanzelky a proč si jeho výročí 
připomínat?

Především se příběhy o cesto-
vání Miroslava Zikmunda a Jiří-
ho Hanzelky mohou stát pro ně-
koho motivací. Jiří Hanzelka byl 
velice významným cestovatelem 
a především publicistou. Díky jeho 
cestám se také proslavila automo-
bilka Tatra, kdy v Nairobi uzavřeli 
kontrakt na 6000 vozů. K tomuto 
obchodu se vztahuje i jeho kniha 
Afrika kolem Tatry. Jeho cesty do 
Afriky a Jižní Ameriky jsou le-
gendární, zvláště materiály, které 
z cest přivezl s Miroslavem Zik-
mundem. Nebylo mu lhostejné po-
litické dění – podepsal Chartu 77 
– a i když byl členem KSČ, snažil 
se stranu zreformovat. 

Citace z díla, perličky, zají-
mavosti, ...

Afrika snů a skutečností
„Za námi se nenávratně za-

táhla opona tropické Afriky 
a dole, pod úpatím strmého hor-
ského hřbetu, v těch jiskřících 
hroznech neonů, na hřebenu svě-
telných peřejí bije srdce obrovité 
bohaté země, Jihoafrické unie. 
Vlastně to není srdce. Je to jen 
malý mozek. Srdce Jižní Afriky 
bije horečným, splašeným pul-
sem v nedalekém Johannesbur-
gu, odkud proudí zlatá krev ži-
vota do tepen této země. Ještě 
půlhodina za volantem, udivený 
pohled vrátného v předměstském 
hotelu na jméno Czechoslovakia 
ve vyplněném dotazníku, a už 
pod sprchou smýváme s tváří 
poslední stopy prachu z tropic-
ké Afriky.“

Zdroje: https://plus.rozhlas.cz, 
https://cs.wikipedia.org

Stanislav Mičke
sexta

Vážený pane prezidente, milý Václave Havle!
Letos uplyne už 9 let od okamži-

ku, kdy jsme Vás ztratili. Vždycky 
se v ten smutný den scházíme, aby-
chom si připomněli. Tentokrát to 
ale bude jinak. Nejspíš se k Vám 
doneslo, že nás napadla koronavi-
rová „mrcha“. Omlouvám se za to 
slovo, ale jinak to nazvat neumím. 

Je to strašný rok! Zavírají se 
kina, divadla, koncertní síně, ob-
chody, nesmíme se navštěvovat, 
děti nesmí do školy, nutíme je se-
dět u počítačů a doufáme, že je přes 
tu techniku dokážeme vzdělávat. 
Ale kam se poděla výchova? Lidé 
jsou vyděšení, někteří až agresív-
ní. Není se co divit – mnohým jde 
o živobytí. A navíc obrovské množ-
ství naprosto protichůdných infor-
mací, které se na nás valí ze všech 
stran. Jak se v nich vyznat, když 
se všechny tváří jako čistá pravda? 
Cožpak my, dříve narození, kteří 
jsme zažili „bolševíka“, jak říká 
jeden Šumavský patriot, my víme, 
že se nedá věřit všemu, co se kde 
řekne a napíše. Že si musíme shá-
nět informace vícezdrojově. Ale ti 
mladí? Děti? 

Jak skoro nikam nesmíme, tak 
jsme se zavřeli do bublin sociálních 
sítí. To je velký masakr. Tam mají 
najednou mnozí pocit, že smí úplně 
všechno. To byste koukal, co jsou 
schopni napsat!

Obec Sušice – Nadmořská výška: 472 m n. m.
Počet částí: 17 – Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov, 
Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Páteček, Rok, Stráž, Sušice I (his-
torické jádro), Sušice II (Dolní Předměstí), Sušice III (Horní Předměstí), 
Volšovy, Vrabcov, Záluží    Katastrální výměra: 4 564 ha
Počet obyvatel: 11 648 Z toho v produkt. věku: 7 073 Průměrný věk: 37,1
Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické zařízení: Ano Policie: Ano
Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: Ano Plynofi kace: Ano
Historie: Od 5. století př. n. l. oblast obydlena Kelty. Od 6. století zakládali 
Slované zemědělská sídla a rýžovnické osady – zde Nuželice (dnes Horní 
Předměstí) a u úpatí Svatoboru. Osada Sušice vznikala v 8. století, nejstarší 
písemná zmínka pochází z roku 1233. Přemysl Otakar II. ze Sušice vybu-
doval královské město a Jan Lucemburský ho nechal obehnat hradbami. 
Město podporovalo krále Václava IV. ve sporech se šlechtou a později se 
postavilo na stranu husitského hnutí. Mělo dokonce své zástupce při přijetí 
basilejských kompaktát, po té jeho význam zejména díky vyčerpání loži-
sek drahých kovů klesl, ovšem další rozvoj přinášel obchod (dovoz soli, 
vývoz chmele, sladu, obilí). V 16. století byla také postavena renesanční 
radnice s pozoruhodnou věží a orlojem. 
Krušné časy pro Sušici nastaly v 17. i 18 století. Třicetiletá válka městu 
přinesla značné útrapy, ať už v podobě škod působených táhnoucími voj-
sky či v důsledku nucené rekatolizace. Město se sice roku 1620 vzdalo, ale 
náboženskou svobodu si nezachovalo. Ani válka se mu nevyhýbala. V roce 
1640 zde měl hlavní stan generál Piccolomini, pak přitáhli Švédové a kon-
cem války opět císařská vojska. V souvislosti s přesuny obyvatelstva vy-
volanými válkou vzrůstal počet německých obyvatel. V letech 1678 – 81 
město postihla morová epidemie. V roce 1707 spálil město požár, který 
zničil i radnici. Za slezských válek a v období sedmileté války (1740 – 44, 
1756 – 63) zatížily Sušici zde ubytovaná vojska. 
V 19. století se objevují snahy o podporu národního obrození (ochotnické 
divadlo vzniklo roku 1800). V roce 1832 žilo ve městě téměř 4 000 obyva-
tel. Roku 1839 založil Vojtěch Scheinost nejstarší sirkárnu na území Čech 
a dařilo se mnoha řemeslům. Pořádalo se několik výročních trhů. Koncem 
století se zde začal zpracovávat vápenec. Význam měl i kožedělný průmysl. 
Roku 1888 bylo město napojeno na železnici. Byly zbourány městské brány 
a převážná část hradeb, náměstí a Pražská ulice byly vydlážděny. V letech 
1850 a 1898 byla přestavěna radnice zhruba do dnešní podoby.
V roce 1891 se za Sušický okres stal poslancem vídeňské říšské rady Tomáš 
Garrigue Masaryk, který ve městě přednesl několik předvolebních projevů. 
Počátkem 20. století žilo v Sušici již 6 500 obyvatel. Mezi nejvýznamnější 
podniky patřilo SOLO Sušice a výrobce obalů PAP (od roku 1933). Po ob-
sazení Sudet nacistickým Německem zůstala Sušice vzhledem k převaze 
českého obyvatelstva součástí Československa (nová hranice vedla neda-
leko). Město osvobodila 6. května 1945 americká armáda. 
Pamětihodnosti: kostel sv. Václava (3), hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie (1), kostel sv. Felixe a kapucínský klášter (2), kaple svatých Andělů 
Strážných, kaple sv. Rocha, radnice (4), měšťanské domy na náměstí, kašna, 
židovské hřbitovy, Památník padlých a socha T. G. Masaryka, pomník Mis-
tra Jana Husa, Gymnázium Sušice (6), ZŠ T. G. Masaryka, sokolovna (5). 
Spolky: SDH Sušice, SDH Volšovy, SDH Albrechtice, SDH Chmelná, Ta-
neční klub Fialka, pěvecký sbor Svatobor, Sušický dětský sbor, myslivecký 
spolek Svatobor, Český svaz chovatelů ZO Sušice, Klub českých turistů 
odbor Sušice, Junák – Vydří stopa Sušice, Kruh přátel hudby v Sušici, Ro-
dinné centrum Sušice – Medvídek, Oblastní charita Sušice, Pionýrská sku-
pina Otava, Senior klub Pohodář, divadelní spolek Schody, divadelní spolek 
SušDivOch, Sušická divadelní společnost, studentské divadlo Bezejména, 
TJ Sokol Sušice s loutkářským odborem, TJ Sušice, ZO kynologická Suši-
ce, Český svaz včelařů ZO Sušice, Český zahrádkářský svaz ZO Sušice, 
Český červený kříž ZO Sušice, Filatelisté, Český rybářský svaz MO Sušice, 
Judoclub Sušice, High Point Bike Team Sušice, JIKO Čácha Sušice, Klub 
vodních sportů Sušice, KOC Sušice, Lawn Tennis Club Sušice, Ski Club 
Sušice, Sportovně střelecký klub Sušice, Rytmus, Solovačka, Karavana 
Swingers band, Sirkyskon, UG Strýčkova zahrádka, Orchidea, Compact.
Kontakt: tel. 376 540 111, podatelna@mususice.cz 
Úřední hodiny: aktuálně – Pondělí a středa 8.00–17.00, pauza 12.00–12.30
Starosta: Bc. Petr Mottl
Akce během roku – příchod Tří králů na náměstí, reprezentační ples měs-
ta, dětský karneval, Farní ples, chovatelský ples, hasičský bál, sportovní 
ples, odemykání Otavy Sklepem, Je kraj, kde voní tráva – setkání dětských 
sborů, majáles sušického gymnázia, Sušické slavnosti, Czech cup Timber-
sports, dětský den na koupališti i na Santosu, Šumava Rocks, sušická pouť, 
Šumava Against, pivní festival, Svatobor Tour, Den seniorů na náměstí, 
lampionový průvod a oslava vzniku ČR u Památníku padlých, konferen-
ce Sporttrend, 17. listopad s gymnáziem pod lípou svobody, rozsvícení 
vánočního stromu s programem, Mikuláš a čerti na náměstí i v pivovaru 
U Švelchů, připomínka Václava Havla spirituály pod lípou, vánoční kon-
certy SDS a Svatoboru, v průběhu roku – cestovatelské přednášky, talk 
show Škrtněte si, prosím, klasické koncerty Kruhu přátel hudby, Farmář-
ské sušické trhy, vánoční trhy, taneční pro děti a dospělé a mnoho dalšího. 
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, wikipedia, www.
mestosusice.cz   S fotografi í zpracoval Eduard Lískovec
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Sušičtí hasiči převzali vodní skůtr

Dne 26. 11. 2020 převzali sušič-
tí hasiči hodnotný sponzorský dar 
od společnosti IQ – THERM CZ – 
Horažďovice se sídlem v Komušíně. 
Obchodní manažer fi rmy Václav 
Makovec, DiS. předal zástupcům 
hasičského sboru přenosný elektric-
ký vodní skútr IQ-WSF 3 Pro. Prio-
ritním využitím bude záchrana osob 
z vodní hladiny, ke které je zásahová 
jednotka předurčena.

Vodní skútr IQ WSF umožňuje 
svou konstrukcí zachránit něko-
lik tonoucích najednou díky nos-
nosti 500 kg. Může být použit jak 
s jezdcem tak bez jezdce – součás-
tí výbavy je dálkové ovládání. To 
umožňuje vyslat samotný skútr na 
průzkum s upevněnou kamerou 
stejně jako pro přímou záchranu 
tonoucí osoby.

Plně nabitá baterie umožní pro-
voz v délce 30 – 120 min. Doba jízdy 
je ovlivněna aktuální rychlostí, smě-
rem jízdy, odporem vody a samo-
zřejmě hmotností jezdce. Výkon mo-
toru (2x 1 200 kW) dovoluje rychlost 
1,6 m/s s jezdcem, bez jezdce až 4 
m/s. Velkou výhodou je nízká hmot-
nost – 17 kg. Díky této vlastnosti se 

může skútr snadno transportovat 
i v kufru osobního auta.

Na displeji v zorném úhlu jezdce 
se zobrazuje aktuální rychlost, stav 
baterie a směr pohybu. Kontrolka 
propojená s optickými senzory sig-
nalizuje přítomnost jezdce. Senzory 
detekují přítomnost jezdce. Pokud 
by došlo k jeho pádu, skútr se ih-
ned zastaví.

Ovládání je velmi snadné. Na bo-
cích skútru jsou madla s ovládacími 
tlačítky. Dvě tlačítka slouží pro re-
gulaci rychlosti jízdy a druhá dvě 
pro směr. V nejbližších dnech dojde 
k zaškolení členů zásahové jednotky 
z obsluhy skútru. Následně plánuje-
me praktický výcvik, abychom do-
kázali v případě potřeby skútr ihned 
použít. Všichni přivítáme, pokud 
budeme skútr používat ponejvíce při 
ukázkách a jeho nasazení při záchra-
ně osob bude minimální.

Jsme rádi, že i v této tak nepřízni-
vé době, jaká je v současnosti, exis-
tují fi rmy, které darují nezištně nové 
technické prostředky a tím podpoří 
a zkvalitní činnost hasičů při nasa-
zení u mimořádné události. 

Milan Pokorný

Majitel společnosti Václav Makovec, DiS. (vlevo) předává v sídle společ-
nosti elektrický vodní skútr veliteli jednotky Bohumíru Bucifalovi, DiS. 
(uprostřed) a starostovi sboru Milanovi Pokornému.

Elektrický skútr před prvovýjezdovým vozidlem T 815 Terrno v hasič-
ské zbrojnici sušických hasičů.

A víte, co je vůbec nejhorší? Že 
jsme se zase začali bát. Po 31 letech 
od Sametové revoluce si tak nějak 
nejsme jisti, jestli máme nahlas vy-
slovit vlastní názor, jestli nás za něj 
někdo nebude urážet a ponižovat, 
jestli nám vůbec stojí za to se do 
takového boje pouštět. Proč? Vě-
zení nám nehrozí, možná ztráta za-
městnání…. Třeba proto, že o sobě 
nechceme právě na těch sociálních 
sítích číst žádné pomluvy, žádné 
vulgarity, žádné lži?

Pořád ale máme naději. Pořád 
jsou lidé, kteří se „nebojí“. Mladí 
z Milionu chvilek pro demokracii 
nebo osobnosti typu Pavla Rychet-
ského. Ten nedávno mluvil také 
o Vašem heslu, že „pravda a lás-
ka….“ – vždyť víte. Také řekl, že 
jste věděl, že je to svým způso-
bem utopie, ale že je důležitá ta 
cesta. A že není jednoduchá. Asi 
jsme ale doufali, že až tak složitá 
a těžká nebude. 

Pane prezidente. Vlastně jsem 
Vám chtěla jen vysvětlit, proč se 
letos 18. prosince v 18. hodin ne-
sejdeme v Sušici pod lípou a nepo-
šleme Vám tam „nahoru“ několik 
spirituálů (oni nám krom jiného 
taky zakázali zpívat, víte?). Záro-
veň jsem Vám ale chtěla říct, že na 
Vás často myslíme. Chybíte nám.

 Milena Naglmüllerová
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Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících samosprávných celků a o změně někte-
rých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).

Město Sušice přijme úředníka na funkci referenta odboru 
kancelář starosty administrativa – archiv. Pracovní poměr na 
dobu neurčitou. Zájemce musí splňovat předpoklady § 4 záko-
na č. 312/2002 Sb. Požadavky: SŠ a vyšší vzdělání, organizační 
schopnosti, jednání s lidmi, komunikace, aktivita, práce na PC, 
řidičský průkaz. Výhodou je zkušenost ve veřejné správě, či ar-
chivnictví. Plat. podmínky pro 8 platovou třídu dle 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 týkajících 
se správních činností

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u ci-
zích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezú-
honnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domov-
ský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky možno zasílat do 31. 12. 2020 na adresu Město Su-

šice, Nám. Svobody 138, Sušice 342 01. Petr Novák
tajemník MěÚ Sušice

Aktuality

Byt č. 10, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, 
čp. 1167, Sušice. Byt se nachází v pátém nadzemním podlaží domu. V bytě 
jsou plastová okna. V domě není výtah. Rozměry jednotlivých místností: 
kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,32 m2, 2. pokoj 13,26 m2, 3. pokoj 10,09 m2, 
4. pokoj 9,28 m2, předsíň 12,13 m2, koupelna 2,88 m2, WC 1,04 m2, bal-
kon 4,39 m2, sklep 5,76 m2, šatna 2,28 m2. Celková rozloha bytu 89,73 m2.
 Datum prohlídky bytu: 22. 12. 2020 od 9.00 do 9.10 hod.

Byt č. 6, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kašta-
nová, čp. 1164, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží 
domu. V bytě jsou plastová okna. V domě se nachází výtah. Rozměry 
jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,32 m2, 2. pokoj 
13,26 m2, 3. pokoj 10,09 m2, 4. pokoj 9,28 m2, předsíň 12,13 m2, kou-
pelna 2,88 m2, WC 1,03 m2, balkon 4,39 m2, sklep 5,76 m2, komora 
2,28 m2. Celková rozloha bytu 89,72 m2.
 Datum prohlídky bytu: 22. 12. 2020 od 9.15 do 9.25 hod.

Byt č. 31, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštano-
vá, čp. 1160, Sušice. Byt se nachází v osmém nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachází výtah. 
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,48 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 
2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 8 m2, předsíň 10,24 m2, koupelna 2,86 m2, WC 
1,03 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 73,04 m2.
 Datum prohlídky bytu: 22. 12. 2020 od 9.30 do 9.40 hod.

Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Sirkař-
ská, čp. 973, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží 
domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachá-
zí výtah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,27 m2, 1. pokoj 
16,67 m2, 2. pokoj 20,27 m2, 3. pokoj 16,12 m2, předsíň 7,95 m2, koupelna 
4,12 m2, balkon 4,80 m2, sklep 1,47 m2. Celková rozloha bytu 82,67 m2.
 Datum prohlídky bytu: 22. 12. 2020 od 10.10 do 10.20 hod.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům | – nesmí být 
dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu ve-
deno exekuční řízení | – nesmí protiprávně užívat byt či nebytový 
prostor k bydlení | – během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní 
smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu | – uplynula 
již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká 
se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) | 
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti | – musí 
uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše 
nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdíleli s ža-
datelem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 12. 2020 v zalepené obál-
ce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení 
požadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru 
nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci 
žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje 
právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně 
nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší info bude podáno všem zájemcům na MÚ v Sušici, odbor ma-
jetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, nebo na tel. 376 540 141.

 -VM-

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 4+1 a 3+1 

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).

Město Sušice přijme úředníka na funkci referenta na odboru pa-
mátkové péče a cestovního ruchu. Pracovní poměr na dobu neurčitou. 
Zájemce musí splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Poža-
davky: SŠ a vyšší vzdělání, organizační schopnosti, jednání s lidmi, ko-
munikace, aktivita, práce na PC, řidičský průkaz. Výhodou je zkušenost 
ve veřejné správě či praxe v památkové péči. Plat. podmínky pro 10 pla-
tovou třídu dle 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 zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích 

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vyda-
ný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky možno zasílat do 31. 12. 2020 na adresu Město Sušice, Nám. 

Svobody 138, Sušice 342 01.  Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

Úřední hodiny na Městském úřadě 
V rámci usnesení vlády České republiky o přijetí krizového 

opatření jsou úřední hodiny na Městském úřadě Sušice omezeny 
na dva dny v týdnu takto:

Pondělí a středa: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
Preferována je elektronická, písemná či telefonická komunikace.

 !!! VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – UPOZORNĚNÍ !!! 
Vážení rodiče, ráda bych vás ubezpečila, že všechny děti na-
rozené v období od ledna 2020 až do současné doby i budoucí 
narozené budou určitě pozvány na vítání občánků, jakmile 

bude možné akce tohoto typu bez omezení uskutečnit.
Děkuji za pochopení.

Alice Primasová, matrikářka MěÚ Sušice

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 7. prosince 2020 

• Rada města projednala návrh ceny vodného a stočného na 
r. 2021 a doporučila zastupitelstvu města schválit dvousložkovou 
sazbu vodného a stočného pro rok 2021 podle následující tabulky 
(uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 10 %).
Výpočet pevné a pohyblivé složky

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (vlastní 
studna, srážkové vody – netýká se nemovitostí určených k trva-
lému bydlení): 1,40 Kč/m3.
• Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu movitých 

věcí s nájemcem Sušická nemocnice s.r.o. na dobu neurčitou s tím, že ná-
jemné činí 100.000,– Kč bez DPH za každý kalendářní rok. Rada města 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města schválila převzetí likvidačního zůstatku obecně pro-

spěšné společnosti Nemocnice Sušice, o.p.s. „v likvidaci“ a převzetím 
částky ve výši 2.048.091,85 Kč, snížené o bankovní poplatky v souvis-
losti s vedením účtu a převodem uvedené částky.
• Rada města schválila smlouvu o převodu likvidačního zůstatku 

mezi městem a Nemocnicí Sušice, o.p.s. „v likvidaci“ a pověřuje staros-
tu města podpisem smlouvy.
• Rada města schválila vyúčtování skutečných nákladů, výnosů 

a zálohových plateb za období 01–06/2019 za zajištění lékařské pohoto-
vostní služby v oboru chirurgie provozovatelem nemocnice společností 
Nemos Sokolov s.r.o.
• Rada města schválila vyúčtování skutečných nákladů, výnosů 

a zálohových plateb za období 09–12/2019 za zajištění lékařské pohoto-
vostní služby v oboru chirurgie provozovatelem nemocnice společností 
Sušická nemocnice s.r.o.
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemoc-

nice s.r.o. ve věci zajištění fi nancování Sušické nemocnice, s.r.o. formou 
odkupu pohledávek za VZP vzala na vědomí předložené dokumenty, 
žádost o uzavření smlouvy, návrh smlouvy o globální cesi, prohlášení 
o vzájemných vazbách.
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemoc-

nice s.r.o. souhlasila s uzavřením předloženého návrhu smlouvy s VZP.
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemoc-

nice s.r.o. pověřila jednatele společnosti p. Bc. Jiřího Vlčka, MBA podpi-
sem smlouvy a zajištěním fi nancování společnosti odkupem pohledávek 
za VZP až na 6 měsíců.
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocni-

ce s.r.o. ve věci zajištění spolupráce při přípravě analýzy Sušické nemoc-
nice, s.r.o. vzala na vědomí předloženou žádost Krajského úřadu Plzeň. 
• Rada města zbavila jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 

p. Bc. Jiřího Vlčka, MBA mlčenlivosti v rozsahu požadavku na předání 
dokumentů Plzeňskému kraji.
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemoc-

nice s.r.o. po projednání předložených požadavků na předložení doku-
mentů uložila jednateli společnosti p. Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA zajistit 
předání požadovaných dokumentů dle předaného rozpisu.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města upravit návrh střed-

nědobého výhledu po obdržení aktualizovaného plánu nemocnice (zpož-
dění souvisí s pracovní neschopností jednatele Bc. Vlčka). Aktualizova-
ný návrh bude zaslán po odsouhlasení celkové navrhované částky pro 
Sušickou nemocnici.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Ambulance 
nehojících se ran 
Nemocnice Sušice

MUDr. Juraj Horský

Út – 15.00–19.30 
Objednávky: 725 671 824

Jedná se o specializova-
nou chirurgickou ambulan-
ci, která je primárně urče-
na pacientům, kteří mají 
komplikovanou či déle se 
nehojící, chronickou ránu – 
bercový vřed, dekubit, po-
páleninu, ránu způsobenou 
úrazem či nehojící se poo-

perační ránu.

Krizový štáb ORP Sušice informuje:

Pojďte diskutovat o potřebách 

v regionu Sušicka
Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci a potřebujete pomoc? 

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

Neváhejte se zúčastnit setkání „u kulatého stolu“, která budou 
probíhat v průběhu roku 2021 na Sušicku. Jejich náplní bude disku-
ze o potřebách v sociální oblasti a hledání vhodných řešení a aktivit 
pro jejich realizaci. První ze série setkání se uskuteční 19. a 22. led-
na na Městském úřadu Sušice. 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci mohou být setkání 
dle nutnosti realizována on-line formou. Pro bližší a aktuální informa-
ce prosím sledujte webové stránky města Sušice (www.mestosusice.
cz), sekci „Městský úřad“, záložku „Sociální služby“, nebo kontak-
tujte Veroniku Marouškovou z Centra pro komunitní práci západ-
ní Čechy, e-mail: veronika.marouskoa@cpkp.cz, tel. 607 027 926.

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

Setkání se konají v rámci projektu „Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku", který je 
podpořen fi nančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0
/0.0/19_106/0015156. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci 
západní Čechy v partnerství s městem Sušice.

Za celý tým CpKP Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků 
a jen to nejlepší v no-
vém roce!

Mgr. Ondřej Raffel
Manažer projektů
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200 let Josefa Ambrože Gabriela (pokračování z minulého čísla)
Josef Ambrož Gabriel – čestný 

občan královského města Sušice
*Purkmistr města Sušice (1861)
*Starosta okresního zastu-

pitelstva (1871)
*Zemský poslanec za ven-

kovské obce okresů Sušice 
a Kašperské Hory

*Národní buditel – obroze-
nec, humanista, mecenáš 

Člověk
J. A. Gabriel se narodil 4. prosin-

ce 1820 v Loučové jako desáté dítě 
Josefa Gabriela, sedláka ze Stachů. 
Jeho matkou byla Anna Marie, dce-
ra Josefa Eisnera, skláře z Volgensan-
gu. Všechny Gabrielovy sourozence 
k sobě povolal bůh hned po naroze-
ní. Když se narodil o sv. Barboře J. A. 
Gabriel, požádal otec prvního člově-
ka, který prošel Loučovou, aby mu šel 
za kmotra – byl to žebrák… J. A. Gab-
riel byl první velkou nadějí pro rodiče 
– dítě i žebrák žili dál na Loučové…

S postupem času se začíná Gab-
riel věnovat studiu, až se stane dok-
torem veškerých práv.

Jeho osobní život ovlivnily též 
národnostní rozdíly – dívku z Hor-
ních Dvorců, na kterou si myslel ne-
získal, protože v Gabrielově rodině 
byly české i německé vazby – svole-
ní k sňatku tak Gabriel nedostává…

Spisovatel, překladatel, vyda-
vatel, mecenáš

J. A. Gabriel sepsal historicko-
-vlastivědné dílo „Královské město 
Sušice a jeho okolí“ 

– knihu věnoval všem rodákům 
okresu sušického bez rozdílu ná-
rodnosti: „Gabriel byl pomyslným 
svorníkem českého i německého 
obyvatelstva Šumavy.“ Výtěžek 
z prodeje knihy věnoval sušické 
nemocnici. Svým nákladem vy-

dával též knihy Václava Klimenta 
Klicpery, byl též mecenášem her-
ce Jana Kašky – fi nančně ho dlou-
hodobě podporoval, a nakonec byl 

jediným, kdo se postaral o jeho od-
chod – osobně uhradil náklady na 
hrob a pomník ve Svojších. 

Seznamte se s intuitivní krajinou M. Šislera
Velké dva obrazy z výstavy Mi-

roslava Šislera v roce 2013 zdobí 
foyer galerie i prostory Káčka. Od té 
doby uplynulo už hodně vody, malíř 
Šisler však nezahálel a podstatný díl 
výsledku jeho nové práce nyní mů-
žete shlédnout v Galerii Sirkus. Vy-
stavený cyklus obrazů a kreseb má 
název Slapy a pro tvořivé návštěv-
níky je v galerii připraven i tištěný 
průvodce expozicí od Hany Stonové 
Prančlové. Výstava vyvolává mnoho 
otázek, některé jsou námětem násle-
dujícího rozhovoru. 

Více jak sedm let uplynulo od 
tvé minulé výstavy zde v galerii 
(Atraktory z Velhartic ). Na první 
pohled je současná expozice roz-
manitější, obsáhlejší, chybí však 
obří plátna. Odráží se v tom něja-
ký směr, kterým ses vydal, nebo to 
je jen výběrem exponátů? „Plátna 
předvedená na poslední sušické vý-
stavě byla ještě dozvukem práce na 
Akademii v Praze a období, kdy jsem 
po mém „exodu“ na Šumavu mohl 
malovat na zámku ve Volšovech, kde 
byl k dispozici velký prostor pro díl-
nu. Práce na velkých formátech se ale 
úplně nevzdávám a mám jich pár roz-
malovaných. Letošní expozici jsem 
postavil více na středních a menších 
plátnech a také na skicovém materiá-

lu – tedy kresebných cyklech a expe-
rimentech, uvozujících prezentované 
úvahy malířské.“

U kreseb jsou mnohde patrné 
geometrické motivy, přitom cel-
kový dojem není technokratický. 
S jakým cílem tvoříš a co chceš, 
aby tvůj výtvor sděloval? „V já-
dru se dá říct, že zobrazovací rovi-
nu ohraničenou formátem prioritně 
chápu jako výseč prostoru intuitivní 
krajiny. Cílem je pak proces, na je-
hož konci je jakýsi rovnovážný sys-
tém energetického pole.

Život, tedy i člověk je ohromným 
dílem vrstvení historie světa a média 
Vody. Jsme zhmotnělým vědomím 
i pamětí, odrazem harmonie systé-
mu naší planety a celého vesmíru. 
Každý jsme receptorem, tedy pří-
jemcem tohoto velkého představení, 
jehož spolutvůrcem a prostředníkem 
je Voda. Vodu tedy chápu jako život-
ního souputníka, přítele, s nímž pra-
cuji na záznamu ve snaze pozitivní 
energie obrazu – krajiny.“

Velké barevné malby zde ostře 
kontrastují s malými černobílými 
kresbami, přitom i z pláten na-
konec vystupuje nějaká struktu-
ra. Co pro tebe v těch obrazech 
znamenají barvy? „Barva je vl-
nění stejně jako třeba tón v hudbě. 

I barvy tedy mohou tvořit akord či 
píseň v prostoru obrazu. Hudba se 
však odehrává a plyne v čase. Úsi-
lí zaznamenat určitou časovost, děj 
či pohyb bylo v historii výtvarného 
umění bezpočet. V mé tvorbě jde 
patrně o něco obdobného. Skladba 
barev a linií je schopna prolamovat 
plochu obrazu do specifi ckých ča-
soprostorů, odrážejících mimo jiné 
i stav duše. Zorných úhlů na feno-
mén barvy je samozřejmě řada, ale 
mám-li odpovědět v rámci rozho-
voru jaksi jednoznačně a srozumi-
telně, tak intuitivní používání ba-
rev je v mém případě způsob tvorby 
energetických polí a dílem terapie."

Zajímavou součástí výstavy 
jsou tvé prostorové objekty. Co tě 
vedlo k takovému vyjádření? “Už 
jako kluk jsem rád a s gustem lepil 
vystřihovánky pana architekta Vel-
čovského, které vycházely v časopi-
se ABC. Fascinovaly mě do plochy 
rozvinuté prostorové tvary a jejich 
skládání. Možná to byl důležitý mo-
ment, který se v cyklické vlně života 
znovu vynořil a připomněl se v po-
době malých papírových a drátěných 
3D skic, které vlastně souvisejí i se 
způsoby a trajektoriemi uplatňova-
nými ve stavbě prostoru obrazu."

Sem tam se v tvém rukopisu 
mihne architektura. Inspirovalo 
tě studium na stavební fakultě? „Ur-
čitě. Už můj táta byl stavař a zdatný 
kreslíř, což mělo zásadní vliv na mé 
další směrování a studia. Po litomě-
řickém gymnáziu se stavebním zamě-
řením jsem studoval pozemní stavby 
na Stavební fakultě ČVUT v Praze. 
Mým přáním bylo původně studovat 
architekturu. Přání mi však vzhledem 
ke kádrovému profi lu a nízkým směr-
ným číslům přijímaných uchazečů 
bylo ještě na gymnáziu výchovným 

poradcem rozmluveno. Po čtyřech 
semestrech na Stavební fakultě jsem 
se připravoval pod vedením ing. arch. 
Proška na přestup na školu architektu-
ry Akademie výtvarných umění. Ne-
příznivá ekonomická situace a hlav-
ně komplikace vážného onemocnění 
mé maminky však tento krok znovu 
znemožňovaly. Nicméně můj zájem 
o architekturu obecně trvá dál a be-
zesporu má vliv v přístupu ke kres-
bě i malbě."

Jaké jsou tvé malířské vzory? 
„Vyložené vzory asi říct neumím 
a plejáda malířů, kteří jsou blízcí 
mému srdci by určitě pokryla ne-
úměrné řádky tohoto rozhovoru. 
Z těch mnoha stojí určitě za zmín-
ku malíři francouzští, jako například 
Gustave Courbet, Claude Monet, 
Paul Gauguin, Jean Frédéric Bazille, 
Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, 
Henri Matisse, André Derain, Mau-
rice de Vlaminck a další. Z Čechů 
bych rád zmínil: Františka Kupku, 
Otakara Kubína, Františka Foltýna, 
Josefa Čapka,… .“

Vyučuješ na střední umělecké 
škole a zde v galerii vedeš Podveče-
ry s kresbou. Jaké jsou tvé základ-
ní rady začínajícím malířům? Je 
první bránou do výtvarného světa 
zvládnutí kresby reálných objek-
tů? „Nebát se a nekrást! V překladu 
této masarykovské pobídky a možná 
i obecné rady do života by jednou 
z rad bylo třeba ,Nebát se chtít vědět, 
inspirovat se a věřit v osobní rozvoj̒ .

Jinak zvládnutí realistického 
zobrazování je, jak říkáš, jakousi 
branou do výtvarného světa, ale 
těch cest k hodnotnému výtvarné-
mu projevu je bezesporu více a na-
opak kresba reálných objektů může 
být věcí naučené rutiny, kterou může 
zvládnout i méně disponovaný jedi-

Hudba
Na přelomu 50. a 60. let J. A. 

Gabriel vysoce ohodnotil zálibu 
obyvatel Sušice k hudbě: „Znameni-

té jsou v povaze obyvatelů Sušických 
vlohy k tanci a hudbě. Při vykoná-
vání denních prací, při zaměstnání 

v zahradách, na polích a lukách za-
znívají písně veselé nejen z úst hochů 
a děvčat, nýbrž i dospělých lidí… 

Hudebníků cvičených bylo v Su-
šici skoro vždy dostatek, ačkoliv 
hudba při slavnostech kostelních ne-
bývá právě ta nejlepší.“ J. A. Gabriel 
pak kvitoval s povděkem, že v Sušici 
sestavil se „zpěvácký spolek, jenž se 
dle zaslaných stanov ku vyššímu po-
tvrzení, s hudebním spolkem spojiti 
má. Tento spolek – čítá as 40 oudů, 
několikráte již s dobrým zdarem ve-
řejně vystoupil. Budiž za to sláva 
veškerému učitelstvu sušickému, že 
tak opravdovou jeho vyvinutí k cel-
ku neouhonně dopomáhá…“

Rétor
3. září 1859 byla v Sušici uspořá-

dána hudební akademie na dobročin-
né účely. Učitel Václav Kratochvíl, 
organizátor akce zapsal: „…hřebem 
večera stalo se vystoupení předního 
pražského pěvce mj. prvního inter-
preta státní hymny Kde domov můj? 
Karla Strakatého, který přijal po-
zvání do Sušice od J. A. Gabriela.“ 
Některá hudební vystoupení toho ve-
čera však V. Kratochvíl nepovažoval 
za pochvaly hodné, za nejzdařilejší 
onen večer ovšem považoval humo-
ristické čtení JUDr. Gabriela, které 
mezi hudební čísla nepatřilo:„jadrný, 
jakož i připravený nenucený přednes 
doktora vytrhal veškeré posluchače 
z zádumčivosti a rozjařil je.“

Divadlo
J. A. Gabriel měl k divadlu vřelý 

vztah – jako ochotník hrál divadlo, 
zasloužil se o dopravení základní-
ho kamene ze Svatoboru do základů 
Národního divadla a z vlastních pro-
středků fi nancoval práci zedníka na 
stavbě ND. 

Zvlášť vřelý vztah a kontakt na-

V roce 1860 – to se stal J. A. Gabriel purkmistrem města. Protokol 
je fi ktivní zápis z jednání "radních"a výčet bodů je jen část toho, co 
si předsevzal a toho, co následně pro Sušici udělal.(To vše nezištně 
– jako purkmistr mzdu nepobíral.)  BS + JH

vázal Gabriel s J. K. Tylem. Největší 
dramatik NO přijel nejednou s Kaš-
kou na Loučovou – na přelomu srpna 
a září r. 1845 - během pobytu běhali 
umělci po lesích, lovili ryby, honili 
veverky a skákali přes oheň („Tyl 
byl toho dne mysli veselé a vypadal 
jako veselý student o prázdninách“) 
a také pracovali - 7. září uvedli v Su-
šici hru Paní Marjánku, matku pluku 
– zde si zahrál si i Gabriel a několik 
sušických obyvatel. V r. 1848 slo-
žil Gabriel píseň „Poctu J. K. Tylovi 
od rodáků prácheňských.“ V Praze 
U Zlaté husy píseň veřejně přezpívali 
a Gabriel daroval Tylovi zlatý prsten. 
Tyl pak návdavkem věnoval Gabrie-
lovi svoji novou hru Paličova dcera.

Literatura 
J. A. Gabriel měl blízký kontakt 

s naší literární špičkou své doby – 
v roce 1850 se oženil s Marií Podlip-
skou, která byla blízkou příbuznou 
spisovatelek Karolíny Světlé a Sofi e 
Podlipské.

K. H. Borovský byl svědkem na 
Gabrielově svatbě. Blízké vazby ná-
sledně navazuje i Josefem Kajetá-
nem Tylem, Františkem Palackým, 
Janem Nerudou, Karolínou Světlou 
i Jaroslavem Vrchlickým, který po 
skonu J. A. Gariela píše báseň…

Dvě století od Gabrielova 
narození zastihují naši veřejnost 
v okamžiku, kdy si je jeho odkazu 
dobře vědoma, a snaží se pro příš-
tí generace jeho význam prostřed-
kovat dále. Na Gabrielově rodném 
loučovském zámečku je dnes už 
umístěna pamětní deska a zásad-
ní kvalitativní úpravy doznalo také 
místo Gabrielova posledního odpo-
činku v Bechyni. Jsme přesvědče-
ní, že ani po více než stovce let ne-
ztratily nic ze své aktuálnosti slova, 
jež napsal Jan Neruda v roce 1885: 
„Byl to muž celý, svrchovaně sym-
patický! Pravý representant křiš-
ťálového vlastenectví do roku1848 
a ideální svobodomyslnosti jmeno-
vaného „roku spásy“. Muž spoleh-
livý na život i na smrt.“

Bohumila Skrbková 

nec. Pak je tady ale ještě jedincova 
víra, charakter, úsilí a svéráznost …“

Od mládí jsi též aktivním a vy-
hledávaným bubeníkem, ovlivňuje 
hudba nějak vědomě tvůj výtvarný 
projev? „Už jsem zmiňoval příměr 
barvy a tónu. Jedním ze způsobů vol-
né tvorby je také hledání libých os-
nov a kompozic pro barvy ve smyslu 
hudby, rytmu a celkové nálady resp. 
energie. To je koncept, kterým se, 
jak správně tušíš, zabývám také. Mi-
mochodem vždy, když jsem v dílně, 
hraje hudba. Spousty hudby.“

Projevila se v tvé tvorbě sou-
časná pandemie? „Projevila se ani 
ne tak v tvorbě, jako v čekání na ver-
nisáž. Čekám již od začátku května 
a jsem rád, že už je výstava přístupná 
aspoň na chvíli (než ji zase zavřou). 
Výstava je vždy tak trochu bilan-
ce, ze které může vzejít i další směr 
tvoření. Takže je čas navázat a po-
kračovat na své pouti k abstrakci…“

Součástí výstavy mají být 
animační programy. Jak to bude 
probíhat? Lze tvé dílo vůbec 
takto zprostředkovat? „Animač-
ní programy jsou velkou přidanou 
hodnotou této výstavy. Vytvořila je 
skvělá Hanka Stonová-Prančlová, 
která má hodně zkušeností právě 
s animací výstav a je nápaditou vý-
tvarnicí, pedagožkou a divadelnicí. 

Zprostředkování mé práce uchopila 
bravurně. Mám z toho velkou radost 
a věřím, že doprovodný animač-
ní program pozitivně osloví nejen 
mládež, ale i dospělé návštěvníky, 
kteří si budou moci tzv. pracovní 
listy vyzkoušet také.“

Děkuji za rozhovor a jdu si ješ-
tě prohlédnou obrazy. (Ty malby na 
mě působí jako sen. Sen ve svém zá-
rodku, v němž jsou ale už i obsaženy 
možné budoucí cesty a vzájemně se 
překrývají. Ve dvourozměrném svě-
tě je tak najednou vyjeven prostor 
i čas. Je to okamžik, kdy věci zatím 
ještě nejsou jednoznačné, v jediném 
obrazu se jich vaří nespočet a může 
se stát kterákoliv.) 

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

Miroslav Šisler
*1967 v Roudnici nad Labem
Studia: Gymnázium J. Jung-

manna Litoměřice, Stavební fa-
kulta ČVUT Praha (1985–90), 
Malířská škola prof. J. Sopka 
AVU Praha (1992–1999), Sti-
pendista nadace J. & M. Jelinek 
– Baar (CH) (1998, 2000)

Zastoupen ve sbírkách mo-
derního umění NG v Praze. Na 
kontě 13 výstav samostatných 
a mnoho společných.
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Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Něžné orchideje mírného pásma 
– výstava fotografi íí Anny Kratochvílové

FINSKÉM KULTURNÍM CENTRUM
iittala – výstava finského skla a porcelánu in-
spirovaného přírodou

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

SIRKUS, Přkopy 178, Sušice:
ředitel  724 047 325
kino – pokladna 376 521 680
předprodej vstupenek 376 523 360
pondělí, středa 7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
od 24. 12. 2020 do 1. 1. 2021 – ZAVŘENO

GALERIE SIRKUS 
pondělí, středa 7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
od 18. 12. 2020 do 1. 1. 2021 – ZAVŘENO
Výstava:

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
– UZAVŘENO! 

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
pondělí, středa    7.30–11.30, 12.30–15.30
úterý      7.30–11.30, 12.30–16.30
čtvrtek     7.30–11.30, 12.30–13.00
redakce SN    376 555 070
od 24. 12. 2020 do 1. 1. 2021 – ZAVŘENO

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
knihovna@kulturasusice.cz
Oddělení pro děti: 
pondělí, středa, pátek: 13.00–17.00 hod.
Oddělení pro dospělé: 
pondělí, středa, pátek: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
pondělí–pátek: 9.00–16.00, pauza: 12.30–13.00
Výstavní prostory radnice – 6. patro 

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
Otevírací doba – otevřeno od 6. prosince
út–so: 10.00–12.00, 14.00–16.30, ne: 10.00–12.00
zavřeno: 24. 12. (Štědrý den), 25. 12. a 31. 12.
V souvislosti se zavedením současných bezpeč-
nostních opatření bylo nutno upravit provoz me-
chanického betlému.
Expozici s betlémem je možné navštívit, ale me-
chanismus se nebude spouštět.

Přehled akcí
16. dubna. – KD Sokolovna – přeloženo z 14. 11. 2020

25. dubna – KD Sokolovna – přeloženo z 22. 11. 2020

27. dubna 2021 – KD Sokolovna – přeloženo z 5. 10. 2020

5. května 2021 – KD Sokolovna – přeloženo z 15. 12. 2020

7. května – KD Sokolovna – přeloženo z 17. 9. 2020

do 23. prosince – náměstí Sušice

12. ledna 2021– Kino Sušice – přeloženo z 2. 11. 2020

1. března – KD Sokolovna – od 19 hod.
Caveman – přeloženo z 24. 3. 2020

30. března – KD Sokolovna – přeloženo z 2. 11. 2020

1. dubna 2021 – Kino Sušice – přeloženo z 27. 10. 2020

Sušice

Region

Hartmanice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
do 31. ledna – výstava
Hartmanice dříve a dnes na fotografi ích Huber-
ta Babora – soubor malých fotografi í dokumentu-
jících měnící se město

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec

20. prosince od 14 hod. – kostel Mouřenec
4. adventní neděle – prohlídka, 4. zažeh svíčky

24. prosince od 11 hod. – kostel Mouřenec
Štědrá hodinka 
prohlídka vánočně vyzdobeného kostela

26. prosince od 14 hod. – kostel Mouřenec
Mouřenecké Vánoce – vánoční prohlídky

31. prosince od 23.55 hod. – kostel Mouřenec
Silvestrovská půlnoční mše při svíčkách
s P. Jendou Kulhánkem

1. ledna od 11 hod. – kostel Mouřenec
Novoroční prohlídka aneb "Jak na Nový rok..."

Kašperské Hory
do 28. února
Křišťálová vánoční tabule sklářské hutě J&P Ji-
řího Kozla – výstava užitkového skla a prezentace 
sklářského umění novodobého šumavského sklářství

27.–30. prosince od 17 hod. – sraz před Rósta Kafe
Vánoční prohlídky města – návštěvníci získají zajíma-
vé informace o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě

Horažďovice
13. ledna 2021 od 19 hod. – Kulturní dům 
Fantastická žena – divadlo – přeloženo z 1. 10. 2020

18. února 2021 od 19 hod. – Kulturní dům
Boss Babiš – divadlo – přeloženo z 23. 9. 2020

23. února od 19 hod. – Kulturní dům
Caveman – one man show – přeloženo z 28. 5. 2020

9. dubna 2021 od 20 hod. – Kulturní dům
Trautenberk – koncert – přeloženo z 31. 10. 2020

Klatovy
VLASTIVEDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE 
www.muzeum.klatovynet.cz 
Otevírací doba: prosinec 2020–březen 2021
úterý–sobota: 9.00–12.00 hod., 13.00–17.00 hod.
neděle a státní svátky: 13.00–17.00 hod.
do 28. března 2021
RETRO – výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. 
let 20. století
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Blahopřání

Poděkování

Isidor Šuba r. 1942, Karolina Pauknerová r. 1925 

sobota 19. prosince 2020
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo

ZRUŠENO!

sobota 22. května 2021
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
Návštěva malebného údolí Wachau. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších 
rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva 
městečka Dürrnstein s možností výstupu k zřícenině středověkého hradu. 

Na závěr ochutnávka místních vín.

sobota 5. června 2021
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou 
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba po 
jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou lázeňské-

ho města Bad Ischl. 

středa 23. června 2021
MUŽ DVOJHVĚZDY – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ –ČESKÝ KRUMLOV
Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný svár svobod-
ného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností 
a zraňující nenávistí. Tajemný– muž, zázračně kráčející vzduchem, nás 
vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už 
bychom nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních 
zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otá-

čivého hlediště.

sobota 26. června 2021
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo. Návštěva 
hořcové likérky GRASSL spojená s ochutnávkou a možností zakoupení 

likérů. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. 

sobota 25. září 2021
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 

ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Dne 31. prosince tomu bude osm let, co nás opustil
milovaný syn

Štefan Petrík
z Hrádku u Sušice. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. Rodiče a sestra Jana s dcerou.

Dne 22. prosince vzpomeneme jedenáctého výročí,
kdy nás opustila paní

Gertruda Vichrová
z Dlouhé Vsi. Stále vzpomínají synové Jiří
a Jaroslav s rodinami.

Lubomír Švelch (6. 6. 1926–4. 4. 2020)
V sobotu 5. prosince proběhlo na starém hřbitově u sv. Michae-

la v Bechyni slavnostní předání obnoveného hrobu Josefa Ambro-
že Gabriela veřejnosti. Po své smrti v roce 1880 byl uložen do hrobu 
s velmi skromným označením (litinový kříž). Roku 1937 se jeho ostatky 
exhumovaly a přenesly do jiného hrobu, opatřeného žulovým pomní-
kem. Ten hrob označoval nejpozději do 60. let, kdy se plánovala sanace 
celého hřbitova. Město Sušice v roce 1979 po přesném umístění hrobu 
pátralo, nebylo však možné ho již určit. 

Teprve v letošním, jubilejním gabrielovském roce se studiem archiv-
ních materiálů a dobových fotografi í podařilo s naprostou jistotou místo 
posledního Gabrielova odpočinku identifi kovat a přikročit ke zhotovení 
důstojného pomníku, připomínajícího velkou osobnost Sušice 19. stole-
tí.Náklady na zhotovení neslo částkou 50 000 Kč město Sušice, přispělo 
též město Bechyně a Spolek rodáků a přátel Bechyně, který se péči o sta-

rý bechyňský hřbi-
tov dlouhodobě 
věnuje. 

Slavnosti se 
zúčastnili staros-
ta města Bechy-
ně Pavel Houdek, 
radní města Sušice 
a historik Muzea 
Šumavy Jan Lho-
ták, předseda Spol-
ku rodáků a přátel 
Bechyně Pavel 
Brandejs a počet-
ná veřejnost. 

Jan Lhoták

Rádi bychom touto cestou poděkovali dobrovolníkům, kteří nám pomá-
hali v covidové době u vstupní triage v nemocnici. Děkujeme za váš čas, 
ochotu a odhodlání pomoci v této těžké době pro všechny. Velice si toho 
vážíme a jsme Vám nesmírně vděční.

Svou pomoc nabídli pan Lukáš Hamák a pan Pavel Oudes společ-
ně se svými spolupracovníky a známými (Ferenčíková A., Hromádková 
M., Koppová I., Reindlová M., Jíňová T., Černá M., Pokorná E., Šafránková 
V., Benešová M., Budil M., Štěcha P., Rousová A., Kunclová A., Ferenčíko-
vá J., Babu P., Janoušková P., Kubíček L., Naušová M., Banásek T., Bakala 
D., Hrenčínová V. a Nekesa N.). Ještě jednou velké díky. 

Za Sušickou nemocnici s.r.o. Věra Petrů, hlavní sestra
 a Jana Knotková, staniční sestra.

Obnova hrobu J. A. Gabriela v Bechyni

Šedesát let již trvá Váš společný let,
z mladíka kmet a z mladice jakbysmet,
ač Váš život nebyl jen samý med,
nikdo nehádal by Vám to teď.

Dne 17. prosince oslavili 

Jana a František 
  Linkovi 
  
diamantovou svatbu. Do dalších let na společné cestě životem, přejí hodně 
zdraví Franta a Luboš se svými rodinami.

Utichlo srdce, umlkl hlas, měla jsi ráda život i nás.
Ten, kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil.
Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci zas.
Ty věčný spánek spíš, k nám se už nevrátíš.
Co víc Ti můžem dát – svíčku rozsvítit,
kytičku položit a tiše zaplakat.

Dne 11. prosince uplynulo devatenáct let, co nás 
opustila paní

Ilona Jurgová
ze Sušice.
Stále vzpomínají manžel, Kristýnka, Kubík, rodiče a ostatní příbuzní.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 14. ledna uplyne jeden rok od chvíle, kdy nás náhle 
opustil náš drahý manžel, otec, dědeček, bratr, strýc 
a kamarád pan

Jiří Panoš
ze Žichovic. S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, syn Jiří, dcera 
Štěpánka s rodinou, sestra a bratr s rodinou, vnoučata a kamarádi.

Zafoukej větříčku a oznam lidem všem, že dne 
19. prosince uplyne bolestných šest let, co nás 
navždy opustila naše milovaná a milující maminka, 
dcera a manželka, paní 

Naděžda Růžičková 
(roz. Zárnecká). S láskou a nesmírnou bolestí v srdci 
vzpomíná syn Radek, rodiče Hilda, Viliam a manžel 
František. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kdo v srdcích žije, neumírá...

Dne 24. prosince vzpomeneme třetí smutný rok, kdy
nás navždy opustila paní

Helena Jarolímková
ze Sušice.
S láskou vzpomíná celá velká rodina a přátelé. 

Nezemřela, jen spí a má-li sen – je krásný.
Zdá se jí o těch, které milovala a oni milovali ji.

Dne 24. prosince uplynou tři roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustila paní

Ivana Kimlová
roz. Holečková z Rozsedel. S láskou a bolestí vzpomínají 

maminka Z. Holečková, dcery Lucie a Šárka s rodinami, sestry s rodinami 
a Marie a Jaroslav Kimlovi.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život a nás.
Jen dobro a lásku rozdával, proto v našich srdcích žije dál.

Dne 30. prosince uplyne deset let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan

Alois Petlička
ze Strašína. S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají 
manželka Marie, dcera Květa s Jířím, syn Alois se Šárkou, vnoučata Filípek, 
Julinka, Agátka, Štěpánka, Jiřík a ostatní příbuzní.
Všem přátelům, známým a hasičům kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 19. prosince je tomu pět smutných let od chvíle, co 
nás navždy opustil náš milovaný, pan

Jiří Zůna.
S velkou láskou, úctou a bolestí stále vzpomínají 
manželka, děti a vnoučata. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 11. prosince uplynul smutný rok co nás navždy 
opustila paní 

Milada Švecová
z Červených Dvorců.
S láskou vzpomíná dcera Milada.

V letošním roce zemřel po krátké nemoci sušický grafi k a malíř 
Lubomír Švelch. Bylo mu 93 let. Mnoha místním byl známý díky ob-
razům šumavské krajiny, ve kterých dokázal vystihnout všechny bar-
vy a nálady našich lesů a hor. Obrazy tu pravidelně vystavoval až do 
roku 2009. Profesně působil v propagačním oddělení sušické Jednoty, 
vedle toho se však významně angažoval i v sušickém sportovním a kul-
turním životě. V mládí hrál fotbal za TJ Sušice na postu brankáře. Za 
2. světové války se podílel na založení tanečního orchestru Rytmus, 
který dlouhá léta vedl jeho starší bratr Kamil. Nejen pro Rytmus, ale 
i pro loutkové divadlo a různé plesy a slavnosti tvořil dekorace a pla-
káty. Především byl však Lubomír Švelch sušický a šumavský patriot, 
který měl rád své město a celý život ho zkrášloval. Jana Švelchová
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Mnoho šumavských vesnic po odsunu zmizelo. Pamětnice minulých 
časů vypráví nezapomenutelné příběhy (2011). Režie L. Moulis 

Dokument představuje Šumavu očima jednoho z mála žijících pamět-
níků – paní Marie Malé, která se před více než osmdesáti lety narodila na 
Předních Paštích u Stodůlek. Tyto šumavské vesnice – osady v úbočí nad 
kaňonem říčky Křemelné zanikly po odsunu původního obyvatelstva. 
Zbyly po nich jen zarostlé pobořené zdi statků, kapliček, jejich existen-
ci dnes možná poznáme podle kvetoucí jabloně uprostřed lesa, nebo re-
zavého křížku pod stoletou lípou. Zcela jinak vidí tato místa paní Malá. 
Pod jabloní si jako dítě hrála a tento téměř již neznatelný pahrbek byl její 
rodný dům. Tady vyrůstala v početné rodině jako nejstarší z osmi dětí. 
Osobně znala šumavské horaly a jejich těžký život. Dnes by takový už žít 
nechtěla, ale jak sama přiznává, s přibývajícím věkem ji to stále více táh-
ne na místa jejího dětství a mládí. V denním kontaktu s drsnou přírodou 
vzpomíná a vypráví o dávno zmizelých životech a skutečnostech. Půso-
bivý dokumentární snímek získal na festivalu sociálních fi lmů „Nado-
tek“ hlavní cenu a na festivalu ARSfi lm Kroměříž 2012 cenu poroty.

Vysílání: 4.1., 18.55 hod., ČT2 Opakování: 06.1., ČT2  zdroj: ČT 

Aktuality/Pozvánky

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s.
SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Rodinná poradna
Poskytujeme kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, rodičům 

a prarodičům. Během nouzového stavu fungují odborníci pouze na telefonech. 

Poradna funguje zdarma každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 na adrese SOU a SOŠ, 

U Kapličky 761, 342 01 Sušice. V průběhu konzultací je zajištěno hlídání dětí.

Své anonymní dotazy pište kdykoliv na email: poradna.rcmedvidek@seznam.cz

Projekt je hrazen z programu MPSV – Rodina 2020

18. 12. 2020 od 10.00 do 11.00 – Předporodní příprava 

se cvičením GRAVIDJÓGY
Kurz je určen pro ženy, které se chtějí aktivně připravovat 

na porod a období po porodu, zahrnuje ukázky cvičení, 

která udrží tělo v  kondici, vyrovnanou psychiku 

a prohloubí vědomé spojení s děťátkem. Program se 

bude opakovat vždy poslední pátek v měsíci a bude 

koncipován na praktickou a teoretickou část.

Vstup: 100 Kč/hod. – cvičení lze proplatit s příspěvku pro těhotné u zdravotní pojišťovny

Lektorka: Krejčová Dagmar – tel. č. 604 529 912

*Jóga pro nastávající maminky je bezpečná po celé období těhotenství*

21. 12. 2020 od 9.00 do 14.00 – Ježíškova dílna aneb vánoční 

tvoření pro celou rodinu

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče do Ježíškovi vánoční dílny, kde můžete příjemně 

strávit čas čekání na Ježíška. V dílničkách si společně vytvoříme přáníčka pro seniory 

z Domova pro seniory Sušice, ozdoby na vánoční stromeček i výzdobu do oken. Program 

bude doprovázen zvyky a tradicemi českých Vánoc.

31. 12. 2020 - Mgr. et Bc. Petra Haisová Marková - tel. 724 324 757
• Dotazy ohledně sladění zaměstnání a rodiny, informace o fl exibilních formách práce, o službách 

péče o děti, jaké jsou možnosti rekvalifi kačních kurzů, poradenství v oblasti zákoníku práce.

• Poradenství ohledně právního minima, zdravého životního stylu dětí i celé rodiny, 

občanského zákoníku v kontextu rodičovství a návratu na trh práce.

• Pomoc s vyřízením různých sociálních dávek.

Rodinné centrum Sušice - Medvídek, z.s.

KNIHOVNA

Milé děti, musím vás pochválit. Do soutěže se letos přihlásilo 42 dětí. 
Téměř všichni úspěšně splnili první dva úkoly. Vzhledem k uzavření 
knihovny musím soutěž zrušit. Je mi to moc líto, ale nebojte se, splněné 
úkoly vám započítám a v dalším ročníku soutěže je už plnit nemusíte. 

Budiž vám útěchou alespoň Vánoční kvíz, který jsem pro 
vás připravil a který si můžete v knihovně vyluštit 
21. 12. 2020.

Přeji vám šťastné a veselé svátky vánoční, v novém 
roce spoustu štěstí, radosti a pevné zdraví! Váš KIDD 

Velká podzimní literární soutěž zrušena

Hora Čepičná od Chmelné (dole) a detail na její buk (nahoře)

Otužilci se chystají na Fuferna
Blíží se Vánoce a s nimi i 10. ročník sušických otužilců. Jak už 

mnozí Sušičané vědí, 24. 12. 2020 tedy na Štědrý den se ponoří naši 
otužilci přesně v 11 hod do Otavy u jezu na Fufernách. Tradičně po 
samotném ,,ledovém vystoupení“ se zpívají koledy, popíjí grog a mlsá 
cukroví,( co kdo přinese do zahrady bábě od vody), hoří oheň a hraje 
reprodukovaná hudba s vánočním nádechem.

Tento rok přibylo mnoho mladých, co vzali Otavu útokem a to 
v rámci otužování, ale i získání imunity proti koronaviru

Pokud se situace včas zlepší a budeme moci tuto tradici opakovat,
 na všechny se těší Věra a Jiří od vody.

V případě, že se nebudeme moci sejít, přejeme všem lepší nový 
rok 2021 jen ve zdraví a pohodě.

Při silnici podél Otavy ze Sušice do Rabí se vlevo zvedá zalesněný do-
minantní hřeben s nejvyšší horou Čepičná – 671 m n. m. Hřeben protíná 
silnice z Dobršína do Budětic a nedaleko tohoto průsečíku začíná rezervace, 
která se rozkládá kolem hřebene až k údolí Vintířova potoka pod vrchem 
Chanovec (555 m n. m.). Má rozlohu 179 ha a největší svah s převýšením 
přes 200 metrů a drobnými skalkami směřuje prudce k silnici při Otavě.

Nejsnadnější přístp je právě z dobršínské silnice, kterou tam křižuje 
modrá turistická značka směřující po severozápadním svahu hory a do 
Budětic. Uprostřed rezervace v sedle mezi vrchy Chanovec a Čepičná se 
nachází křižovatka s křížkem. 

„Důvodem ochrany je zachování 
významné přírodní lokality. Na vá-
pencovém podloží, zejména na vý-
chozech krystalického vápence, se 
zde vyskytuje řada chráněných dru-
hů vzácných vápnomilných a tep-
lomilných rostlin – roste zde např. 
smrkovník plazivý, kruštík tmavo-
červený, okrotice bílá, okrotice čer-
vená, vratička měsíční, hořec brvitý, 
trýzel vonný, hlaváč fi alový, pro-
rostlík srpovitý, ožanka hroznatá, 
rozrazil ožankovitý, čistec přímý, 
lomikámen trojprstý, zimostrázek 
alpský, vlnice chlupatá a další. Les-
ní porosty na vápenci tvoří význam-
nou genovou základnu buku lesní-
ho.“ (mapy.cz)  úvod a foto ED

Putování časem paní Marie Malé

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Čepičná

Klub přátel zdravého pohybu a erotické svěžesti Podmokly
všechny srdečně zve na 36. silvestrovský pochod 

Za Kelty na Sedlo
Memoriál Zdeňka Pavlíčka a Milana Pokorného.

Sraz 31.12.2020 v 8,30 hod. na návsi v Podmoklech.
Připraveno občerstvení na cestu.
Pořádá SDH Podmokly. PF 2020.

Jak už jsme naznačili v minulém příspěvku, Tříkrálová sbírka 
2021 bude letos probíhat tradičně od 1.1.–14.1.2021. Můžete se tedy 
těšit, že u Vašich domovů zazvoní koledníčci s koledou a požehnáním. 
V některých obcích, kde není možné zajistit koledníky, nás podpořili 
starostové tím, že nechají kasičku po celou dobu sbírky na obecním 
úřadu a informace vyhlásí rozhlasem. Velmi si vážíme i této nabíd-
ky, protože získané prostředky každoročně podporují služby péče 
a projekty pro seniory a zdravotně postižené na Sušicku, Kolinecku, 
Kašperskohorsku a Železnorudsku. Novinkou je letos koleda online, 
kterou si můžete pustit z pohodlí domova. Všechny informace na-
jdete v termínu sbírky na našich webových stránkách www.susice.
charita.cz . Děkujeme, že pomáháte s námi !   O CH Sušice

Tři králové přijdou!
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Fotbalový rok v Sušici: 
semknutí u mužů i nadšení u nejmladších

Sport

Náročný a nepříjemný rok 2020 
spojený s koronavirovou nákazou 
pomalu končí. Celý svět bojoval se 
zákazy a restrikcemi, což se nevy-
hnulo ani amatérským sportovcům 
v Česku. Fotbalové soutěže byly 
přerušené na jaře i na podzim, což 
nepříjemně poznamenalo i sušický 
fotbalový oddíl. Jak vypadalo účin-
kování jednotlivých mužstev? Přes 
všechny nepříjemnosti alespoň čás-
tečně odehrály své soutěže všechny 
kategorie, od dospělých po nejmlad-
ší mini přípravky. 

MUŽI
Áčko pod vedením Pavla Hrub-

ce pokračuje v konsolidaci kádru 
a zabudovávání mladých hráčů. Já-
dro týmu se dalo velmi slušně do-
hromady, po osmi podzimních ko-
lech patří týmu v 1.A třídě mužů 
osmá příčka. Hráči na sobě i v nu-
cených pauzách pracovali a někteří 
se viditelně zlepšovali. Třeba mla-
dý středopolař Štěpán Krůs zvlá-
dl uběhnout maraton za pět hodin! 
V kádru si získali místo hráči s ob-
rovským potenciálem – vedle zmi-
ňovaného talentovaného a běhavé-
ho záložníka především rychlonohé 
křídlo Marin Kramár, útočník On-
dřej Míčka nebo obránce Adam Pi-
vetz. Všichni jsou pro klub ohrom-
ným příslibem do dalších let, pokud 
dál vydrží v nastavené píli a chuti 
na sobě makat! Důležitý byl i návrat 
Jaromírů Vrhela a Králíka, kteří 
týmu přinesli nespornou kvalitu. 

Především na podzim se dařilo 
i sušickému béčku, kam se vrátilo 
několik odchovanců a utvořila se 
vynikající parta, která zaujala i vý-
kony na hřišti. Pod vedením Radka 
Mottla odehrála na podzim Sušice 
ve III. třídě osm kol a mužstvu patří 
druhá příčka. Pokud forma a kva-
lita kádru vydrží i na jaře, může 
tým usilovat o návrat do okresní-
ho přeboru. 

DOROST
V dorostu nadále funguje spo-

lupráce s Horažďovicemi, kluci 
se vzájemně znají a v kabině vše 
dobře funguje. Mladší dorostenci 
jsou na špici tabulky, což je samo-
zřejmě příjemné, u starších to tak 
hezké není. „Jsem spokojen s tré-
ninkem u mladších dorostenců. Až 
na výjimky trénují kluci třikrát týd-
ně s áčkem v Sušici, což je posou-
vá v jejich rozvoji. U starších už 
tak spokojený nejsem. Hráči, kteří 
mají předpoklady mužstvo táhnout, 
tomu nedávají tolik, což souvisí i se 
špatnými výkony. Snad se situace 
zlepší, a půjdou i starší dorostenci 
v tabulce vzhůru,“ zhodnotil trenér 
Lukáš Blažek.

STARŠÍ ŽÁCI
Před sezonou se novými trené-

ry v této kategorii stali Pavel Hubá-
ček a Karel Steininger. Jak jsou oni 
spokojeni s podzimem? „Zatím úpl-
ně ne. Nejde ani tak o výsledky, ale 
o celkový stav v mužstvu. Chtělo by 
kádr doplnit tak o čtyři hráče. Za-
sahovat do mladších se nám nechce, 
neboť také mají málo kluků. Jádro 
mužstva, zhruba osm hráčů, je kva-
litní, maká a chce se zlepšovat. Bo-
hužel to nestačí. Zbytek málo trénu-
je, buď nechce, nebo je rodiče v době 
covidu nepouští. Za dva roky bude 
velice složité postavit mužstvo star-
ších i mladších žáků. V přípravkách 
už to vypadá dobře, tak věřím, že za 
pár let bude situace dobrá. Snad se 
vrátí doba, kdy dobří hráči z okol-
ních vesnic budou chtít hrát za Suši-
ci, kde jsou pro fotbal nadstandardní 
podmínky,“ přál si Pavel Hubáček, 
jedna z ikon a tváří sušického oddílu.

MLADŠÍ ŽÁCI
„O mladší žáky se staráme spo-

lečně s Josefem 
Abrahámem a Lu-
bomírem Frišem. 
Mladší žáci jsou 
sestaveni z roční-
ku 2008 a 2009. 
Do týmu jsme 
museli zapojit 
i tři kluky ročníku 
2010. Jsme rádi, že 
můžeme trénovat 
pravidelně třikrát 
v týdnu, v Sušici 
k tomu máme per-
fektní podmínky. 
Po podzimní části 
jsme v tabulce na 
7. místě s 12 body 
a skóre 31:40. Dle 
mého názoru jde 
o velice solidní 
umístění vzhledem ke kádru, kterým 
disponujeme. Myslím si, že máme 
jedno z nejmladších mužstev v sou-
těži,“ zhodnotil trenér Jan Chudý. 
„Pozitivní je, že v týmu zůstali klu-
ci, které fotbal baví a dělá jim ra-
dost. Menším problémem může být, 
že v těchto dvou ročnících je straš-
ně málo hráčů a do budoucna se to 
bude muset zlepšit. Jsem zase rád, že 
funguje perfektní spolupráce s tre-
néry ze starší přípravky, kteří v pří-
padě potřeby nemají problém pustit 
mladší kluky hrát za mladší žáky. 
Zato jim patří obrovské poděková-
ní! Po obnovení soutěží doufáme, 
že všichni kluci budou hrát i nadále 
s takovou chutí jako doteď, budou 
na sobě nadále pracovat a mít chuť 
se zlepšovat.“ 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
O nejstarší hráče v kategorii pří-

pravek se třetím rokem starají Pa-
trik Hubáček, Petr Kratejl. K nim 
se od nové sezony připojil Martin 
Ducháč. „Tento zkrácený podzim 
jsme odstartovali pětidenním letním 
soustředěním v Žihobcích. Všichni 
kluci se tam ještě více poznali, což 
byl náš největší cíl. Celkem máme 
v týmu osmnáct dětí. Za podzim 
všichni hráči odehráli stejný počet 
krajských i okresních turnajů. Kaž-
dý víkend máme dvě mužstva. Tento 
fakt nám umožňuje zařídit klukům 
obrovské herní vytížení, z čehož 
máme největší radost. Na podzim 
jsme trénovali třikrát týdně. S účas-
tí na tréninkách jsme spokojeni. Je 
vidět, že máme v týmu děti, co fot-
bal baví a chtějí ho dělat,“ ohlédl 
se za uplynulým podzimem Patrik 
Hubáček, který vedle trénování stí-
há nastupovat za béčko a v případě 
potřeby i za první tým.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
O kluky a holky v mladší pří-

pravce se starají nejvíc Petr Ko-
lařík a Jaroslav Šimeček. Kádr je 
sestavený z ročníků 2012–2014, cel-
kem je v Sušici 21 aktivních hrá-
čů. „Trénovali jsme dvakrát týdně 
s tím, že o víkendu se hrály okresní 
nebo krajské turnaje. Je dobře, že 
během léta a podzimu přišli nový 
kluci, takže není problém odjet na 
turnaje v ideálním počtu hráčů. 
U takto mladých kategorií není vý-
sledek tak důležitý, jde především 
o to získat děti pro hru a pomalu je 
učit základy fotbalu hravou formou. 
To se v Sušici daří i díky spoluprá-
ci většiny rodičů, kterým děkuje-
me za přístup k tréninkům i víken-
dovým turnajům, kam kluky rádi 
vozí. Pozitivní jsou i bezproblémo-
vé průběhy turnajů, kdy se trenéři 
mužstev dokážou domluvit a vyjít si 
vstříc. Fotbalové zázemí je v Sušici 
na špičce, takže se těšíme, až přejde 
doba, která fotbalu nepřeje a potká-
me se co nejdříve na hřišti. A hlavně 
na nové trávě,“ zhodnotili trenéři. 

Oddíl děkuje Petru Kolaříkovi, Ja-
roslavu Šimečkovi, Václavu Faico-
vi i Luďku Pivodovi za výbornou 
a obětavou práci!

PŘEDPŘÍPRAVKY
Nejmenší kategorii sušických 

fotbalistů od podzimu vede dvojice 
Martin Šlais, Jiří Haspekl, oba zá-
roveň nastupují i v sušickém béčku. 
Jejich práci, stejně jako u ostatních 
trenérům, je třeba velmi ocenit! 
„Jsem velmi rád, že se nám poda-
řilo trénovat dvakrát týdně o 10 až 
14 lidech, chodí k nám děti ve věku 

4–5 let. Na dětech bylo viditelné 
zlepšování a chuť trénovat týden co 
týden. Zúčastnili jsme se několika 
turnajů. Odehráli jsme i zápasy se 
staršími dětmi s bilancí 4 vítězství, 
11 proher a jedna remíza. Cílem nás 
trenérů u předpřípravky je snaha 
o zlepšování nejen fotbalové, ale 
i lidské stránky. Do budoucna by-
chom si přáli, aby děti fotbal bavil, 
měli z něj radost a nehráli ho proto, 
že musí. Věřím, že se již brzy s dětmi 
sejdeme na tréninku,“ doufal Šlais.

Jonáš Bartoš, Patrik Hubáček

Mini přípravka

Štěpán Krůs
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MONOGRAMISTA IP 
nová kniha Petera Kováče

PhDr. Peter Kováč je předním 
českým historikem umění a uzná-
vanou kulturní osobností. Jeho sou-
kromý i profesní život je několike-
rým způsobem 
provázán s na-
ším krajem. Pro-
to jej vnímáme 
nejen jako za-
sloužilého kraja-
na ale především 
domácího člo-
věka, zvláštním 
způsobem nás 
těší jeho počiny 
a úspěchy v jeho 
vědecké i kultur-
ní činnosti. Víme, 
že Kováčova ma-
minka pochází 
z pošumavského Strašína, manžel-
ka je sušickou rodačkou. V Sušici 
Peter navštěvoval základní školu, 
v Klatovech absolvoval gymnázi-
um. Střídavě bydlí v Praze a Sušici 
a již od studentských let odborně spo-
lupracuje s Muzeem Šumavy v Sušici 
a Kašperských Horách. Peter Kováč 
se specializuje na středověké a rene-
sanční umění, publikoval dlouhou 
řadu odborných studií, pracuje na 
výstavních a edičních projektech, je 
znám jako umělecký kritik. Zvlášť 
příkladně se věnuje popularizaci dě-
jin umění. K tomu založil svou umě-
leckou agenturu i vlastní internetové 
stránky www. stavitelé katedrál. Vel-
ký zájem je o jeho tématické zájezdy 
po Evropě za poklady umění. 

Zcela mimořádným projektem 
se stala série Kováčových výprav-
ných knih Stavitelé katedrál, které 
mapují zapadoevropské umění stře-
dověku a renesance. V rámci této 
edice právě nyní vychází nová více 
než pětisetstránková reprezentativ-
ní publikace věnovaná významné-
mu řezbáři pozdní gotiky známého 
pod jménem Monogramista IP. Ten-
to tvůrce patří k nejvýznamnějším 
a zároveň nejzáhadnějším středoev-

ropským umělcům 16.století. Pra-
coval v bavorském Pasově a svoje 
díla označoval písmeny IP. Začí-
nal jako pozdně gotický umělec, ale 

výrazně jej ovliv-
nila italská rene-
sance, stejně jako 
malíře Albrechta 
Dürrera. Je dobře 
známo, že svoje 
nejvýznamnější 
zakázky vytvo-
řil pro zákazní-
ky z Čech. Kni-
ha Petera Kováče 
je věnována pře-
devším oltáři sv. 
Anny Samotře-
tí, který se dnes 
nachází v Rožm-

berské kapli zámku v Českém 
Krumlově. Monogramista IP ho 
vytvořil v letech 1519 – 1523/1524 
pro Zdeňka Lva z Rožmitálu, nej-
mocnějšího politika v Čechách za 
vlády jagellonských králů. V sou-
vislostech jsou v knize představena 
i další česká díla Monogramisty IP, 
zejména jeho oltář sv. Jana Křtitele 
v kostele Panny Marie před Týnem 
nebo unikátní renesanční skříň na 
zámku v Jindřichově Hradci. Autor 
čitelně připomíná také sošku klečí-
cí Panny Marie z hruškového dře-
va z hradu Rabí, dílo monogramis-
ty IP nebo jeho dílny z doby kolem 
roku 1520, kterou vlastní ve svých 
sbírkách Muzeum Šumavy v Suši-
ci. Hlavní text Petera Kováče do-
plňují studie českých i německých 
historiků umění. Kniha nabízí sou-
bor unikátních fotografi í pořízených 
speciálně pro tuto publikaci i další 
obsáhlou dokumentaci. I když řez-
bářská díla Monogramisty IP patří 
mezi nejcennější poklady evropské-
ho umění mezi pozdní gotikou a re-
nesancí, česky dosud žádná kniha 
o tomto umělci nevyšla.

PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Vážení klienti a přátelé naší ces-
tovní kanceláře,

celý letošní rok 2020 se nesl ve 
znamení změn a řady nelehkých 
rozhodnutí, byl velmi náročný pro 
všechny, pro cestovní kanceláře 
obzvláště. Pro nás měl být letošní 
rok významný, neboť uplynulo 30 
let od založení Tempo tours a toto 
naše jubileum jsme se chystali pří-
jemně oslavit. Namísto toho začal 
boj nejen o každičkou objednávku, 
ale o samotné přežití. 

Jsme velmi rády, že se nám po-
dařilo zrealizovat prodej alespoň ně-
kolika málo zájezdů a že se již nyní 
naši klienti poptávají a objednávají 
svoji dovolenou na příští rok, což nás 
velmi těší a my věříme, že naše pod-
nikání bude mít zase smysl! Chceme 
a přejeme si pokračovat v naší práci 
jako v předchozích letech.

Jedinou změnou pro příští sezo-
nu je to, že nebudeme vydávat nový 
tištěný katalog, tedy Vám v tomto 
období nepřijde do Vaší schránky, 

z důvodu úspory nemalých fi nan-
čních prostředků spojených s jeho 
vydáním využijeme stávající ka-
talog z letošního roku s úpravou 
cen a termínů, dále bude možné 
si ho stáhnout v digitální podobě 
a samozřejmě všechny naše na-
bídky najdete na našich webových 
stránkách.

Přes všechny překážky, které 
před nás letošní rok postavil, je 
naše odhodlání pokračovat v naší 
práci co nejlépe, být zde pro Vás 
a vytrvat, věříme, že hlavně díky 
Vám – Vaší podpoře v nadchá-
zejícím období – vše zvládneme 
a jsme připraveny pro Vás udělat 
jako vždy maximum pro splně-
ní Vašich požadavků při výběru 
a realizaci Vaší dovolené. 

Přejeme Vám i nám, aby se vše 
vrátilo co nejdříve do normálu, pří-
jemně prožité adventní dny a vá-
noční svátky, a hlavně hodně zdraví 
v roce 2021.  Pavla Sulanová

Miroslava Drýková 

PF 2021

Informace z cestovní kanceláře

Křížek na SEDLE

Instalovaný na památku budovatelů tamní rozhledny a k potěše turistů, 

kteří na ni vystoupí, bude požehnán na Silvestra 31. 12. 2020 v 11 hodin.
Dík za podporu fi nanční patří městu Sušice, obci Podmokly a přátelům rozhledny na SEDLE.-EK-



BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici. Dlouhodobě – důchodce – 
nekuřák. Tel. 606 406 010
Hledám pronájem menší zahrady, 
údržba samozřejmostí – Sušicko. 
Tel. 606 406 010
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Vo-
lejte, prosím, na tel. 608 702 468 
Prodám pole o celkové výměře 
5.808 m2 mezi Vacovem a Stachy. 
Pole je v lánu mezi ostatními země-
dělskými pozemky. Je v pronájmu 
místnímu farmáři (smlouva s roč-
ní výpovědní lhůtou). Podle kata-
strální mapy je přístupné z obecní 
polní cesty. Lokalita má charakter 
polosamoty, jedná se o místo asi 
300 m od zastavěné části obce 

PRODEJ
Prodám Lada 2121 Niva, terénní, 
r. v. 1998, najeto 55. tis. km. TP do 
8/2022. Cena cca 40 tis. Sušice, tel. 
603 925 198.
Prodám kamna – 6kW – možno 
i vařit + roury cca 4 bm – vhodná 
na chatu. Dále prodám dětské sáně 
– „rohačky“. Tel. 732 900 129, 
376 522 466
Prodám auto Suzuki swift, rok 
výroby 2000, najeto 83.000, prv-
ní majitel, cena 10.000 Kč. Tel. 
737 873 307
Prodám štípací kužel se stolem na 
380V – nabídněte. Tel. 602 421 673
Prodám FORD FOCUS Combi, 
rok výroby 2004, ve velmi dobrém 
technickém stavu. Cena dohodou. 
Info na telefonu 723 472 026 
Prodám elektrokolo dámské, 
málo používané se slevou, pánské 
horské kolo v zachovalém stavu, 
přístroj na masírování a prohřívání 
dolních končetin. Tel. 732 509 097
Prodám půdní frézu PF 62 s brz-
děným přívěsem a příslušenstvím 
na úpravu půdy. Cena dohodou. 
Tel. 603 180 331
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím štěně boloňského psíka. 
Tel. 607 839 779
Koupím Simson S51 Enduro, 
Elektronik stav nerozhoduje, dále 
Jawa pionýr, moped a auto moto 
veteran díly. Tel. 776 822 803
Koupím menší zachovalá ka-
mínka na chatu. Nabídněte na tel. 
702 548 608
Koupím sololit (dřevodesky) 
pouze tl. = 3mm, jakékoliv délky/
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Řádková inzerce
šířky, jenom dobré kvality. Rub 
dřevodesek musí mít čtvercové 
mřížkování! Tel.:606 633 919
Koupím jakoukoliv tahací har-
moniku – akordeon, chroma-
tiku, heligonku i v nálezovém 
stavu. Jsem sběrate. Mobil: 
728 230 625
Koupím hoblovku se spodním 
protahem KDR Rojek i doma dě-
lanou a nějakou frézu s nářadím 
(Teru vari systém Honda) nebo 
jinou. Tel. 703 680 317
Koupím gramofonové LP des-
ky české i zahraniční. Tel. 
605 768 105, stačí SMS zavolám 
zpět
Koupím bubnovou či lištovou se-
kačku i rozbitou a nějakého pionýra 
či babetu a míchačku malty, menší, 
starší do 500 Kč. Tel. 603 860 333

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 Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, 
vyznamenání, čepice, atd. Volejte 
na 775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné sta-
ré předměty nebo celou sbírku a p 
zůstalost. Tel. 722 777 672

z jedné strany a 300 m od nejbliž-
ší stavby (samoty) z druhé stra-
ny. Z pozemku je krásný výhled 
do okolní šumavské krajiny. Cena 
37 Kč/m2. Mobil 773 970 512 
Koupím nemovitost – byt, pozem-
ky, chatu, rodinný domek. Peníze 
vyplatím do 2 dnů. Tel. 605 768 105
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylova. 
Tel. 604 578 285
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech 
3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1.500 m2 až cca 2.500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-

zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Nabízím ostření nožů, nůžek 
a nožíků do mašinek na maso. Tel. 
605 320 536
Rom 72 let žijící řádným životem. 
Hledá ženu stejného věku, která 
by se k němu přistěhovala, zatím 
na pokec, pak se domluvíme. Nej-
raději z vesnice. Není podmínkou. 
Tel. 607 786 333
Doučování matematiky a české-
ho jazyka. Příprava na přijíma-
cí a opravné zkoušky. Příprava 
k maturitní zkoušce z Čj. Kurzy 
pro jednotlivé ročníky ZŠ. Tel. 
604 430 156
Hledám brigádně jakoukoliv prá-

ci – soboty, neděle – i za špatného 
počasí – výkopové práce, na stav-
bě, v lese a pod. Možno volat po 
15 hod. Tel. 604 880 966
Pomozte nám, prosím. Svatoján-
ci hledají spolupracovníky a dob-
rovolníky do volnočasových klu-
bů. Bližší info – Petra Jílková 
792 229 210, svatojanci@email.cz. 
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172



Dobrý den, přátelé.
Tak tedy Lipany. Bitva, o níž se 

říká, že jí skončila husitská revoluce. 
Není to až tak pravda, jisté ale je, že 
něco skončilo. Stáli zde husité proti 
husitům. Bojovníci za Pravdu Boži 
proti bojovníkům za Pravdu Boží. 
Kde se v tu dobu toulal Duch, onen 
Duch Boží, kterým vlastně toto naše 
povídání začalo?

V bitvě u Lipan zahynulo 1 500 
až 2 tisíce Táboritů a Sirotků, dalších 
přibližně 700 zajatých bylo upále-
no v okolních stodolách. Padl kněz 
a vojevůdce Táboritů Prokop Holý 
i jeho pobočník Prokop Malý, řeče-
ný Prokůpek. Bitvou byla zlomena 
síla nezlomných, síla těch, kdo lpěli 
na prosazení Čtyřech artikulů Praž-
ských, bez kompromisů. I když se 
Jan Čapek ze Sán v čele své jízdy 
ze ztracené bitvy spasil útěkem do 
Kolína, celý původně neporazitel-
ný Žižkův Východočeský husitský 
svaz (Sirotci) vpodstatě zanikl. Tá-
bor přežil, ale už nikdy nenabyl své 
síly. Žatecko-Lounský svaz se sice 
účastnil obléhání Plzně, ale k Lipa-
nům vyslal jen poměrně malou část 
vojska (a zanikl o 4 roky později…).

Co se vlastně 30. května 1434 sta-
lo: Zvítězili „umírnění“. Tzn. umír-
nění husité + zástupci katolické 
šlechty. Většinou narazíte na pojem 
Panská jednota, ale já jej nepouží-
vám, nezdá se mi spravedlivý a ani 
přesný. Panská jednota znamena-
la historicky něco jiného. Toto byla 
prostě aliance. Aliance těch, co už 
chtěli mít „klid“.

K motivaci umírněných husitů 
bezesporu patřilo to, že země byla 
po 14 letech bojů totálně vyčerpaná. 
S mírnou nadsázkou řečeno – neby-
lo snad měsíce, kdy by netekla krev, 
a kdy by vojska té, či oné strany ne-
rabovala venkov, města a nedobý-
vala nějaká sídla, či hrady nepřítele. 
Nabyly to jen čtyři křížové výpravy 
naverbované po celé Evropě. V Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku se 

bojovalo nepřetržitě. Tlak církve a jí 
věrných, byl nepřetržitý. Husité na-
ráželi takřka denně na vojska a oddí-
ly katolických velmožů, Zikmunda 
Lucemburského, potažmo na oddíly 
jeho zetě Albrechta Habsburského. 
(Tomu roku 1423 věnoval husity ne-
uznaný král v léno Moravu, v systé-
mu Koruny české se tedy Albrecht 
stal markrabětem Moravským). Po 
30. květnu 1434 polní vojska zanik-
la. Mír… Chtěl toto Duch svatý?

Chtěl?
Porážka u Lipan sesadila polní 

obce z postavení rozhodujícího poli-
tického činitele v zemi, tedy, ukonči-
la tzv. revoluční fázi husitského hnu-
tí a otevřela umírněné straně cestu 
ke kompromisní dohodě s katolic-
kou církví a – s císařem Zikmundem.

Na začátku stál Hus. Pravda. 
A Duch svatý. Téměř celé Čechy, 
a v jednu chvíli i větší část Moravy 
a menší část Slezska a ještě men-
ší část Uher, šly za touto Pravdou. 
Věřím, věřme, že upřímně. Jak čas 
plynul, přišla únava. Je téměř ne-
představitelné, kolik muselo být za 
tuto Pravdu prolito krve. (A kolik 
ještě později bude.) Je až neskuteč-
né, kolik toho země Koruny České 
unesly. Ale po 14 letech přišel zlom. 
Někteří prostě nevydrželi. Někteří 
už nechtěli, aby se lidé pro Pravdu 
vraždili. Někteří otupěli. Někteří 
se pod tlakem vrátili k „realitě“, vě-
řit přestali. Někteří získali majetek, 
někteří spoustu majetku, řekli si, 
dost. Neriskuj. Někteří – se domlu-
vili. Někteří sklonili hlavu. Někteří 
sprostě přeběhli. Život. Lidský život.

Bitva u Lipan nebyla prohrou. 
Nepočítáme-li lidské životy. Bitva 
u Lipan byla zoufalým zvoláním hla-
su na poušti. Pakliže ji bratři katolíci 
cítili jako vítězství, mýlili se. Du-
cha Božího nelze porazit. Bohužel, 
bude jim to trvat dlouho, dlouho, 
než pochopí.

Krásné Vánoce, přátelé. A radost 
a mír v duši. Vždyť se nám narodí 
Král. Ten, který nelže.

11. prosince 2020
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Neporazitelní

Následující řádky k historii toho-
to domu jsou z knihy Památky města 
Sušice od historika Jana Lhotáka.

Počátky a prvních 100 let existen-
ce domu čp. 141/II jsou pevně spjaty 
s měšťanskou rodinou Moserů, po 
níž se mu, stejně jako přilehlé zahra-
dě, dlouho přezdívalo „Mosrovic“. 
Zakladatelem tohoto líbezného kom-
plexu se stal stříbrský rodák Josef Ig-
nác Moser (zemřel 1829), který přišel 
do Sušice jako hospodářský správ-
ce v roce 1782 a v letech 1792–1821 
zde působil jako purkmistr. Ve měs-
tě zakoupil pro získání měšťanského 
práva dům čp. 44/I v Mostní ulici, 
který v roce 1808 zaměnil za dům 
čp. 30/I na náměstí Svobody. Kro-
mě toho již podle josefského katast-
ru (1785) vlastnil zahradu č. top. 315, 
základ pozdější „Mosrovic“ zahrady. 
Jeho manželka Terezie zakoupila 18. 
dubna 1804 od Jana a Alžběty Rit-
terových za 80 zl. ostrov obtékaný 
mlýnským náhonem a Otavou (do 
roku 1781 obecní majetek) a 1. květ-
na 1804 k němu připojila od Jáchy-
ma a Rozálie Leopoldové zahradu 
s ovocnými stromy č. top. 317 za 270 
zl. Takto vytvořený celek prodala 1. 
března 1807 svému manželovi Josefu 
Moserovi za 2000 zl. v bankocetlích. 
Moser z něj díl zahrady směnil s dě-
kanem P. Adamem Fialkou za část 
děkanské zahrady za domem čp. 143/
II, čímž bylo formování celého kom-
plexu uzavřeno. Krátce poté Moser 
přikročil k parkové úpravě zahrady 

s ostrovem a výstavbě obyt-
ného domu čp. 141/II, který 
se poprvé objevuje ve stabil-
ním katastru (1837) a krátce 
nato je útočištěm pro rodi-
nu Vojtěcha Scheinosta, jenž 
zde dočasně vyráběl sirky. 

Změnu v držbě domu 
přineslo teprve datum 
30. října 1911: uvedeného 
dne Viktor Roman Moser 
a Otýlie Stelzerová odděli-
li dům čp 141/II od ostatní-
ho moserovského majetku 

POZNÁVÁTE?

a prodali ho za 50 000 K Ludmile 
Skálové, manželce primáře okresní 
nemocnice v Sušici MUDr. Jakuba 
Skály. Kromě vlastního domu se 
Skálová stala ještě majitelkou skle-
níku, lesoparku a zahrady. Hned 
v průběhu roku 1912 Skála vybou-
ral příčku mezi dvěma malými míst-
nostmi „po levé straně“ v přízemí, 
aby zřídil jednu prostornou míst-
nost, a vystavěl při východní fasádě 
zahradní domek pro služebnictvo 
a provoz v domě (spíž, prádelna). 
V roce 1936 potom při severozápad-
ním nároží zahrady u domu zřídil 
světelný vodotrysk. Vedle výstav-
by Skálovi rodinné sídlo majetkově 
rozšiřovali: 26. dubna 1922 přikou-
pila Ludmila Skálová za 2080 Kč díl 
slepého ramene Otavy a mlýnského 
náhonu za svou zahradou o celko-
vé výměře 2 ary 71 m2 a 10. srp-
na 1937 sousední dům čp 140/II za 
51 000 Kč. Dům se demoloval a jeho 
popisné číslo přeneslo na nově vy-
stavěný dům v zahradě podle pro-
jektu Ing. Karla Pecánka (bydlel 
v něm Jakub Skála ml. s rodinou). 
22. června 1926 Skálová nedílnou 
polovinu veškerého nemovitého 
jmění připsala manželovi MUDr. 
Jakubu Skálovi. V zahradě primá-
ře MUDr. Jakuba Skály se nachá-
zely vzácné stromy a keře, exotické 
ptactvo, labutě a pávi.

Okresní národní výbor v Kla-
tovech vystavil výměr, jímž ob-
jekt znárodnil a připsal do majetku 
Městského národního výboru v Su-
šici. Ten dům využíval již několik 
let předtím: v roce 1957 sem umístil 
mateřskou školku a veterinární ošet-

řovnu. Převod do majetku MěstNV 
otevřel cestu k stavebním úpravám: 
již v roce 1957 se pro zvýšení kapa-
city mateřské školy uvažovalo o ná-
stavbě terasy, ale sešlo z toho právě 
kvůli tomu, že dům nebyl majetkem 
státu. MěstNV domem fakticky dis-
ponoval, ale ještě v létě 1963 jej pře-
vedl pod Domovní správu, odkud se 
po několika letech dostal do majetku 
Západočeských papíren, n.p. (závod 
Sušice), které pod dojmem nedostat-
ku bytů dům v roce 1964 adaptovaly, 
aby získaly tři bytové jednotky pro 
své zaměstnance (podélná chodba 
s vchodem z ulice se zrušila, vchod se 
přeložil ze severního průčelí do vý-
chodní části, aby se v přízemí mohly 
zřídit dva byty). Poté se již v domě 
neprovedly žádné stavební úpravy 
a počátkem 80. let MěstNV požádal 
o upuštění od památkové ochrany. 
Ministerstvo kultury vyhovělo roz-
hodnutím z 23. května 1985. Jako dů-
vod se uvedla „nezbytnost rozšíření 
stávající komunikace“, tj. Leninovy 
ulice (dnes T.G. Masaryka). Demo-
liční výměr byl vydán 7. února 1986 
a v průběhu jara téhož toku byl kla-
sicistní dům sanován. Dodejme, že 
projekt rozšíření ulice v původním 
rozsahu realizován později nebyl. 

Závěrem.. Současná Skálů vila, 
která kolemjdoucí zaujme svým his-
torizujícím vzhledem, byla postaven 
za okupace. 

Pokud dokážete identifikovat 
novou hádanku, pište prosím na 
e-mail: bur.mira@seznam.cz. Dě-
kuji. Všem čtenářům přeji pohodo-
vé Vánoce. Mgr. Miroslav Buršík, 

Muzeum Šumavy

ZIMA, snad letos i se sněhem se blíží,
a tak si přečtěte vyprávění lyžařského nestora Romana Langa 1904–1989, který pro milovníky lyžování kdysi dávno napsal

„Prvními průkopníky lyžař-
ských výletů do skutečných hor byli, 
všeobecný organizátor jakéhokoliv 
sportovního dění syn plzeňského 
vinárníka Eman Kabát, dále vše-
stranný sportovec, horolezec Arna 
Juránek a konečně obchodník A. 
Červenka, který nesměl chybět u ně-
čeho, co by bylo novým ve sportu. 
Jízdu na lyžích znali jen z doslechu 
a lyže jen z obrázků. Vyzbrojeni tě-
mito znalostmi vytvořili první pl-
zeňskou „továrnu“ na výrobu lyží, 
konkurenci starému pánu Bartoňovi 
z Vysokého nad Jizerou. Kabát zor-
ganizoval výrobu, obchodník Čer-
venka obstaral nehoblovaná prkna 
odpovídající jejich postavám a spor-
tovní praktik Arna Jurámek dodal 
vědomosti o materiálu, výrobě lyží 
a to nejhlavnější – šikovné ruce. Jak 
výroba postupovala, zůstalo výrob-
ním tajemstvím, které si vzali tito 
průkopníci do hrobu. Víme jen tolik, 
že u Juránků v mědikovecké dílně 
na Obcizně zmizela plechovka od 
benzinu, ze které byly vyrobeny na 
rovných prknech zvednuté špičky. 
Vázání bylo vyrobeno z popruhů 
které se tehdy používaly k nůším. 
Prodavač v obchodě se tehdy straš-
ně divil proč potřebují v Červenko-
vě drogerii tolik nůší. Tři bambuso-
vé hole dodali plzenští rybáři. Psalo 
se léta Páně 1904 v lednu. Tři muži 
s podivnými prkny a okovanými ho-
lemi vzbuzovali cestou na nádraží 

všeobecnou pozornost. První etapa 
skončila v Domažlicích, kde si naja-
li kočár a s naloženými proprietami 
zmizeli směrem k Caparticům. Pro 
Juránka, nadšeného alpinistu (slou-
žil prezenčně u císařských mysliv-
ců v Hailu v Tyrolích) bylo pod dů-
stojnost vozit se v kožichu v kočáře 
a poněvadž měl sebou horolezecké 
lano, přišel na nápad, který se poz-
ději stal základem nové lyžařské dis-
cipliny – ski jöringu. Koníček tak 
vezl dva sportovce v útrobách fi a-
kru a třetího táhl na laně. Jak uvá-
dí historie, moc se jim to nevedlo 
a po několika pádech se jezdci stří-
dali. Bylo to vinou jejich neumění 
udržet rovnováhu, ale hlavně zřej-
mě špatným vázáním, které vedení 
lyží neumožňovalo. Přesto že byli 
zapálenými nadšenci, další jízdy se 
s těžkým srdcem vzdali. Fiakr skon-
čil v Caparticích aby se vrátil zpět 
a před třemi sportovci se rýsoval na 
obzoru jejich cíl– Čerchov. Cesta na 
Čerchov vedla nahoru ale také dolů. 
Bylo tedy třeba zkusit jízdu dolů. Na 
prvním svahu zkusil Eman Kabát 
první horský sjezd. Jak mohl do-
padnout? Znamenal malý kotrmelec 
a poté strašlivý přemet, který skon-
čil v jedné jámě pod svahem. Kromě 
boulí se nic nestalo, ale další sjezdy 
spolubojovníci vynechali a odsunuli 
jejich provádění na dobu neurčitou. 
Ve stoupání se pokračovalo, bylo to 
snazší a také cesta byla kratší. Je tře-

ba uvážit, že měli teplé prádlo, svet-
ry a kožichy jak se tehdy pro zimní 
sporty vyžadovalo. Stoupali statečně 
po nenamazaných lyžích, které chví-
li klouzali a chvíli se lepily. Opírali 
se o bambusovou hůl a když jim ko-
žichy k důkladnému zapocení, bylo 
mnoho zastávek. Také tehdy v pa-
nenském sněhu sami tři na lyžích \
zapadali do hlubokého sněhu a chu-
ti a sil jim ubývalo. Neměli přehled 
co bude dál a udělali to nejhorší co 
mohli. Zanechali výstupu, přerušili 
marný a vyčerpávající boj, vyhraba-
li ve sněhu díru a odpočívali. Odpo-
čívání bylo příjemné a bílá smrt se 
snažila vzít si své oběti. Únavou by 
byli určitě usnuli a ve spánku zmrzli. 
Při tehdejší zimní frekvenci na ho-
rách je zachránila opravdu jen čirá 
náhoda. Tím osudem či štěstím byl 
chatař Mauer z Pasovské chýše na 
vrcholu Čerchova. Byly mu nápadné 
stopy ve sněhu, vedoucí mimo běž-
ný terén. Všechny tři vytáhl ospalé 
ze sněhové jámy, povzbudil je douš-
kem jalovcové, kterou s chutí spolkli 
i ti největší nepřátelé alkoholu v čele 
s Arnou. Na saních je dopravil do 
chaty, kde ze zbytků v kuchyni jim 
připravil Mauer vydatnou večeři– 
uzené, knedlík, zelí .Večeře, kterou 
vkusně slavili své znovuzrození, jim 
velmi zachutnala.“

Přesto že zažili na ski takové utr-
pení, zapsali se do počátků lyžování 
zlatým písmem a později se stal Čer-

chov pravým lyžařským rájem. Ro-
manovi za vzpomínku děkuje 

Emil Kintzl

ROMAN LANG se narodil 
ve sportovní rodině v Plzni. Stal 
se všestranným sportovcem a se 
svým starším bratrem Norber-
tem tvořili nerozlučnou lyžařskou 
dvojici. V roce 1925 se zúčast-
nil Mistrovství světa v klasických 
disciplinách v Jánských Lázních. 
Rok před tím byl jmenován cvi-
čitelem Svazu lyžařů. Po těžkém 
úrazu v roce 1947 musel zanechat 
aktivního lyžování a působil pak 
dlouhá léta jako ústřední lyžař-
ský rozhodčí a organizátor zá-
vodů. A své zkušenosti rozdálal 
mladším kolegům. Za svou dlou-
holetou činnost obdržel vysoká 
vyznamenání.  -EK-

Na předvánočních knižních pul-
tech se objevuje nový svazek Vlasti-
vědného sborníku Muzea Šumavy. 
Letošní, v pořadí již 11. ročník v prv-
ní řadě zaujme milovníky Strašína 
– dozví se více o nedostavěném stra-
šínském hradě, dějinách strašínské-
ho kostela i celkovém historickém 
vývoji obce. Loňská velká publikace 
Petra Čorneje o Janu Žižkovi má ve 
sborníku své pokračování článkem 
Jiřího Jánského o Žižkově dobývání 
hradu Rabí v roce 1421. Pro milovní-
ky sušické historie jsou připraveny 
články o archeologickém výzkumu 
Hořejšího Předměstí, o věznění sta-
vitele Karla Houry v 50. letech 20. 
století nebo obtížích Sušických při 
zakládání reálky na počátku téhož 
věku. Zájemci o kriminální příběhy 
se mohou těšit na článek o vraždách 
mlynářů v Rozsedlích a Kadešicích 

v době napoleonských válek. Další 
články se věnují zámku v Mokro-
sukách, hudební rodině Ryplů z Hor 
Matky Boží nebo italským imigran-
tům na Sušicku během první světové 
války. Sborník doplňují texty věno-
vané jubileím a nekrologům regio-
nálních osobností, recenze a anotace 
domácí literatury.   Jan Lhoták

Vyšel nový svazek Vlastivědného sborníku 

Muzea Šumavy

Minulou hádankou byl pohled 
z ulice na průčelí bývalého Skálo-
va domu v Masarykově ulici. Tento 
klasicistní dům č.p. 141/II z konce 
18. století, který byl postaven nad 
menším renesančním přízemním 
domem ze 16. století, byl na jaře roku 
1986 zbourán. Na přiložené fotogra-
fi i ho máte pro připomenutí zachy-
cen krátce před jeho demolicí. 

Děkuji za zprávu Luboši Pokor-
nému: „Dobrý den. Dnešní hádan-
ka je až příliš jednoduchá. Skalů vila 
v Masarykově ulici. Nacházela se 
přibližně v místě dnešní autobusové 
zastávky a parkoviště proti hotelu Na 
Pekárně. Vila byla zbourána před re-
konstrukcí ulice v polovině 80. let. Ze 
stejného důvodu byly zbourány i hos-
podářské budovy (Kudův statek) na 
místě dnešního parkoviště vedle Pe-
kařství Rendl a dům o cca 200 m blíž 
k náměstí vedle bývalého hotelu Pra-
ha (proti prodejně květin).“ 

Jan Mautner ze Zámyšle: „Dobrý 
den, Dům, který je hádankou v SN 
č. 21, pamatuji z doby, kdy jsem 
před padesáti lety velice neúspěšně 
navštěvoval Lidovou školu umění 
v sousední Skalovic vile. Dům stál 
v místě současného parkoviště a já 
jsem kolem něj chodíval na autobus 
k Solu. (…). Tak, jako se ze mě nestal 
harmonikář, tak dům nepřežil osm-
desátá léta budování. Podařilo se mi 
objevit i fotografi i této budovy při-
bližně z doby mé návštěvy "lidušky", 
kterou posílám v příloze.“
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INVESTICE MĚSTA V ROCE 2020

Te p lovod Lerchova 
– Nerudova

V oblasti mezi ZUŠ 
a bytovými domy Ler-
chova – Nerudova byla 
p r o v e d e n a  v ý m ěn a 
stávajícího teplovodu 
v teplovodním kanálu 
za nové předizolované 
roz vody a souběžně 
došlo k novému napojení 
bytového domu Lerchova 
čp. 711. V tomto domě je 
směšovací stanice, která 
slouží k regulaci tepla 
i pro čp. 709 a čp. 710.

Náklady s DPH – 
830 tis. Kč.

Realizace: Stavoplast 
KL, spol. s r.o., Stachy

Rekonstrukce bytového domu – Nádražní čp. 382 
Výměna elektroinstalace a úpravy společných prostor by-

tového domu Nádražní čp. 382. Náklady s DPH – 450 tis. Kč. 
Realizace: Josef Lád, Chlum.

Trafostanice pro úpravnu vody Luh
Instalace nového transformátoru a rozvaděče převodového 

měření elektrické energie pro úpravnu vody Luh.
Náklady 400 tis. Kč. Zhotovitel Elektromontáže Touš s.r.o., 

Úherce 68, 330 23 Nýřany. Teplofikace bytového 
d o m u  L e r c h o v a 
709–711

Po připojení bytového 
domu na teplovod došlo 
k napojení směšovací 
stanice v suterénu domu 
a teplofikaci všech bytů 
v bytovém domě Lercho-
va čp. 709, čp. 710, čp. 
711. Náklady s DPH – 
1410 tis. Kč. Realizace: 
Stavoplast KL, spol. 
s r.o., Stachy. 

Dynamické veřejné osvětlení
Kompletní rekonstrukce VO 

v úseku od koupaliště směrem 
na Fuferna a dále v ulici Ko-
menského, Kostelní, na náměstí 
a konče u Branky, výměna tech-
nologie světelných bodů. Celkově 
se jedná o 93 světelných bodů, 12 
architekturních refl ektorů včetně 
napájecích a řídících technologií. 
Tato akce je spolufinancována 
ze zdrojů Národního programu 
Životní prostředí a jedná se o ino-
vativní projekt, který užívá nové 
technologie a metody řízení světel 
veřejného osvětlení. Hlavním 
projektantem je Ing. Petr Žák 
(Atelier světelné techniky s.r.o., 
Praha) a zhotovitelem je společnost 
Siemens Mobility s.r.o., Praha. 
Celkové náklady projektu 5,5 mil 
Kč, dotační podpora 3,8 mil Kč. 
Předpokládáme energetické úspo-
ry minimálně 68 %.

Úpravna vody Luh
Obnova elektroinstalace, výměna automatického řídicího sys-

tému a polní instrumentace MaR na úpravně vody, včetně obou 
vodojemů a kabeláže vodních zdrojů v Luhu. Náklady 11,2 mil. 
Kč. Zhotovitel Elektric – Hranice s.r.o., Palackého 1906, 753 01 
Hranice.

Výstavba vodovodu ve Volšovech 
III. etapa

V obci Volšovy byl real-
izován nový úsek vodovod-
ního řadu v délce téměř 0,5 km, 
z řadu odbočuje 29 vodovod-
ních přípojek různých délek. 
Zvoleným trubním materiálem 
pro řad i přípojky je PE 100 
– RC. Dále byla pro zajištění 
potřebného tlaku pro dopravu 
pitné vody vybudována AT stan-
ice, která byla vybavena dvěma 
čerpadly a expanzní nádobou. 
Celkové náklady 5,6 mil Kč, 
zhotovitel ŠAFINVEST, s.r.o. 
z Písku. 

Oprava kotelny v Nádražní ulici č.p. 357 
V kotelně v ulici Nádražní byla provedena demontáž 2 ks stáva-

jících kotlů, včetně veškerého příslušenství, potrubí, armatur, ele-
ktroinstalace. Nově kotelna osazena velkoobjemovým dvojkotlem 
s nerezovým výměníkem. Dále proběhla rekonstrukce plynovodu, 
realizace technologické elektroinstalace s návazností na MaR 
(kotlové regulace a nadřazené regulace), a to včetně směšovacích 
stanic pro vytápění a přípravu teplé vody v navazujících objektech 
č.p. 925 a č.p. 519. Stávající fasádní komín DN600 byl nahrazen 
třísložkovým komínem DN 350. Celkové náklady 5,6 mil Kč, zho-
tovitel Jindřich Lachout – MonTop, Červené Záhoří.

Tepelné hospodářství – příprava teplé užitkové vody
V letošním roce byly provedeny další opravy na zařízení pro 

centrální přípravu a distribuci teplé vody v kotelnách v ulicích 
Pravdova a Na Hrázi. Veškeré rozvody byly nahrazeny nerezovým 
potrubím a moderními armaturami. Byly tak odstraněny další po-
tenciální zdroje nečistot v teplé vodě.

Na kotelnách dále byly doplněny jednotky na úpravu vody, 
které dávkováním speciálních přísad zabraňují množení bak-
terie Legionella v teplé vodě a odstraňují železité sloučeniny, 
způsobující žlutohnědý zákal. Celkové náklady na výše popsané 
úpravy dosáhly částky 1 mil. Kč bez DPH.

Demolice kotelny ve Vodní ulici
V listopadu byla zahájena dlouho připravovaná demolice 

nevyužívané kotelny ve Vodní ulici. Vzhledem ke komplikovanému 
technologickému postupu, který byl zvolen z důvodu bezpečnosti 
a omezení vlivu na obyvatele a uživatele okolních objektů, bude 
namísto v roce letošním dokončena v roce 2021. Po odstranění 
kotelny zůstane volná plocha, která bude vyrovnána a ponechána 
jako prostor k parkování osobních automobilů. Demolici objektu 
provádí fi rma Sušická stavební, s.r.o., smluvní cena zakázky je 
2,3 mil. Kč vč. DPH.

Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2102 a 3002 v ul. Nová 
k. ú. Sušice nad Otavou

Stavební úpravy spojené se změnou užívání z kamenictví a kotel-
ny na garáže, sklady a šatny pro Pošumavská odpadová, s.r.o. Zho-
tovitel Pošumavská odpadová, s.r.o. Klatovy náklady cca 2,7 mil Kč.

Zpracovali pracovníci Odboru 
majetku a rozvoje města Sušice

Investice města
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