
24. srpna 2018 27. ročník14/2018 Cena 10 Kč

Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice O prázdninách se na sušickém 

náměstí Svobody uskutečnilo více 
zajímavých akcí. Přestože zde bylo 
podstatně větší horko, než u neda-
leké Otavy, přihlížely představe-
ním mnohdy stovky diváků. Shr-
nutí uvádíme v následující zprávě.
FOLKLÓRNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Své národní písně a tance při-
vezly do Sušice folklórní soubory 
z Estonska a Slovenska. Sváteční-
ho 5. července se náměstí Svobo-
dy zaplnilo rázovitými tanečnicemi 
a tanečníky a neméně zajímavými 
hudebníky. V prostoru mezi kaš-
nou a lípou diváci tleskali nejprve 
málo známému klidnějšímu folk-
lóru s Estonska a po té divočejšímu 
křepčení podtatranských jánošíků 
a jánošic. Akce byla tykadlem Mezi-
národního folklórního festivalu Kla-
tovy 2018 a spolupořadatelem bylo 
Sušické kulturní centrum. Program 
uváděl Radek Nakládal.

Estonský soubor Kelmiküla má 
více než padesátiletou tradici a v Su-
šici se představil v tradičních krojích 
(foto 1). Název je jménem historické 
části Tallinu, kde soubor zkouší. Ta-
nečníky doprovázela kapela hrající 
na dva akordeony, housle a speciální 
citeru. Více než třicetičlenné usku-
pení vystřídal soubor jen o málo po-
četnější, jeho projev však byl výraz-
ně dynamičtější. V komponovaném 
programu se střídala brilantní folk-
lórní muzika, kde zpěv podporova-
la výrazná houslová sekce řádnou 
basou tvrzená, a juchající tanečníci, 

Letní náměstí s hasiči, siláky, folklórem i farmáři

které neúnavně obcházela děvečka 
s husou a štamprlaty. Ke slovu se do-
stali i šohajové s pastýřskými rohy, 
fujarami a koncovkou. Představení 
zinscenoval soubor Kysučan z Čad-
ce (foto 2 a hlavní foto), který vzni-
kl před více než šedesáti lety a se 
svým vystoupením slaví úspěchy 
po celém světě. 

ŠUMAVSKÝ STRONGMAN
Prosluněné sušické náměstí se 

stalo 7. července dějištěm 8. roční-
ku Šumavského strongmana. 9 silá-
ků se zde utkalo v pěti disciplínách 
a soutěž byla zároveň 3. dílem České 
profesionální strongman ligy. Akci 

uspořádal za vydatné podpory míst-
ního Strongman klubu Jiří Vytiska, 
který byl také nejžhavějším a jedi-
ným domácím želízkem v soutěž-
ním ohni (foto 4).

Zvedání železné konstrukce nad 
hlavu (Viking Press) bylo úvodní 
disciplínou. 200 kg nad hlavu dostal 
7 x domácí favorit a též obr největ-
ší – Čestmír Šíma. Dále se zvedalo 
naložené auto (Car Deadlift) a obr 
Šíma šel do vedení. Třetí položka 
byla i o šikovnosti, neboť se zvedal 
téžko uchopitelný kamenný kvádr 
nad hlavu (Overhead Medley). Osm-
desátikilový zvládl nejrychleji Šíma, 
ale šumavský grizzly Vytiska zvedl 
i stodesetikilový. Ve čtvrté disciplíně, 
kdy se převracel železný sloup (Fin-
gal Finger), se domácí silák už jasně 
odpoutal od konkurence a závěrečné 

převracení 450 kg pneumatiky (Tire 
Flip) bylo jeho exhibicí a potvrze-
ním jeho dominance mezi strogmany 
v ČR. Početné obecenstvo všechny 
odměnilo bouřlivým aplausem a ví-
těz napsal za závodem tečku tradič-
ním skokem do sušické kašny.

DEN S HASIČI
O této akci informuje staros-

ta SDH Sušice Bohumír Skolek: 
V sobotu 28. července se sušické 
náměstí zaplnilo hasiči. Sbor dob-
rovolných hasičů Sušice zde uspo-
řádal již 4. ročník Dne s hasiči, letos 
s podtitulem – Složky integrovaného 
záchranného systému (IZS). Širo-
ké veřejnosti tak byla představena 
nejen práce hasičů, ale i záchranné 
služby a policie. Akce s dynamic-
kými ukázkami se zúčastnila také 
Policie ČR, Městská policie Sušice, 
Záchranná služba Plzeňského kraje 
a Český červený kříž.

Za slunného letního počasí 
zhlédli diváci tři dynamické ukáz-
ky. Nejprve předvedla pořádková 
jednotka Policie ČR zadržení pacha-
tele v kradeném vozidle s použitím 
donucovacích prostředků. Na další 
ukázce se podílely všechny složky 
IZS. Jednalo se o zásah u havarova-
ného vozidla (foto 5), kdy bylo tře-
ba nejprve z vraku vyprostit osoby 
a poskytnout jim první pomoc a dále 
zamezit úniku provozních kapalin. 
Zástupci červeného kříže namas-
kovali osoby představující zraněné. 
Poslední ukázkou byla záchrana zra-
něného cyklisty. Jezdce z kola kata-
pultoval náraz do padlého stromu, 
poranil si páteř a zlomil ruku. Vzhle-
dem k nepřístupnému terénu vyslal 
Národní park Šumava ke zraněnému 
dva záchranáře na terénní čtyřkol-
ce, kteří mu poskytli první pomoc 
a dopravili ho k sanitce. 

Návštěvníci si pak také v klidu 
mohli prohlédnout vybavení všech 
přítomných složek IZS, se světelný-
mi náramky projít zakouřeným sta-

nem a osvěžit se ve vodní mlze. Pro 
děti bylo připraveno stříkání džbero-
vou stříkačkou na plechovky a vědo-
mostní soutěž se sladkou odměnou. 
Po celou dobu ukázek bylo zajištěno 
občerstvení. Programem provázeli 
Bohumír Bucifal ml. a Milan Pokor-
ný. Závěrem děkujeme sponzorům 
– město Sušice, Sules, ZKD Sušice, 
Dopla Pap, Solodoor a. s., Pekařství 
Karel Rendl, Papírnictví Zdeněk Pi-
tel, D.S.D. metal plus s. r. o, Kovošrot 
paní Holubová, Řeznictví pan Sme-
tana, Bufet pan Vaněček, Koramex 
Sušice a městské policii za uzavření 
náměstí.   

FARMÁŘSKÉ TRHY
Zemědělské a potravinářské vý-

robky oceněné značkou Regionální 
potravina Plzeňského kraje 2018 
byly předmětem soutěže na sušic-

kých Farmářských trzích 18. srp-
na. (Značku Regionální potravina 
uděluje devátým rokem Minister-
stvo zemědělství ČR v devíti kate-
goriích nejkvalitnějším výrobkům, 
které zvítězí v krajských soutěžích 
– více na www.regionálnipotravi-
na.cz). Akci uváděl Jaromír Hlaváč 
a mezi jeho slovem vyhrávala oblí-
bená Solovačka.

O nejlepší z nejlepších se ve 
dvou kategoriích utkaly vždy tři 
vzorky. Porota z řad veřejnosti – 
Michalea Maříková, Martina Pavlí-
ková, Lucie Schwarzová, Jiří Lang-
mayer a Janinka – hodnotila zvlášť 
masné a sladké výrobky (foto 3) 
a ochutnávku zapíjela Nebílovským 
Lukrena moštem. Před džemy ve 
sladké sekci zvítězil chodský koláč 
z plzeňského Pekařství Malinová
s. r. o. a v masné kategorii brala pr-
venství Pánská přesnídávka fi rmy 
Plzák z Plzně s. r. o. Ačkoliv porota 
byla spíš dámská, získal tento pro-
dukt absolutně nejvíce bodů. 

Trhy proběhly za krásného poča-
sí se svatebním nádechem. Z radnice 
orámované krajkovým cumulonim-
bem nad Šumavou vyšlo postup-
ně několik novomanželských párů, 
přičemž jedni se v plné kráse přišli 
vyfotografovat se Solovačkou. Do-
konce i v porotě seděla v rámci roz-
lučky se svobodou budoucí nevěsta 
se svojí svědkyní.

text a foto (0– 4) Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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„Aktuální změny v sušic-
ké nemocnici považuji za nej-
lepší odpověď na ty často lživé 
informace, které se kolem ne-
mocnice v posledních měsí-
cích šířily,“ reagoval na tisko-
vou zprávu Nemocnice Sušice
z 10. srpna (viz str. 3) starosta města
Bc. Petr Mottl a dodal: „Jsem rád, 
že se situace stabilizovala a vě-
řím, že se stav nemocnice bude 
dále zlepšovat. Opět se ukázalo, 
že problémy, i když jsou složité, je 
třeba řešit, a ne o nich jen mluvit 
a kritizovat.“ 

Firma HM pro cz s. r. o. 
zvítězila ve výběrovém řízení 
na přestavbu objektu č. p. 28 
(pila) a v červenci začala s re-
konstrukcí. V současnosti pro-
bíhají bourací práce. 

Během prázdnin se usku-
tečnila III. etapa rekonstruk-
ce ZUŠ Fr. Stupky. Podrobnos-
ti přineseme v příštím čísle SN.

V současné době provádí 
fi rma Radomil Pala ze Vsetí-
na přípravné práce na realiza-
ci projektu tří trailových stezek 
města Sušice v oblasti Sedla, 
Roku a Kalov. 

Rada města na svém zase-
dání 13. srpna schválila vý-
sledek architektonické sou-
těže o návrh s názvem Dům
č. p. 48 – stará lékárna, Sušice 
– architektonické řešení objek-
tu. Do soutěže bylo přihlášeno 
šest návrhů a porota určila jejich 
pořadí. Do konce srpna běží pro-
cesy spojené s ukončením této 
veřejné zakázky, proto výsledky 
budou k dispozici do příštího vy-
dání Sušických novin. Zároveň 
zveme veřejnost do výstavních 
prostor radnice, kde bude od
4. září umístěna expozice všech 
šesti soutěžních návrhů. -red-
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Hledáme majitele výrobků bývalé obuvnické fi rmy Schwarzkopf ze 
Sušice, který je ochoten nám tyto darovat či případně po dohodě prodat.

Výrobky (především boty), veškeré písemnosti
a obrázky, rytiny, předměty s logem fi rmy Schwarzkopf

Kontakt: Zikmund Schwarzkopf – tel: 603 248 895

40 tun písku, 80 drumbenů a ca-
jonů, 3 velké hudební workshopy, 
vystoupení žáků speciální školy 
z Merklína, vystoupení dětí z MŠ 
Štěbetka, potrubní pošta telefonic-
ká i balíková, výroba chrastítek, 
razítkování, malířský ateliér, bub-
linárium, pro děti sponzorské ob-
čerstvení, program od 8,30 do 18 
hodin, na závěr třešnička na dortu: 
pro malé i velké diváky vystoupení 
Divadla Koňmo s Vyprávěním sta-
rého vlka. Tak vypadaly poslední 
středu ve školním roce 2017–2018 
na Santosu Hrady z písku. Akce 
se povedla, hrady byly postaveny, 
soutěžní úkoly vykonány, výrob-
ky ve výtvarných dílnách vytvo-
řeny, limonády vypity, mlsy sně-
deny, bubny vybubnovány, divadlo 
zhlédnuto a zmokli jsme jenom 2x. 
Celkem se zapsalo rekordních 710 
účastníků a odcházeli s úsměvem. 
Za to děkujeme všem, 
kteří nám pomáhali: 
Ostrovu Santos, Měs-
tu Sušice, firmám 
Bögl-Krýsl, Pekařství 
Rendl, Sulesu, Sirku-
su, Matypu, Fotu Fi-
šer, paní učitelce Kar-
ausové a jejím žákům 
z 8. třídy ZŠ TGM 
a dalším, včetně uči-
telek a žáků speciální 
Školy v zahradě, kteří 
celou akci připravili.

Přípravy nám zabraly hodně 
času, vždyť celá škola se dvě-
ma třídami a žáky základní ško-
ly speciální i střední praktické 
školy čítá celkem 12 žáků a 5,5 
pedagogických pracovníků! Ale 
je to radost, smysluplná integra-
ce dětí i s těžkým postižením 
s vrstevníky ze Sušice i okolí. 
A něco nového ve škole? Pokud 
máte chuť, přijďte se k nám do 
speciální Školy v zahradě ne-
mocnice v Sušici podívat. Dovíte 
se jak se u nás učí, že se neplatí 
školné a další.

Již popáté zavíraly Hrady z pís-
ku školní rok a otvíraly prázdniny. 
Prázdniny utekly a my slavnostně 
otvíráme školní rok nový. Tak ať 
se vydaří! Žákům i učitelům!

Iva Fišerová 
vedoucí sušického odloučeného 

pracoviště speciální školy Merklín

Hrady z písku 2018Projekt Douzelage v Belgii
Ve dnech 22.–28. 7. 

2018 „pět statečných“ 
ze sušického gymnázia 
reprezentovalo Sušici 
(a také Českou republi-
ku) v belgickém Houffa-
lize na konferenci Me-
mory work, democratic 
engagement and civic 
participation for the fu-
ture of Europe, která byla 
pořádána v rámci projek-
tu Douzelage (tj. organi-
zace 28 měst z členských 
států Evropské unie, v níž 
je Sušice už čtrnáctým 
rokem).

Hned první den jsme 
získali mnoho kamarádů. 
Celé pondělí se odehrá-
valo v duchu přednášek 
o Evropské unii a jejích institucích. 
O tom, jak Evropa 60 let přispívá 
k mírovým procesům, jaké jsou vy-
hlídky do budoucnosti.

Úterý se neslo v duchu druhé svě-
tové války, a proto jsme se vydali 
do Bastogne, kde se nachází jedno 
z největších válečných muzeí. Expo-
zice nás velmi mile překvapila, oče-
kávali jsme výstavu zaměřenou na 
válečnou techniku a strategii, avšak 
dostalo se nám vyprávění o válce 
z pohledu očitých svědků. Velmi 
nás též potěšil jeden z vystavených 
tanků, byl totiž československé vý-
roby! Také jsme měli možnost zahrát 
si v rekonstrukci procesu s válečný-
mi zločinci, v něm jsme si vyzkou-
šeli, jak těžké může být rozhodovat 
o vině, či nevině. 

Velmi inspirující byla středeč-
ní návštěva Belval, jedné ze čtvrtí 
druhého největšího lucemburského 
města Esch-zur-Alzette, kde bývalo 
centrum lucemburského hutnické-
ho průmyslu. Původně průmyslová 
zóna dnes tvoří základ nové prospe-
rující čtvrti, sídlí zde například Uni-
versity of Luxemburg. 

Čtvrteční den jsme opět strávi-
li celý v městečku Houffalize. Na 
programu totiž byly další velmi 
zajímavé přednášky, tentokrát na 
téma euroskepticizmu a budouc-
nosti Evropy. 

Poslední den jsme se zabývali 
hodnocením celého týdne, přičemž 
se rozhořely vášnivé diskuze. Poté 
jsme ještě navštívili největší ven-
kovní agro festival v Evropě – Lib-
ramont Fair.

Celý týden jsme si velmi užili, 
dozvěděli se zajímavé věci, leckdy 
pro nás nové, a navázali nová přá-
telství téměř po celé Evropě. Ověřili 
jsme si svou znalost angličtiny a vy-
zkoušeli i základy francouzštiny. 
Chtěli bychom poděkovat celému 
týmu Douzelage za perfektní or-
ganizaci, Městu Sušice za fi nanč-
ní podporu a našemu doprovodu – 
paní učitelce Kristině Volné.
Za skupinu studentů Lenka Švarcová

(http://wwwfr.uni.lu/flshase/
belval_campus.

http://www.ardennesmagazi-
ne.be/reportages/region_c/basto-
gne/20140321_War/article.htm.)

Hrst vzpomínek na mého přítele Morice Schwarzkopfa…
V následujících řádcích při-

nášíme slíbené dokončení té-
matu o fi rmě Schwarzkopf, vý-
znamném předválečném výrobci 
obuvi. Příspěvek obsahuje vzpo-
mínkový text tehdejšího starosty 
Jana Seitze na majitele fi rmy Mo-
rice Schwarzkopfa v Sušických 
listech 3. prosince 1937:

Celé Sušici zemřel dobrý člo-
věk… měl své rodné město nesmír-
ně rád, tak rád, že jiný z jiného kraje 
musil býti překvapen místní odda-
ností a věrností. Skoro to budilo do-
jmem, že na světě není jiného místa 
tak pěkného jako ta jeho Sušice. Ať 
byl, kde byl – Sušice byla jeho lás-
kou a jeho chloubou, nikde nebylo 
to, co jest u nás. Říkal mi vždy s ta-
kovým zadostiučiněním a přesvěd-
čením, že máme u nás dobré, pra-
covité a přičinlivé lidi a příkladně 
skrovné a šetrné. Tyto ctnosti vždyc-
ky vyzdvihoval a těšilo ho, že jeho 
zaměstnanci pamatují na své rodi-
ny a své stáří i na doby nepříznivé. 
Znal poměry rodinné všech svých 
zaměstnanců, nikoliv ze zajímavos-
ti, nýbrž ze zájmu, aby jeho dělník 
či úředník měl toho vědomí, že on 
jako zaměstnavatel sleduje jeho klid 
a rodinnou bezpečnost. Proto mohl 
každý zaměstnanec s plnou důvěři-
vostí k němu přijít a svými starostmi 
se svěřiti a byly-li oprávněné, jistě 
na prázdno neodešel. Moric Sch-
warzkopf byl odchovancem liberál-
ního průmyslníka, kde zaměstnan-
ci tvořili se zaměstnavatelem jednu 
rodinu. Tato tradice z devatenácté-
ho století našla kladný poměr obou 
pracujících jednotek v továrnách, 

Ohlédnutí za sušickým fotografem 
Jájou Kopelentem (1939–2018)

Jaroslav Kopelent se narodil 
v Sušici 30. 7. 1939. Po ukončení 
základní školy se stává studentem 
fotografi cké školy v Prostějově a po 
jejím ukončení vykonává základní 
voj. službu v Prešově s tvrdým vý-
cvikem u paragánů. V roce 1961 se 
již dostává ke své profesi a uplatňuje 
to, co získával ve škole. Vyniká pře-
devším v oblasti ateliérové fotogra-
fi e. Pracuje u Druž-
stva Fotografi a a po 
zrušení této fi rmy 
v roce 1966 pře-
chází do Komu-
nálních služeb, 
otevírá se nový 
ateliér, kde pracuje 
do roku 1991. Pak 
se osamostatnil 
a pracoval v ateli-
éru v Klosterman-
nově ulici do roku 
2011, do 72 let.

Skautské zásady a lásku k příro-
dě získává po roce 1945 jako mla-
dý chlapec, společně s ostatními 
kamarády, kteří se seznámili ná-
sledně jako vlčata s touto organi-
zací. Velice rád svým hledáčkem 
na fotoaparátu zaznamenával akce 
týkající se znovuzrození skautingu 
po roce 1968 ve Slibové rokli, ale 
i další události před i po sametové 
revoluci ve městě.

Ivan Makásek – Hiawatha – ve 
své knize ,,Kluci z Dakoty“ píše: 
,,O Velikonocích jsme se přesunu-
li do Sušice. První noc tentokrát 
strávíme pod horou Svatoborem 
v chatě Jáji Kopelenta, které jsme 
v následujících letech neřekli ji-
nak než ,,hrádek Kopelent“. Měl 
tam prima fungující krb, u něhož 
bylo vždy příjemné zastavení na 

našich cestách. 
Kopelent praco-
val jako městský 
fotograf a měl na 
náměstí vedle ho-
telu Fialka svůj 
atelier, který znal 
pochopitelně kaž-
dý z místních lidí. 
Pod svícnem však 
obvykle bývá tma. 
A tu jsme pro svo-
je skautské rejdy 
potřebovali! Koho 

z vážených i nevážených občánků 
Sušice by napadlo, že ctěný mistr 
Kopelent popřává vidu i slechu 
pražským skautům.“

Vzpomínka na Jáju nás bude 
provázet na dalších cestách na Vo-
leško, Kochánov a na chvíle na jeho 
chatě pod Svatoborem. Jaroslav 
Kopelent zemřel krátce po svých
79. narozeninách 6. 8. 2018. 

Vl.Č. a Dakota Praha

Šumavská pouť Panny Marie Sněžné 2018

Nepřerušená tradice poutí 
k Panně Marii Sněžné v Kašper-
ských Horách konaných vždy o prv-
ním srpnovém víkendu se dá pomě-
řovat staletími. Je stále věrná svému 
mezinárodnímu odkazu, k čemuž 
dává historický rámec i skutečnost, 
že místní poutní svatyně se nachá-
zí při vstupu někdejší slavné Zla-
té stezky z bavorského Pasova do 
města. Tak třeba letos jsme mezi 
poutníky zaznamenali třeba bavor-
ské sousedy z partnerského města 
Grafenau nebo skupinku němec-
kých krajanů už tradičně doprová-
zených rodákem docentem Josefem 
Fuckeriederem. I v tomto roce zá-
věrečnou pobožnost doprovodilo 
svým zpěvem bavorské sdružení 
Eibnschläger Sänger. Letošní pout-
ní setkání s bavorskými sousedy 
dalo mimo jiné příležitost k aktuál-
ním rozhovorům o přípravě společ-
ného přeshraničního projektu ob-
novy poutních míst v Kašperských 
Horách a bavorském St. Oswald. 
V tradičním procesí byla letos po-
prvé nesena novodobá ikona Panny 

Marie Sněžné – Salus Populi Roma-
ni, kterou speciálně pro Kašperské 
Hory požehnal 25. května 2015 Sva-
tý Otec František. Věřící si také při-
pomněli 70. výročí od vzniku zná-
mé kašperskohorské poutní písně 
Naše drahá Boží Máti, k níž slova 
za svého letního pobytu na Šuma-
vě složil významný katolický teo-
log a básník Dr. Čeněk Tomíško. 
Lákavou ozdobou kašperskohor-
ské pouti jsou tradičně i koncerty 
duchovní hudby. Zaujalo vystou-
pení souboru Ingrediente šumav-
skou premiérou skladby Tomáše 
Reindla „Hlas šumavské pouště“, 
inspirované zejména vzpomínkou 
na někdejšího duchovního správce 
P. Františka Nováka (1920–1985), 
který v Kašperských Horách obě-
tavě působil v letech pro naši církev 
nejtěžších. Neméně pozoruhodný 
byl také slavnostní koncert duchov-
ní tvorby mistrů baroka v podání 
špičkového pražského tělesa Colle-
gium Marianum s vynikajícími sóly 
sopranistky Stanislavy Mihalcové.
text a foto PhDr. Vladimír Horpeniak

které vlastnil a vytvořily zajímavý 
poměr vzácně harmonický a přá-
telský vzdor tomu, že v dvacátém 
století žijeme v ovzduší vypiatého 
politického stranictví. O příslušnost 
politickou svých zaměstnanců neměl 
žádného zájmu, říkal, že to jest jejich 
starostí, kam srdce a světový názor 
mého zaměstnance zaregistroval, 
pro mne jest členem pracující rodi-
ny, kde jest i mé místo. Tyto správné 
názory zaměstnavatele způsobily, že 
v jeho závodech byla opravdu jedna 
pracující rodina. Úspěch v podniká-
ní – a v posledních měsících zaslou-
ženého klidu, tak potřebného pro 

vývoj podniku – byl velmi pozo-
ruhodný. Měl z této činnosti radost 
a vždy podtrhával, že jest to úspěch 
všech jeho zaměstnanců, protože 
všichni byli na díle súčastněni. Byl 
hrdým na výrobky svých závodů, 
ať již to byla koželužna či obuvár-
na. Měl rád každého spoluobčana, 
který pracoval. Práce byla mu ctí, 
radostí i povinností. Těšil ho zdra-
vý rozvoj hospodářský státu a jeho 
demokratický režim. Sám byl sku-
tečným demokratem a po pravdě 

lidovým člověkem. Měli ho proto 
Sušičtí rádi a projevili mu svoji lás-
ku a oddanost obrovskou účastí při 
jeho poslední cestě ze Sušice a ti Su-
šičtí, kteří dlí v Praze, při kremaci.

Sušické koželužny jsou starého 
původu – více jak sto roků pracu-
je řemeslné dělnictvo v těchto zá-
vodech, kdysi rukodílných, dnes 
strojových. Původní výroba však 
se udržela na principu, který byl 
sušickým koželužnám vlastní před 
sto lety. Přirozené činění smrkovým 
tříslem, toť sušický podešev, světo-
vé značky. Moric Schwarzkopf ne-
měnil tuto výrobu, kterou jeho děd 
založil a otec rozšířil. Tato tradice 
byla mu odkazem a proto stala se 
původem velkého rozvoje sušických 
továren. V roce 1918 dal základ to-
várně na obuv a v roce 1920 spojil 
továrny v akciovou společnost se 
sídlem v Sušici. Tímto rokem nastá-
vá nový rozmach v těchto průmys-
lových podnicích. Žel, byl však také 
tento rok pro Morice Schwarzkopfa 
počátkem bolestivé a trpké cesty, 
která přinášela více zklamání a bolů 
než spokojenosti a radosti. Trpěl vel-
mi mnoho a těžce snášel nesprave-
dlnosti, které byly proti němu pou-
žívány. Snad působily tyto okolnosti 
nepříznivě na jeho chorobu a byly 
původem jeho předčasného skonu. 
Ve své závěti odpouští všem, kteří 
mu ukřivdili…

Jak jsem již podotknul, vážil 
a ctil si každého sušického obča-
na, lhostejno, jaký kabát nosí, jen 
když jeho ruce byly poctivé, prací 
ztvrdlé. Nečekal nikdy na pozdrav, 
sám známé staré dělníky zdravil 
předem a oslovoval křestním jmé-
nem. Lidský demokratismus byl 
mu vlastním.

Dumné hory naší krásné Šuma-
vy byly mu chrámem odpočinku 
pro jeho rozbolestněnou a utýranou 
duši. Znal každý kout kraje Kloster-
mannova a tak rád uchyloval se do 
klidu těchto posvátných velebných 
hor. V říjnu byli jsme spolu po dva-
kráte ještě na Hůrce u jezera Ple-
sa a obdivovali tajemnost přírody, 
která svým podzimním štětcem tak 
úchvatně zbarvila jedinečné stěny 
a povrch svých hor. Lhostejné, kam 
přišel v tento kraj – znal ho lépe, jak 
leckterý turista a přítel Šumavy. 
Odsuzoval svým jadrným způso-
bem cestování našich lidí po cizi-
ně a říkal s přesvědčením, že každý 
má předem poznati naší vlast a jako 
Sušičan, naší jedinečnou Šumavu.

Zanechal Sušici odkaz své prá-
ce a svého přičinění, jest na nás 
všech, abychom jeho dílo opatro-
vali se stejnou oddaností a láskou, 
s jakou Moric Schwarzkopf jej tvo-
řil. Učiníme-li tak všichni, uctíme 
Jeho památku poctivě, vděčně a lid-
sky krásně.  Jan Seitz
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Před prázdninami jsme v Podmoklech přivítali milou návštěvu. Pan 
James Horak z Detroitu se svojí manželkou Mary, při své cestě po Evro-
pě, navštívili i rodnou obec a rodný dům své prababičky. 

Při této příležitosti se s námi podělili o vzpomínky rodiny na Josefu 
Cajsovou Horakovou, mladou dívku která v roce 1892 odešla za svobo-
dou a novou příležitostí do Ameriky. Žila u svých příbuzných v Chica-
gu v české čtvrti Pilzen, tam se také setkala se svým budoucím manže-
lem Čeňkem Horákem, také imigrantem z obce Vinice-Vinaře od Kutné 
Hory a měli spolu pět dětí. Mladý vesnický kovář rychle získal dobrou 
práci a tak si poměrně záhy koupili vlastní dům a o něco později i sou-
sední pozemek na kterém si Josefa „Josie“ zřidila malé hospodářství, 
díky kterému dokázala v těžkých dobách podporovat celou rodinu. Kro-
mě pracovitosti, oddanosti a lásky předávala svým dětem a vnoučatům 
i vřelý vlastenecký vztah k rodné zemi. Spolu s manželem byla aktivním 
členem krajanských spolků, podporovali vznik samostatného a svobod-
ného Československa a po jeho vzniku si na památku koupili plakát vy-
daný právě k této příležitosti. Řadu let visel v jejich domácnosti, stejně 
jako ve většině domácností našich krajanů a byl uchováván jako vzácná 
relikvie. Nyní v roce, ve kterém si připomínáme a oslavujeme stoleté 
výročí vzniku samostatného Československa se rodina rozhodla věno-
vat tento historický plakát občanům rodné obce jejich stále vzpomínané 
„Josie“. Malá oslava se konala na Obecním úřadu, dar převzal starosta 
Petr Pavlíček a zároveň věnoval panu Horakovi fotokopie starých map 
obce se stručnou historií a nakonec došlo i na společné fotografování 
u pomníku padlých v první světové válce. 

Manželé Horákovi spolu s jejich dětmi a vnoučaty již řadu let odpočí-
vají na Českém národním hřbitově v Chicagu, ale u jejich četných prav-
noučat a prapravnoučat je vztah ke kořenům rodiny stále živý a vřelý!

Díky za dar, který nás tady doma vede k zamyšlení nad skuteč-
ným významem takových obyčejných pojmů jako je rodná zem, vlast 
a svoboda! Václav Kotál

Aktuality

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1

Odběry dárců krve 2018
Sušice DPS: 11. září 

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Sirkařská, 
č. p. 976, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. 
Dům je zateplený a v bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých 
místností: kuchyň 11,11 m2, 1. pokoj 20,17 m2, 2. pokoj 20,17 m2, 3. po-
koj 16,12 m2, předsíň 7,95 m2, koupelna + WC 4,12 m2, sklep 1,44 m2. 
Celková rozloha bytu 81,08 m2. 
 Datum prohlídky bytu: 28. 8. 2018 od 9.45 do 10.00 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 vedeno exekuční řízení
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
–  během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, 

který mu byl městem nabídnut k nájmu
–  uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena 

(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
–  musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální 

výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-
datelem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 8. 2018 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. Nájem-
ní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vy-
hrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, 
případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům 
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. pa-
tro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141. -lk-

Sušická nemocnice bude mít od září nového 
primáře interny a otevírá lůžkovou chirurgii

Sušice 13. srpna – Nemocnice Sušice bude mít od září nového 
primáře interního oddělení a zároveň otevírá lůžkové oddělení pro 
plánovanou chirurgii. Do funkce primáře interny přichází MUDr. 
Lukáš Svoboda, který dosud pracoval jako vedoucí lékař Dialy-
začního centra v pražské Nemocnici Na Homolce. 

MUDr. Lukáš Svoboda má za sebou téměř 40letou praxi ve 
významných tuzemských zdravotnických zařízeních. Začínal na 
interním oddělení liberecké nemocnice, hlavní část svého profes-
ního života strávil v Nemocnici Na Homolce, kde v roce 1991 za-
ložil nefrologické pracoviště a jako primář tu působil až do roku 
2017. „Vývoj v sušické nemocnici již nějakou dobu sleduji. Budu 
se snažit, aby interna pod mým vedením fungovala co nejlépe,“ 
uvedl Svoboda, který dosud rovněž pracoval na dialyzačním od-
dělení nedaleké klatovské nemocnice a dojížděl také do ambulan-
ce ve Stodě. Obě tyto aktivity se nyní chystá utlumit, aby se mohl 
plně věnovat funkci primáře v Sušici.

Na primariátu Svoboda vystřídá MUDr. Ondřeje Beneše, kte-
rý se z rodinných důvodů rozhodl vrátit domů do středních Čech. 
I po odchodu za rodinou bude v Sušici sloužit na částečný úva-
zek. Díky tomuto personálnímu doplnění získají obyvatelé Sušice 
jistotu dostupnosti kvalitní lékařské péče. „Kvůli rodině jsem se 
rozhodl pro změnu a budu znovu pracovat v místě, kde s partner-
kou vychováváme naší dceru. Nechci ale úplně ztratit kontakt se 
sušickou nemocnicí, kde je výborný kolektiv zdravotních sester, 
který pro pacienty odvádí maximum,“ vysvětlil MUDr. Beneš.

Plánovaná personální změna se nijak nedotkne chodu a rozsahu 
nabízených služeb interny, jako klíčového oddělení sušické nemoc-
nice. Naopak povede k personální stabilizaci a rozšíření poskyto-
vaných služeb. Interna ambulantně denně ošetří 20 až 30 pacientů. 
Lůžkové oddělení se drží na více než 70 procentech obložnosti. 

„Jsem ráda, že můžeme všem obyvatelům Sušice a okolí ozná-
mit tuto významnou personální změnu, která povede ke stabilizaci 
interního oddělení. Místo se nám podařilo obsadit i přes nega-
tivní kampaň pár aktivistů, kteří šířením fám a nepravd jednání 
s uchazeči o práci v nemocnici komplikovali,“ řekla jednatelka 
provozovatele sušické nemocnice, společnosti PentaHospitals CZ, 
Barbora Vaculíková a dodala: „S potěšením bych rovněž chtěla 
oznámit, že plníme slib a v těchto dnech otevíráme lůžkové oddě-
lení pro plánovanou operativu.“

Lůžkové oddělení pro akutní chirurgii v nemocnici fungova-
lo do jara minulého roku, kdy jej předchozí provozovatel kvůli 
nedostatku personálu uzavřel. Po obnovení nepřetržité chirur-
gické ambulance letos v dubnu budou lékaři ze sušické nemoc-
nice od konce léta znovu operovat, a to v režimu plánované ope-
rativy, výkony, jako např. chronické záněty slepého střeva, kýly 
nebo žlučníku. 

Chirurgické lůžkové oddělení bude vedle naplánovaných běž-
ných chirurgických operací nabízet jako doplnění i operace z ob-
lasti korekční chirurgie. Ty budou sloužit především k nápravě 
nedostatků na lidském těle, které znepříjemňují běžný život. 
Díky poloze Sušice budou služby nabízeny nejen obyvatelům su-
šického regionu, ale i přeshraničním klientům z Rakouska nebo 
Německa. „Tyto služby v dlouhodobém horizontu přispějí k po-
třebné finanční stabilizaci nemocnice. Výkony v oblasti korekční 
chirurgie pomohou rozjezdu lůžkového oddělení a maximálnímu 
využití operačních sálů, než se zaplní běžnými výkony. Obecná 
chirurgie bude mít vždy přednost před korekcemi,“ uvedla Bar-
bora Vaculíková. -tz- Nemocnice Sušice

O Z N Á M E N Í
Zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne 

13. června 2018 podklady pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Sušice v oblasti památkové péče na rok 2018.

Dotace je určena pro vlastníky nemovitých staveb na obnovu 
staveb nebo jejich částí (výměna střešní krytiny, výměna oken, 
dveří, obnova vnějších omítek aj. viditelných především z veřej-
ných prostor) prohlášených i neprohlášených za kulturní památku, 
které se nacházejí na území městské památkové zóny města Sušice. 

Podklady pro poskytování dotací (Program pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města Sušice, Pravidla pro žadatele a pří-
jemce dotace z programu a Žádost o dotaci) jsou k dispozici 
na webových stránkách Městského úřadu Sušice http://www.
mestosusice.cz/mususice/odborskcr.asp. 

Podrobnější informace na tel. č. 376 540 210.
Bc. Kubíková – vedoucí odboru

památkové péče a cestovního ruchu

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 2. července 2018

• Rada města schválila přijetí fi nanční dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje do rozpočtu města ve výši 544 544 Kč (věcné vybavení 22 272 Kč pro 
JSDHO Chmelná org. 237, věcné vybavení 22 272 Kč pro JSDHO Sušice 
org. 232, nákup straší CAS pro JSDHO Volšovy ve výši 500 000 Kč org. 
233), kterou schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání 
dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 666/18, poskytnutí účelové fi nanční dota-
ce z dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné vybavení“ a číslo usnese-
ní 665/18 z dotačního titulu „2018 Dotace na nákup CAS městu Sušice“. 
Rada města pověřila starostu města podpisem smluv o fi nanční dotaci. 
• Rada města schválila výběr zhotovitele na vybudování stavby: „Trai-

lové stezky města Sušice v lokalitě Sedlo, Záluží, Rok a Kalovy“ fi rmu 
Radomil Pala, Mládí 1566, 755 01 Vsetín, IČ: 60937220, s nabídkovou ce-
nou 4 753 463,38 Kč bez DPH, tj. 5 751 690 Kč včetně 21% DPH, a pově-
řila starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu

2. kategorie podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání zakázek 
malého rozsahu na realizaci stavby: 2 „Sušice – ulice Lerchova Kloster-
mannova“ a zároveň schválila fi rmy, které budou vyzvány k předložení 
cenové nabídky: 1. Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klato-
vy, IČ: 45357307, 2. SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, IČ Č: 48035599, 3. EUROVIA Silba, a. s., Lo-
beská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČ: 64830551. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové doku-

mentace pro vydání společného povolení stavby „Lesopark Pod Kalichem 
– vodohospodářská část“ se společnosti VH-TRES spol. s r. o., Senováž-
né náměstí 1, 370 01 České Budějovice, ve výši 356 000 Kč bez DPH, tj.
430 760 Kč včetně DPH a pověřila starostu města jejím podpisem. 
• Rada města pověřila starostu města odeslat hejtmanovi Plzeňské-

ho kraje písemnou žádost o stanovisko k problematice možného provozo-
vání sušické nemocnice, k možnostem zajištění a garancí rozsahu posky-
tované zdravotnické péče, dále pak k ekonomickým a právním formám 
možné spolupráce.

HLASUJTE O NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
SUŠICKOU PROVOZOVNU

Město Sušice ve spolupráci se Sušickým kulturním centrem vyhlásilo anketu o veřej-

ností nejlépe hodnocenou sušickou provozovnu.

Anketa byla vyhlášena na červencových farmářských trzích. Hlasování bude ukončeno 

k 15. 9. 2018 a výsledky budou slavnostně vyhlášeny na zářijových farmářských trzích. 

Výsledky budou také zveřejněny v Sušických novinách a na webových stránkách 

města a SKC. 

Hlasovat může každý
– kdokoliv z veřejnosti může hlasovat pomocí SMS v termínu od 21. 6. do 15. 9. 2018 

– hlasuje se pro provozovny, které se do ankety samy přihlásily

– vítězem bude provozovna s nejvyšším počtem hlasů 

Přihlášené provozovny

Jak hlasovat
Odešlete SMS ve tvaru A2mezeraČÍSLOPROVOZOVNY na telefonní číslo 376 540 111. 

Z jednoho telefonního čísla je možné hlasovat jen jednou. 

Vyberte svou oblíbenou provozovnu a pošlete jí svůj hlas.

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 16. července 2018
• Rada města souhlasila s provedením prohlídky ocelového mostu 

v ulici Pod Stráží, ev. číslo 11c-M1, v rámci projektu NAKI II s názvem 
„Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí in-
dustriálního kulturního dědictví“, řešeného katedrou ocelových a dřevě-
ných konstrukcí na Fakultě stavební společně s Fakultou strojní a Fakul-
tou architektury ČVUT v Praze. Souhlas je vydán i k provedení odběru 
2 ks vzorků o velikosti cca 20x150 mm ze staticky nevýznamných míst. 

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 30. července 2018
• Rada města rozhodla o zadání zakázky – vypracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby „Lesopark Pod Kalichem“ – vegetač-
ní a stavební část – společnosti Ing. Pavel Šimek – Florart, Rybářská 401, 
688 01 Uherský Brod. 
• Rada města schválila výběr zhotovitele na vybudování stavby: 

„Sušice – ulice Lerchova Klostermannova“ fi rmu Silnice Klatovy, a. s., 
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, s nabídkovou cenou 5 370 
598,84 Kč bez DPH, tj. 6 498 424,60 Kč včetně 21% DPH, a pověřila sta-
rostu města podpisem smlouvy o dílo 
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu

2. kategorie na stavební práce na akci: „Sušice, Příkopy, Americké ar-
mády – oprava povrchu parkoviště“ a fi rmy vyzvané k předložení ce-
nové nabídky: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ
453 57 307, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 Čes-
ké Budějovice, IČ 480 35 599, EUROVIA Silba, a. s., Lobezská 1191/74, 
Lobzy, 326 00 Plzeň, IČ 648 30 551. 
• Rada města schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 

38452018, poskytnuté Plzeňským krajem na úhradu nákladů provozu 
chirurgické ambulance nad rámec běžných ordinačních hodin a pověřila 
starostu města podpisem smlouvy 
• Rada města vzala na vědomí dopis hejtmana Plzeňského kraje a sta-

novila kontaktní osobu pro komunikaci a poskytnutí informací MUDr. Ji-
řího Choce, ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. 

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

Krajané v Americe 

na „starou vlast“ nezapomínají...

Ing. Jaroslav Kratochvíl, MUDr. Lukáš Svoboda, MUDr. Ondřej Beneš
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Vítězka prestižní evropské 

soutěže je ze Sušice!
DOUZELAGE. Pokud se zají-

máte o veřejné dění v Sušici, urči-
tě jste o tomto společenství evrop-
ských měst museli slyšet. Každé 
dva roky se v nějakém členském 
městě koná soutěž mladých mu-
zikantů. Letos první týden v čer-
venci hostilo Douzelage Young 
Musicians francouzské přímoř-
ské město Granville. Ze Sušice se 
do Normandie vydala čtyřčlen-
ná skupina – Anna Chocová (fl ét-
na), Kristýna Prančlová (hous-
le), Klára Prunerová (korepetice) 
a Čestmír Kříž ml. (delegát). Ze 
semifi nálových kol, kterých se 
účastnilo devatenáct hudebníků 
z osmi evropských zemí, postou-
pilo do fi nále pět muzikantů. První 
zástupkyni ze Sušice, Anně Cho-
cové hrající na zobcové fl étny se 
do druhého dne proklouznout ne-
podařilo. Do fi nále ale postoupila 

druhá sušická zástupkyně Kris-
týna Prančlová. Odchovankyně 
sušické ZUŠky, nyní studující na 
plzeňské konzervatoři, ve fi nálo-
vém kole přednesla zpaměti přes 
deset minut trvající skladbu Hava-
naise od francouzského skladate-
le Camille Saint-Saënse. Konku-
rence byla opravdu veliká a nikdo 
nedokázal odhadovat, na jakém 
pořadí se pětičlenná porota slože-
ná z učitelů místní hudební školy 
shodne. Ale to, že vítězkou bude 
houslistka bylo víceméně po fi ná-
lovém kole jasné. Kristýna a její 
kolegyně ze slovenského Zvolena 
byly ještě o úroveň výše než zby-
lí tři fi nalisté. Porota vyhodnoti-
la, že „Havanéza“ v podání naší 
Kristýny byla to nejlepší, co za 
celé dva dny slyšeli! Je to samo-
zřejmě jeden z největších úspě-
chů její hudební kariéry, ale i měs-

to Sušice se může pyšnit 
na dva roky dopředu nej-
lepší mladou houslovou 
královnou! I proto bude 
následující dva roky vy-
stavený putovní pohár 
v sušické ZUŠ Františka 
Stupky a Kristýny jméno 
vyryté na něm už nikdy 
nikdo nesmaže. 

-ČK-

Poutní setkání v nejstarším kostele Šumavy
V sobotu 30. června 2018 zažila 

osada a farnost Albrechtice u Suši-
ce významnou událost. Slavilo se 
zde patrocinium místního kostela 
sv. Petra a Pavla za účasti četných 
domácích, ale především bavor-
ských poutníků v čele s opatem 
tamního premonstrátského kláš-
tera ve Windbergu Hermannem 
Josefem Kuglerem OPraem. Obec 
Albrechtice a klášter ve Windber-
gu spojuje totiž společná historie 
začínající v časech před více než 
osmi stoletími. Albrechtice už 
před rokem 1174 daroval klášte-
ru ve Windbergu český král Vla-

dislav. Premonstráti z Windber-
gu, které podporoval mocný rod 
pánů z Bogenu, se o albrechtic-
ký statek, kostel i farnost starali 
až do počátku 19. století. Význam 
kostela v Albrechticích zdůrazňuje 
jeho údajné založení králem Vla-
dislavem a vysvěcení třetím králo-
vým synem Albrechtem, salcbur-
ským arcibiskupem 5. ledna 1179. 
Předpokládá se, že kamenné jádro 
dnešního kostela skutečně pochá-
zí z 12. století. Kostel zdobí vzác-
né středověké nástěnné malby ze
14. a 15. století a také nádherný ka-
menný portál z doby kolem 1240, 

který patří k nejstarším projevům 
gotiky u nás.

 Sobotní slavnostní bohosluž-
ba přilákala do starobylého chrá-
mu nezvykle veliké množství do-
mácích věřících, ale pak zejména 
poutníků z Bavorska. Kromě hostí 
z bavorského Windbergu sem při-
jela například velká skupina členů 
německé sekce spolku VIA NOVA 
z Deggendorfu. Poutní mši svatou 
sloužil opat Hermann Josef Kugler 
spolu s domácím duchovním správ-
cem P. Jiřím Voráčkem. Ve svém 
kázání pan opat hovořil o velikém 
díle, které pro církev vytvořili oba 
svatí apoštolové Petr a Pavel. Při-
pomněl také rozdílnost jejich povah 
a poslání. Závěrem zdůraznil: „Sva-
tí Petr a Pavel – sjednocení v lásce 
Kristově a přesto tak rozdílní. Cír-
kev žije z rozmanitosti, trochu jako 
Petr a trochu jako Pavel, vždy obo-
jí, nikdy jen v jedné podobě. Jsme 
sjednoceni ve víře a přesto rozdílní. 
Při dnešní bohoslužbě to vše živě 
prožíváme. Oba naše národy, Češi 
a Němci, mají rozdílné tradice. Mají 
společnou pohnutou historii, někdy 
poznamenanou velkým utrpením. 
Mluvíme rozdílnými jazyky a pře-
ce jsme nyní sjednoceni ve společ-
né víře. Věříme v Pána, který vstal 
z mrtvých, kterého zvěstovali apoš-

Křehký projev z drsné země
Nevšední zahrádka kavárničky 

The Jablíčko se opět stala dějištěm 
neběžného hudebního vystoupe-
ní. 12. července zde zazpívala a na 
kytaru zahrála folková písničkářka 
z Irska Lynda Cullen. Z pod ma-
jestátní koruny lepého ořechu jem-
ně zněly irské balady a vlastní písně 
irské zpěvačky, která vystupuje na 

folkových akcích po celé Evropě. 
Den zlehka přešel v noc a ta dopro-
vodila druhé vystoupení: Písničkář-
ka a organizátorka akce Mia si při-
zvala trojici muzikantů (Šíšu Šislera 
na cajón, Ondru Chvojku na hous-
le a Lukáše Hamáka na basu) a ve 
vynikající formě společně zahráli 
její autorské skladby. text a foto ED

Dne 24. července 2018 
proběhla v sušické galerii 
SIRKUS vernisáž výstavy 
Svatopluk Máchal – kresby 
českého venkova 20.–40. let 
20. století.

Předmětem výstavy je vý-
běr ze souboru dosud veřej-
nosti neprezentovaných kreseb 
významného avšak stále ne 
zcela uznaného kreslíře, ma-
líře a pedagoga. Máchal jevil 
zájem o lidskou fi guru, zvířa-
ta, stejně tak o místa v krajině 
Čech včetně Šumavy.

Úvodem promluvil spolu-
tvůrce výstavy Václav Cílek 
(známý český publicista, spi-
sovatel, fi lozof, geolog, klima-
tolog – pozn. red.), který ve 
své rozpravě ozřejmil Mácha-
lovu životní pouť a kontexty 
jeho tvorby ve světě výtvarné-
ho umění. Atmosféru vernisá-
že až svátečně naladili Zuzana 
Šebková (violoncello) a Eliáš 
Cvek (kytara a zpěv).

„Třebíčský rodák Svato-
pluk Máchal (1895–1947) 
žil stranou hlavních umě-
leckých proudů, odmítal vy-
stavovat, zemřel předčasně, 
měl zálibu v hudbě, tvořil 
hlavně pro sebe, byl chudý 
a jeho vnější život byl stříz-
livě nenápadný. Máchal pro-
šel ruskou frontou, vrátil se 
z ní s plným skicákem kreseb 

Vzácnosti Svatopluka Máchala 

(1895–1947) v Galerii Sirkus

z magistrály a Mandžuska. 
V roce 1922 studoval u Jaku-
ba Obrovského a pak celý ži-
vot učil kreslení na různých 
gymnáziích. Jeho pozůsta-
lost byla objevena asi před 
dvaceti lety, způsobila ur-
čitou senzaci a řada kreseb 
se ocitla v majetku našich 
předních galerií a přešla do 
významných sbírek. 

Jezdil jsem několik let za 
panem Kloboučníkem z Písku 
(jemuž na tomto místě vzdá-
vám velké poděkování), který 
spravoval Máchalovu pozůsta-
lost a kupoval od něj hlavně 
malé tužkové kresby zeměděl-
ských krajin, které se objevují 
i na této výstavě. Nikdo o tyto 
klidné kresby plné krav, koní 
a pracujících lidí nestál. Koho 
dnes zajímá půda, práce na 
poli a vše, čemu se říkalo ven-
kovský realismus?

Máchal měl několik poloh. 
Byl z lidí, kteří musejí kreslit 
a kreslí přitom jenom to, co 
vidí kolem sebe. Svým zalo-
žením byl nejvíc ze všeho do-
kumentarista, ale jemného, 
téměř lyrického typu pouče-
ného starším evropským umě-
ním.“ /úryvek z textu Václa-
va Cílka/ 

Výstavu je možné zhléd-
nout do neděle 2. září 2018.

Mirela Tůmová

tolové Petr a Pavel. A to je církev ve 
své rozmanitosti. Amen.“

Při bohoslužbě v Albrechti-
cích zaznívala čeština, němčina 
i sjednocující latina, lidé zpívali 
české a německé duchovní písně, 
mši svatou skvěle doprovodil pě-
vecký sbor Academiae Mariae 
Sanctae sbormistra, sušického 
rodáka Jakuba Waldmanna spolu 
s krojovaným žesťovým soubo-
rem z Windbergu. Významné mís-
to v albrechtické slavnosti zaujala 
přednáška čestného hosta – uni-
verzitního profesora a prorektora 
Univerzity Karlovy Jana Royta, 
který přítomným fundovaně při-
blížil unikátní středověkou umě-
leckou výzdobu albrechtického 
kostela. (Historická výjimečnost 
bohoslužby v Albrechticích spo-
čívala také ve skutečnosti, že mši 
svatou tu opat z Windbergu slou-
žil zřejmě po přestávce nejméně 
dvou a půl století.) Odpoledne si 
zahraniční hosté prohlédli další 
mariánské poutní svatyně v blíz-
kém Strašíně a Nezamyslicích. Při 
rozloučení zaznělo pozvání k příš-
tímu česko-bavorskému setkání, 
které by se mělo uskutečnit tento-
kráte v prostředí premonstrátského 
kláštera ve Windbergu. 

Vladimír Horpeniak

Pouť začala v pátek večer 
v kostele sv. Mořice na Mouřen-
ci nad Annínem koncertem Ja-
kuba Smolíka a Hedviky Tůmo-
vé. Jako host se představila teprve 
10letá žačka ZŠ a MŠ Dlouhá Ves. 
Za kytarového doprovodu Jakuba 
Smolíka zazpívala píseň Popelky. 
„Zpěvačka Hedvika se bude vdá-
vat, tak třeba za pár let budeš mojí 
novou zpěvačkou,“ poklonil se po 
vystoupení Elišce Jakub Smolík. 
V závěru koncertu sklářská krá-
lovna Annínska Lucie I. vyzved-
la z kostela sklářské korunovační 
klenoty. Poté byl před Mouřencem 
zažehnut oheň, symbol sklářské 
výhně, lidé si připálili svíčky, lu-
cerny a louče a v čele se sklářskou 
královnou se vydali v průvodu do 
annínského údolí. „Neseme vám 
zprávu, začala annínská pouť,“ 
oznamoval průvod lidem na náv-
si. Poté královna položila lucer-
nu s ohněm do kapličky na návsi 
a část průvodu se vydala do pro-
vizorní annínské kulturní stodoly, 
kde program pokračoval krátkým 
koncertem.

V sobotu ráno se otevřely 
sklárny v Anníně i Rajsku. Ve 
sklárně v Anníně skláři předvá-
děli výrobu skla, v manufaktuře 
v Rajsku lidé viděli broušení skla 
nebo vinutí perlí. Od rána si mohli 
místní lidé také v tajné volbě vo-
lit novou sklářskou královnu. Ve 
14 hodin se od skláren v Anníně 
i v Rajsku vydaly proti sobě dva 
sklářské průvody. V čele šli muzi-
kanti, v čele průvodu z Rajska jela 
v kočáře taženém koňmi královna 
Lucie I. Kolem 15. hodiny se uza-
vřelo volební místo a po dešťové 
přeháňce se lidé dozvěděli, že no-
vou sklářskou královnou Annín-
ska se stala Ludmila Koželuhová 
(viz foto), která přijala jméno Lud-
mila II.Annínská;. „Jsem tu pro 
lidi, mám lidi ráda,“ řekla dojatá 
královna. Ze 131 voličů získala 
82 hlasů, zatímco její protikandi-
dátka a dosavadní královna Lucie 
dostala hlasů 49. Nová královna 
v rámci korunova-
ce složila slib a vy-
dala se v kočáře na 
projížďku po svém 
„království“. Jako 
dárek pro královnu 
vystoupila Konrá-
dyho dudácká mu-
zika z Domažlic. 
Poté vystoupil ta-
neční soubor An-
nínské ženy. Tento-
krát připravily pro 

diváky představení v retro stylu 
60. let. A jako obvykle sklidily 
bouřlivý potlesk. Poté v Anníně 
koncertovala skupina Nezma-
ři, o večerní zábavu se postarala 
skupina Dobrý ještěr. V průběhu 
večera Annínské ženy zatančily 
kankán a po setmění začala oh-
ňová show v podání skupiny Can-
dentis fi reshow. Lidé také osla-
vili 222 let Annína. „Annín byl 
založený v roce 1796, letos je to 
222 let. Když to bylo 111 let, ještě 
jsme tu nebyli a až to bude 333 let, 
už tu asi nebudeme. Máme pro-
to jedinečnou příležitost oslavit 
tři stejné číslice, tedy tři dvojky,“ 
vysvětlil přítomným zakladatel 
annínské sklářské pouti Lukáš 
Milota. Narozeniny Annína při-
pomněl dort s marcipánovými ko-
runovačními klenoty a o výročí 
se lidé dozvěděli také z nových 
annínských triček.

V neděli v 11 hodin vyšlo 
od kapličky na návsi v Annině 
procesí s prapory a korouhve-
mi. V 11.30 na něj navázala mše 
svatá ve sklářské hrobní kapli nad 
sklárnou v Anníně. „Modlíme se 
za ty, kteří v uplynulém roce v na-
šem údolí zemřeli a vyprošujeme 
požehnání pro novou královnu 
a všechny lidi na Annínsku,“ za-
znělo při mši, kterou sloužil P. 
Jenda Kulhánek. Odpoledne zno-
vu na návsi zatančily Annínské 
ženy a pouť uzavřel koncert har-
fi stky Kataríny Ševčíkové a so-
pranistky Valentýny Mužíkové 
v kostele na Mouřenci. V závěru 
koncertu nová sklářská královna 
Ludmila uložila opět do kostela 
sklářské korunovační klenoty. Po 
setmění; se lidé s poutí rozloučili 
noční komentovanou prohlídkou 
kostela a kostnice. „Děkuji všem, 
kteří pouť připravili a všem, kte-
ří se jí zúčastnili a už se těšíme 
na pouť další,“ uzavírá hlavní 
organizátor slavností Lukáš Mi-
lota. IV. sklářská anenská pouť 
bude od 26. do 28. července 2019.

TZ, Přátelé Mouřence z. s. 

Stovky lidí přilákala III. sklářská 

anenská pouť na Annínsku

více foto na www.kulturasusice.cz
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7. září od 18 hod. – Galerie SIRKUS
Plátno a barvy – Olga Hrachová, Marie Vechová
vernisáž výstavy sušických výtvarnic – viz str. 7

8. září od 16 hod. – Chatová osada Luh

13. září od 19.30 hod. – KD Sokolovna – viz str. 1
Orchestr Ježkovy stopy – hudební revue

3. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna  
PETRA JANŮ se skupinou AMSTERDAM
Vánoční koncert. Předprodej od 1. září 08:00 hod. 

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.

POKLADNA kina otevřena denně, 
vždy 1 hodinu před promítáním fi lmu

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek     17–20 hod.
sobota     16–20 hod.
neděle     13–20 hod.

GALERIE SIRKUS 
po–čt 8–15.30 hod., pá 8–13.30 hod., 17–20 hod.
polední pauza 11.30–12.30 hod.
so 17–20 hod., ne 14–20 hod.
výstava: do 2. září
Svatopluk Máchal, kresby českého venkova 
z 20.–40. let 20. století – viz str. 12

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz 
knihovna@kulturasusice.cz, provoz oddělení pro 
dospělé a čítárna po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet  út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež  po, st, pá 13–17 hod.

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
Květen–říjen:
út–so 9–12.00 12.45–17.00, ne 9–12 hodin
betlém se pouští v: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.00 hodin
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
Výstavy: 
do 30. června 
50 let od znovuobnovení Junáka v roce 1968

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
otevírací doby v IC od 1. 5. do 30. 9.
po–pá 9.00–12.30 13.00–17.00 hod., 
so 9.00–14.00; ne 9.00–14.00 (pouze 1. 7.–31. 8.)
Výstavní prostory věže radnice – 6. patro 
do 31. srpna 
Krása české krajiny a Tropičtí motýli 
– fotografi e Alice Šilerové
výstava ukazuje rozmanitost české krajiny a zave-
de nás do motýlího světa křehké krásy
od 4. září
Architektonická soutěž – představení všech návrhů
– soutěž o návrh Staré lékárny v Sušici 
seznamte se s estetickým, dispozičním, funkčním 
a konstrukčním řešením stavby Staré lékárny v Sušici

24. srpna od 12 hod. – Koupaliště Sušice

24. srpna od 18 hod. – PROSTOR – viz str. 6
A. Palán – Raději zešílet v divočině – autorské čtení
Tomáš Hauser – Zpřítomnění – Vernisáž výstavy 

25. srpna od 13 hod. – Ostrov Santos

27. srpna od 10 (14) hod. – sraz před radnicí
Prohlídky Sušice s průvodcem – 1. (2.) okruh

30. srpna od 14.30 hod. – PROSTOR
Muzika Mia – Open Mic – viz str. 6

31. srpna od 20.30 hod. – kaple Anděla Strážce
Nikodémova noc – křesťanské chvály

31. srpna od 21 hod. – KD Sokolovna, Tradiční KlOUb
Summer Closing– end léta s nejlepšími českými DJs

31. srpna od 21 hod. – PDA Sušice
Pouťová opening party – DJ Butcher + Peter Piece

1. září od 18 hod. – kaple Anděla Strážce
Mše sv. – celebruje P. MVDr. Mgr. Jan Janoušek

1. září od 20 hod. – Ostrov Santos
Pouťová zábava s 2&1/2 chlapa

1. září od 21 hod. – PDA Sušice
Kabát revival + Weget rock

2. září od 7.30 hod. – děkanský kostel
Mše sv. – celebruje P. Bohuslav Švehla

2. září od 9 hod. – kaple Anděla Strážce
Mše sv. – celebruje P. Marek Donnerstag, Th.D. farář

2. září od 11 hod. – kaple Anděla Strážce
Hlavní poutní mše sv. – celebruje Mons. František 
Radkovský, emeritní biskup plzeňský

2. září od 18 hod. – klášterní kostel sv. Felixe
Mše sv. – celebruje br. Jan Ev. Hladík, OFMCap.

3. září od 8 hod. – kaple Anděla Strážce
Mše sv. na závěr – celebruje br. Jan Ev. Hladík, 

4. září od 19 hod. – Kino Sušice
Škrtněte si, prosím – talk show Radka Nakládala 
s hosty: komentátorem Robertem Zárubou a kame-
ramanem Jirkou Venclíkem

Přehled akcí 

Sušice Region

Horažďovice
do 30. září – Městské muzeum Horažďovice
Konec Velké války a život v nové republice aneb Jak 
se žilo v Horažďovicích (1918–1938) – výstava vah 
a závaží ze soukromé sbírky Evžena Koury
do 30. září – Městská galerie Horažďovice
Svět pod hladinou – výstava fotografi í 

26. srpna od 15 hod. – kulturní dům
Posezení s písničkou – Heligonky Aleše Rusňáka

7. září od 20 hod. – kulturní dům
Argema – koncert 

Strašín
8. září od 17 hod. – KD Strašín

Hartmanice
út–ne vždy od 9 do 16 hod. – pauza 12–12.30 hod.
Prohlídky kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě
Výstavy: vestibul kostela sv. Kateřiny
Vyvoleny k utrpení – pochod smrti židovských žen, 
který na konci války procházel Hartmanicemi
Městské inf. středisko – červen–září
Letní květena Šumavy
výstavka fotografi í Ing. Přemysla Večeři
Muzeum Šumavy – Dobrá Voda – výstava
Králové Šumavy – Ústav pro studium totalitních režimů
Galerie synagogy Hartmanice do 1. září
Biblické motivy z tvorby Evy Jandejskové
výstavu doplňují kovové plastiky Vítězslava Stoklasy

25. srpna od 18 hod. – Horská synagoga – promítání

po fi lmu beseda s šumavskou pamětnicí Marií Malou

Žihobce
Volně přístupná naučná stezka: Netopýřím parkem
Muzeum Lamberská stezka – výstavy
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Vladimír Faust: Příroda, krajina – fotografi e na plátně
Gastronomie v proměnách času aneb Jak se vařilo 
od dob našich babiček – ze sbírky Č. Kulíška ze Sušice
Flora + tak trochu retrospektiva – obrazy, koláže, 
sochy a vitráže Lukáše Bradáčka
„Putování po grafi cké cestě“ 
Ludmily Kalábové, Hany Kejzlarové, Jaroslavy Kordové
 
7. září od 15 hod. – Finské kulturní centrum
Sochy, obrazy, reliéfy – vernisáž výstavy česko-fi nské 
výtvarnice Sonji Vectomov

Kašperské Hory
24. srpna od 21 hod. – Parčík pod kinem
Tátova volha – letní kino

25. srpna od 13 hod. – Parčík pod kinem
Benefi ční festival pro Klokánek – vystoupí kapely 
Jasmín, F.R.C., Regent a Anthony band (blues)

27. srpna od 14 hod. – vestibul kina
Letní tvořivé dílny – Výroba vinutých korálků

28. srpna od 17 hod. – Kino Kašperské Hory
Škatuláci – kino pro děti

31. srpna od 18 hod. – Kino Kašperské Hory
Absence blízkosti

7.–8. září 

Mouřenec
25. srpna od 19 hod. – kostel sv. Mořice
ELIAS – spirituály v podání klatovské skupiny

1. září od 14 hod. – kostel sv. Mořice
Příběh mouřenecké školy 
sraz žáků, od 16 hod. přednáška 

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
Výstavy:
do 31. srpna od 10 do 17 hod. – v podzemí kostela
Loutky, objekty a mechanismy A. Maloně
do 31. sprna od 9 do 17 hod. – konírna
Poezie techniky – grafi cké listy Milana Bauera

25. srpna od 18.30 hod. 
Hradozámecká noc – volná prohlídka hradního areálu 
s promítáním pohádky O kouzelném jablku

do 31. srpna od 11, 13.30 a 15.30 hod.
Sokolnické ukázky v hradním příkopu

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
do 28.října – v bývalém hradním pivovaru
Výstava Ve službách krále
Buškové z Velhartic v evropské diplomacii 14. století

25. srpna od 20 hod. – Šumavské hudební večery
Jan Sklenička a Miroslava Časarová – rockové balady 

1. září od 20 hod.

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz
28. září 
Historie všemi smysly – dobová hudba, ukázka výro-
by keramiky, vypalování ve středověké peci, výroba 
kachlů, přeslen.

Režie: František Vláčil
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Ke krásnému jubileu neseme Ti náruč růží.
Ať máš hodně lásky, provází Tě štěstí 
a ať pevné zdravíčko Ti slouží.

Dne 2. září se dožívá naše dcera

Jindřiška Hejdušková
ze Sušice krásných čtyřiceti let. Přejeme hlavně pevné 
zdraví, hodně štěstí, lásky a do dalších let jen to nej, nej, nej.
Jaromírek a Honzík děkují za vše, co pro ně maminka dělá.

Za celou rodinu maminka

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky Blahopřání

Opustili nás...

Poděkování

Marie Sedlecká r. 1959, Božena Komárková r. 1940, Eva Malínská 
r. 1956, Jiří Sporka r. 1937, Alžběta Nechutná r. 1929, Jiřina Racková
r. 1922, Jiří Valdman r. 1942, Ludmila Blahoušová r. 1928, Tomáš Lang 
r. 1937, Růžena Sluková r. 1928, Jiřina Pojarová r. 1933, Jana Šťastná
r. 1932, Marie Polaufová r. 1925, Vlasta Červená r. 1928.

so 22. září – WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA
Obsazeno!

so 20. října – SNĚHURKA NA LEDĚ
Budvar Arena – České Budějovice 

Obsazeno!
so 15. prosince – ADVENTNÍ SALZBURG

Obsazeno!

út 21. května 2019 – ALEXANDROVCI
HM Arena Plzeň

Pojeďte s námi na koncert slavného ruského armádního souboru ALE-
XANDROVCI, který se uskuteční u příležitosti 90. výročí trvání souboru. 
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři Sušického kulturního centra v KD 

Sokolovna nebo na tel. 376 528 686. Počet míst omezen!

Prostor není jenom místo – je to příležitost k setkání, tvorbě a seberealizaci.

PROGRAM NA SRPEN 2018

Pátek 24. 8. od 18 hod. – Aleš Palán – Raději zešílet v divočině 
(Autorské čtení a setkání s Alešem Palánem, autorem knihy o setkání se šumavskými 

poustevníky a samotáři Raději zešílet v divočině. Vstup volný.)

Pátek 24. 8. od 18 hod. – Tomáš Hauser – Zpřítomnění – Vernisáž výstavy
(Výstava barevných linorytů Tomáše Hausera představí obrazy z knižních cyklů. 
Nejaktuálnější je výběr ze sbírky Zpřítomnění – Františka Klišíka, šumavského básníka, 
který je jednou z postav knihy Aleše Palána – Raději zešílet v divočině. Vstup volný.)

Čtvrtek 30. 8. od 14.30 do 16.00 hod. – Muzika Mia – Open Mic 
(Open Mic Sušice – ve světě známá věc, v Sušici poprvé. Šance pro začínající umělce, 
kteří se nebojí vystoupit před publikem. Speciální host : Šíša – drum jam. Vstup volný.)

Pokud není jinak uvedeno, pořádá Oblastní charita Sušice za podpory města Sušice

Lerchova 926, Sušice, telefon: 731 402 914, e-mail: info@prostor.zone

www.prostor.zone www.facebook.com/prostor.zone/

S lítostí oznamujeme smutnou zprávu, že nás dne 
1. srpna 2018 ve věku 87 let opustil pan 

Vojtěch Toman
 
dlouholetý pracovník STS v Sušici.
Za tichou vzpomínku děkuje syn Vladimír s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 16. srpna jsme vzpomněli pátého smutného
výročí, kdy nás opustil pan

Jiří Hlaváč
z Dražovic. Stále vzpomínají bratr Václav a sestra 
Jaroslava s rodinou.

Děkujeme vám všem, kteří jste se přišli dne 20. 7. 2018 naposledy 
rozloučit s naší maminkou paní Ludmilou Blahoušovou. Děkujeme za 
účast na smutečním obřadu, kondolence a květinové dary.

Naše díky patří i chrámovému sboru, varhaníkovi Jiřímu Novému 
a sbormistrovi Václavu Švehlovi za hudební doprovod při pohřební mši.

Dcera a synové s rodinami

Dne 6. července uplynulo 30 let od tragické smrti 
milované sestry, tety a neteře, paní

Miroslavy Kojzarové
ze Sušice. Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi. 

Příbuzní a ostatní známí

Kdo byl milován, není zapomenut!

Dne 30. srpna vzpomeneme prvního smutného výročí, 
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

Bohumír Šimáček.
S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Vydal ses na cestu, kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal si dokořán.
Utichly kroky i tvůj hlas,
ale obraz tvůj zůstane navždy v nás.

Dne 14. září vzpomeneme první výročí úmrtí našeho 
manžela, dědečka, kamaráda, pana

Františka Heiningera
ze Sušice. Stále vzpomíná manželka a celá jeho rodina. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dvanáct rodin ze Sušice a dalších třicet pět z Klatovska již dostalo 
fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, 
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíč-
ním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti 
zvládat lépe alespoň po fi nanční stránce. Pomozte najít další rodiny, 
které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly fi nanč-
ní podporu, je mnohem více. Rodiče často nevědí, že u nás mohou o pří-
spěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozší-
řila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým 
rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným 
pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto 
tato informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatře-

nými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onko-
logické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká 
kombinovaná postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, 
nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také 
pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžký-
mi kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž one-
mocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili 
dárci více než 5 548 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, 

neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí 
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité 
je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispí-

vat. Vaše fi nanční pomoc bude rodi-
nám odeslána do posledního haléře. 
Díky svému Andělskému účtu si na-
víc můžete přečíst konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáháte. 

Finanční pomoc pro rodiny 

s vážně nemocným dítětem

Slzy máme v očích a smutnou vzpomínku,
opustil jsi nás, náš drahý tatínku. 
Měl jsi nás rád, jak možno věřit tomu, 
že už se nevrátíš mezi nás domů.

Dne 24. července uplynul smutný rok, kdy nás navždy 
opustil ve věku nedožitých 72 let milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Josef Pilát
ze Sušice. S láskou a bolestí vzpomínají manželka Marie, dcery Marie 
a Monika s rodinami, vnučky a ostatní příbuzní.

Dne 28. srpna uplynulo 10 let od úmrtí paní

Sylvy Kláskové
a 8. září tomu bude již
40 let, kdy zemřel pan

Karel Klásek.
Stále vzpomínají dcera Sylva a vnučka Jitka.

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

Dne 7. září vzpomeneme šestého smutného výročí, kdy
nás navždy opustila manželka, maminka a babička paní

Libuše Míčková
z Dlouhé Vsi. Stále vzpomínají manžel,
syn František a dcery Marie a Libuše. 

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

Dne 12. srpna uplynuly dva roky, co nás navždy opustila 
paní 

Irena Valdmanová
z Chlumu. Za tichou vzpomínku děkují manžel Václav, 
děti Jana a Pavel s rodinami a ostatní příbuzní. Udělejte si Den pro sebe

Workshop a seminář pro ty, kteří chtějí najít
svůj osobitý styl a zdravě pečovat o svou pleť. 

Interaktivní workshop Malý efektivní šatník s módní návrhářkou, 
stylistkou a módní koučkou Kamilou Vodochodskou, která vám 
pomůže ujasnit si váš vlastní styl a poradí, jak si sestavit šatník 

efektivně, udržitelně a zároveň stylově a kreativně.
Druhým hostem je Lucie van Koten, BIO blogerka a autorka knihy 
Život podle Lucie, která povede seminář Manuál zdravé pleti, nabitý 

informacemi o zdravé kosmetice a o tom, čím si neničit pleť. 
29. 9. | 9.00–16.30 | kinokavárna SIRKUS
Cena za celodenní akci je 1 600 Kč. 
V ceně jsou zahrnuty podklady a občerstvení. Připraven je i malý dárek. 
Rezervace je nutná předem na e-mailu: krakovcik@kulturasusice.cz. 
Minimální počet účastníků je 20 osob, maximální 30.

Nekrolog: MUDr. Vladimír Černý
Dne 2. 7. 2018 nás navždy opustil, po delší těžké nemoci, ve věku 82 let, 

jeden z nejlepších chirurgů Západočeského kraje. Po promoci na lékařské 
fakultě UK v Plzni nastoupil pravověrný Klatovan na chirurgické oddě-
lení sušické nemocnice, jež vedl mladý primář MUDr. Václav Voves. Od 
samého začátku si Dr. Vladimír Černý získal důvěru a úctu jak vedoucí-
ho oddělení, tak ostatních spolupracovníků i oblibu pacientů. Mezi námi 
vzniklo opravdové přátelství na celý život. Společně prožitá léta na sušic-
ké chirurgii jsme považovali v našem profesním životě za nejkrásnější.

O vážnosti volby chirurgie jako celoživotní profese nebylo u Vládi 
nejmenších pochybností. Přestože byl chirugický tým mladý, byl záslu-
hou svého vynikajícího nezištného učitele primáře MUDr. Vovsa odbor-
ně připraven. Měli překvapivě široký operační rejstřík v břišní chirurgii, 
ale i v operacích strum, ledvin, prostaty a křečových žil. 

Po složení II. atestace se stal zástupcem primáře, který za několik mě-
síců poté ve svých 52 letech omemocněl a do svého milovaného špitálu 
se vrátil již jen jako pacient. Veškerá tíha zodpovědnosti padla na bedra 
MUDr. Černého. Spolu s MUDr. Němcem dochovali svého uctívaného 
učitele, který nás opustil 25. 4. 1968. Přes svoje chirurgické mládí udržel 
MUDr. Černý vysokou odbornou úroveň svého kolektivu. Měl všechny 
předpoklady stát se defi nitivním přednostou se zástupcem Dr. Němcem. 
Z politických důvodů po invazi 21. 8. 1968 však komunistickým politikům 
vadil jeho nesouhlas se srpnovou vojenskou invazí. A přestože si Sušici 
zamiloval, založil zde rodinu a rád by zůstal, nebylo mu to přáno. Jsem 
hrdý na to, že jsem Vláďu doporučil prof. Podzimkovi, novému přednos-
tovi chir. kliniky v Plzni, na místo odborného asistenta.

Po vynikajících výsledcích v chirurgii dospělých a po odchodu dvou 
zkušených dětských chirurgů z kliniky, byl Dr. Vladimír Černý pro 
místo vedoucího dětské chirurgie doporučen, vybrán a vyškolen. Stal se 
svědomitým a úspěšným vedoucím oddělení dětské chirurgické kliniky 
pro celý Západočeský kraj. Zde působil až do konce roku 1989. V roce 
1993 byla založena soukromá chirurgická klinika v Mulačově nemoc-
nici, jejímž přednostou byl MUDr. Vladimír Černý zvolen. Toto místo 
zastával s velký úspěchem, s výbornými výsledky až do svého odchodu 
do důchodu. Do dnešního dne je považován za klasického operatéra s ši-
rokým záběrem a empatického učitele mladých adeptů chirurgie. Nadto 
dovedl vzít do ruky saxofon, či reprezentoval české lékaře ve fobalovém 
týmu na mezinárodních turnajích. Nezapomeneme. Čest jeho památce.

V úctě MUDr. Josef Kalný, CSc. a MUDr.Jaroslav Špatenka, CSc.

Kříž smíření – Zhůří u Javorné na Šumavě
SMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ NENÍ ZAPOMENUTÍ

8. 9. 2018 od 10.00 hod.
VZPOMÍNKA NA VZTYČENÍ A POSVĚCENÍ KŘÍŽE SMÍŘENÍ

S velkou láskou a obdivem blahopřejeme našim rodičům

Libuši Horejšové (roz. Duškové) 

a Miloslavu Horejšovi
ke zlaté svatbě, kterou spolu oslavili 10. srpna.
Přejeme ještě mnoho krásných společných let.

Radek a Miloslav s rodinami
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Galerie Sirkus Sušice zve 7. 9. 2018 od 18 hodin na zahájení výstavy 
Plátno a barvy – děl sušických výtvarnic Olgy Hrachové a Marie Vechové. 

ČTETE RÁDI? MILUJETE KNIHY?
Pokud ano, jistě vás potěší novinka, kterou si pro vás připravilo 

Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p. o.:

KnihoBudky v Sušici
a to hned ve třech vyhotoveních umístěných na těchto místech:

FUFERNA · SANTOS · PÁTEČEK
Občanům se tak nabízí možnost kdykoliv si bezplatně půjčovat 

a vyměňovat knihy.
KnihoBudka

· je malá skříňka plná knížek, která je 
umístěná ve veřejném prostoru a je do-
stupná pro kohokoliv, kdo jde kolem
· je pouliční bezplatná knihovna, kde si 
lidé mohou knihu půjčit, věnovat, vy-
měnit nebo si knihu vzít
· bude průběžně doplňovaná Městskou 
knihovnou Sušice

Každá KnihoBudka má svého patrona. Prvním je Karel Klostermann 

(1848–1923) – český spisovatel s regionálním zaměřením na oblast Šumavy, 

který v Sušici nějakou dobu bydlel. Letos slavíme 170 let od jeho narození. 

Druhým Karel Čapek (1890–1938) – významný spisovatel, novinář, drama-

tik a překladatel v období první republiky, který dodnes patří mezi kulturní 

elitu. Letos si připomínáme výročí 80 let od jeho úmrtí. Třetím patronem 

je Jules Verne (1828–1905) – francouzský spisovatel dobrodružné literatu-

ry, který je považován ze jednoho ze zakladatelů žánru vědeckofantastické 

literatury. Letos by oslavil 190. narozeniny.

Budeme rádi, když vám KnihoBudky přinesou potěšení.   -mk-

Kultura

Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
po–čt 8–15.30 hod., pá 8–13.30 hod., 17–20 hod.
polední pauza 11.30–12.30 hod.
so 17–20 hod., ne 14–20 hod.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

KNIHOVNA
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Fotbalisté zahájili sezonu. Domácí výhra na penalty, ztráta v Plzenci

Memoriál Rendy Vachouška

něco nového (letos kvádry). Závod-
níci musejí znát disciplíny měsíc do-
předu, ale přesné váhové parametry 
se dozvědí až na startu. Pak máme 
disciplíny pro Sušici naopak typické 
– např. Tyre Flip (převracení pneu-
matik) a Fingal ś Finger (vztyčová-
ní a přetáčení železného sloupu).“ 

Máte větší trému, nebo vět-
ší sílu před domácím publikem? 
„Před domácím závodem mám pře-
devším nervy, aby to klaplo po té or-
ganizační stránce. Po 2. disciplíně to 
ale ze mě všechno spadlo a závodil 
jsem s čistou hlavou – na nic jsem 
nemyslel a dal do toho maximum.“ 

Jak byste zhodnotil Šumavské-
ho strongmana 2018? „Po třech 
měsících příprav to nakonec dobře 
dopadlo a byl to jeden z nejlepších 
ročníků. Stále je ale náročnější se-
hnat zajištění od sponzorů. Taková 
akce vychází na 120 tisíc. Na dru-
hou stranu potěší, že na Šumavské-
ho strongmana jezdí lidé z širokého 
okolí. Letos tu byli např. z jižních 
Čech i z Karlových Varů a spolu 
s domácími vytvořili skvělou at-
mosféru. Navíc vyšlo ideálně počasí, 
nebylo vedro ani zima a nepršelo.“ 

Jaké další závody jste letos ab-
solvoval? „V české profi  strongman 
lize jsem se účastnil a vyhrál ješ-
tě první závod, teď se ale soustře-
dím spíše na mezinárodní soutěže. 
Velká čest pro mě byla, že jsem byl 

Sport

Atleti na mistrovství ČR
V červnu a v červenci proběh-

la republiková mistrovství v krá-
lovně sportů. I letos byly na těchto 
nejvyšších domácích soutěžích vi-
dět sušické dresy. V Praze na Julis-
ce, na stadionu Dukly, se konal ve 
dnech 23.–24. června tzv. atletický 
Gigant, tedy mistrovství v junior-
ských a dorosteneckých katego-
riích. Celkem se představilo více 
než 1 200 startujících. Dorostenka 
Adéla Fořtová sice z rozběhu těs-
ně nepostoupila do fi nálového běhu 
na 800 m, ale vytvořila si časem 
2:22,64 min. nový osobní rekord. 
Tento čas zařadil Adélu na slušné 
12. místo. Juniorka Jana Hošková 
rovněž nepostoupila do fi nále na 
překážkové trati 400 m, ale i ona 
atakovala hranici svého osobního 
maxima, které tentokrát stačilo na 
17. místo v celostátní konkurenci. 
Ve slunečné výhni se 29. červen-
ce konal na kladenském stadionu 

Sletiště závod „velkého“ mistrov-
ství, čili Mistrovství ČR v atletice 
dospělých. I tady jsme měli své-
ho zástupce. Dlouhodobě nejlepší 
sušický běžec, Pavel Štěpáník, se 
poměřil s konkurencí v náročném 
závodě na 3 000 m překážek. S vý-
sledným časem moc spokojený ne-
byl, vedro učinilo své, ale umístění 
na 10. místě v mistrovství republi-
ky ho může těšit. Pavel pak ještě 
21. července zvítězil ve svém roz-
běhu na 1 500 m na mítinku Vel-
ké ceny Nového Města nad Metují 
v osobním rekordu 4:03,26 min. 
Letní běžeckou formu nakonec zú-
ročil v Sušici 4. srpna při atypické 
soutěži typu „Spartan Race“, kde 
suverénně zvítězil i nad specialis-
ty těchto poněkud divokých a drs-
ných závodů. Pavlovi i oběma at-
letkám děkujeme za velmi dobrou 
reprezentaci svého oddílu i města.

Zdeněk Nešpor

4. 8. 2018 se konal na sušickém 
Zimním stadionu 6. ročník Memo-
riálu Rendy Vachouška. Letos po-
prvé v sobotu, kvůli týmům, které 
přijely z větších vzdáleností a cesta 
zpět je pro ně v pozdějších hodi-
nách náročná.

Stejně jako loni se memoriálu 
zúčastnilo 8 týmů, které hrály ve 
dvou předem rozlosovaných skupi-
nách. Ze základní části postoupi-
ly do semifi nále a následně fi nále 
týmy: loňský vítěz HBC Pracha-
tice, téměř zdomácnělý tým HC 
Rokycany, SPC Praha a tým Nu-
lová šance.

Týmy HBC Taurus Plzeň, HBC 
Medvědi Praha, TJ Blatná Datels 
a domácí tým HBC Dominátor Su-
šice se utkaly na nájezdy o osmé až 
páté místo. Při nájezdech o sed-
mé místo porazil plzeňský Taurus 
Medvědy z Prahy a domácí Domi-
nátoři v boji o páté místo podleh-
li Datlům z Blatné. V semifi nále 
porazila celý turnaj výborně hra-
jící Nulová Šance loňského vítěze 
Prachatice, HC Rokycany vyhrál 
nad SPC Praha na samostatné ná-
jezdy 5:4.

Konečné pořadí: 8. místo HBC 
Medvědi Praha, 7. místo HBC Tau-
rus Plzeň, 6. místo HBC Dominá-
tor Sušice, 5. místo TJ Blatná Da-

tels, 4. místo SPC Praha, 3. místo 
HBC Prachatice, 2. místo Nulová 
Šance a zlato si letos podruhé od-
vezl tým HC Rokycany.

Děkuji tímto všem, kteří nám 
pomohli celý turnaj opět připravit: 
městu Sušice za umožnění pořá-
dání turnaje a poskytnutý grant a 
starostovi Bc. Petru Mottlovi, kte-
rý opět přišel podpořit domácí tým, 
Sportovišti města Sušice a jeho ve-
dení za zapůjčení stadionu, spon-
zorům ZKD Sušice, SPAK Sušice, 
Maxtel, Pekařství Rendl Sušice, 
hotel Gabreta Sušice, whaat.cz. 
Mediální podporu zajistily Sušic-
ké noviny a Klatovský deník. O ob-
čerstvení se letos postaral Václav 
Pína z Hrádku. Poděkování patří 

Jiří Vytiska – sušický strongman světového formátu
Rozhovor s pořadatelem, zakladatelem a vítězem Šumavského strongmana 2018

Stejně jako vloni jste i letos na 
domácím podniku zvítězil. Tento-
krát to ale bylo s velkým násko-
kem. Byla slabší konkurence, nebo 
jste se zlepšil? „Soupeři určitě neby-
li slabší. Sešla se tady česká špička 
a před závodem se někteří necha-
li slyšet – My tě doma nenecháme 
jen tak vyhrát! Na mé výkonnosti je 
hodně znát, že jsem se zprofesiona-
lizoval. Přestal jsem např. chodit na 
noční a tomuto sportu se teď mohu 
věnovat na 100%. Pokud ho chci dělat 
na evropské a světové úrovni, tak to 
ale jinak nejde. Jediné, co mě mrzí je, 
že nakonec nepřijeli závodníci z Ev-
ropy. Měl jsem domluvenou účast 
borců z Litvy, Itálie, Rakouska, Pol-
ska, Slovenska, ale z různých důvodů 
se v týdnu před závodem odhlásili.“

Letos proběhl již 8. ročník. Ko-
likrát jste zvítězil a jaká výhra byla 
nejsladší? „Vždy jsem tady vyhrával 
liché roky (2011, 13, 15, 17), až letos 
se mi tohle pravidlo podařilo prolo-
mit. A každá výhra byla stejně slad-
ká. Tady doma, kde závody i pořá-
dám, mám ale největší radost z toho, 
že to vše dobře dopadne, vítězství je 
pak už jen třešničkou na dortu.“ 

V každém závodě jsou trochu 
jiné disciplíny. Jak jste vybíral le-
tošní pětici? „Ve světě je asi 40 dis-
ciplín, z kterých lze vybírat. V Čes-
ké republice jsou některé neznámé, 
a proto se snažím pokaždé zařadit 

stup všestrannou běžkyni Lenku 
Švábíkovou z Prahy, bývalou ex-
traligovou závodnici. Družstvo 
v drtivé většině tvoří dorosten-
ky a hlavně starší žákyně. A tak
5. místo z prvního soutěžní-
ho kola v Praze jsme paradox-
ně bralo jako úspěch. Hvězdou 
prvního kola se stala Lenka Švá-
bíková, jež zvítězila jak na trati
3 km překážek, tak i na 1 500 m 
distanci. Druhé kolo v Plzni jen 
potvrdilo, že boj o záchranu bude 
realitou letošního roku. Chyběla 
nám především Lenka Švábíková, 
zcela zklamala hostující děvča-
ta a obsadili jsme předposlední, 
7. místo. Ke třetímu soutěžnímu 
kolu jsme zajížděli do Vlašimi. 
Opět bez Lenky Švábíkové, ale 
s odhodláním udělat vše pro lepší 
umístění. Obětavě zde nastoupila 

Atletky bojují o záchranu
Rok 2017 byl pro ženy atletic-

kého oddílu TJ Sušice největším 
historickým úspěchem. Děvčata 
obsadila ve 2. lize 2. místo. Pro 
rok 2018 došlo k reorganizaci sou-
těže, kdy v naší skupině 2. ligy 
startuje pouze 8 týmů oproti 14 
v roce 2017. 

Již před zahájením letošní zá-
vodní sezóny bylo jasné, že ambi-
ce sušických žen budou o mnoho 
skromnější, než v letech minu-
lých. Družstvo opustila nejlépe 
bodující závodnice Radka Ham-
bergerová, která se rozhodla zá-
vodit za jiný oddíl v 1. lize. Řada 
našich obětavých starších zá-
vodnic ukončila aktivní činnost 
a bohužel, nepodařilo se zajis-
tit ani kvalitní závodnice na hos-
tování. Jako jedinou výraznou 
posilu se podařilo získat na pře-

přímo pozván na mistrovství světa 
Log lift (zdvih spec. klády) v Litvě, 
kde pro mě tedy bylo vše zajištěno. 
Vyrovnal jsem tam své maximum –
180 kg a obsadil 7. místo. Pak mě ještě 
vybrali do exhibičního souboje čtyři 
proti čtyřem – Litva versus Evropa. 
Hned další dva dny jsem absolvoval 
závody v Polsku. Předtím jsem tam 
na evropském poháru skončil druhý.“

Jakého úspěchu si letos nejvíce 
ceníte? „Na největším evropském 
festivalu Body Power Expo v ang-
lickém Birminghamu jsem se při-
hlásil do profi  strongman závodu. 
Byli tam šampioni i z velmocí toho-
to sportu – z Polska, Islandu, Irska. 
Mě tam nikdo neznal a já nečekaně 
vyhrál. Zpevnilo mi to sebevědomí 
a potvrdilo, že ten tvrdý trénink přes 
zimu za to stál.“ 

Na co se v nejbližší době ještě 
chystáte? „Zúčastním se mistrov-
ství republiky profi strongmanů
(25. 8. v Brně) a také MR v Log lif-
tu. Znovu jsem pozván do Litvy, do 
Polska a také na Tatranského siláka. 
Zde se potkávám i se závodníky ze 
světového poháru. Ještě nad tím je 
ale světová série Arnold – to jsou 
opravdu nejtěžší závody. Příští rok 
se opět chystám na takový podnik 
do USA, kde bych chtěl uspět mezi 
amatéry a probojovat se do fi nále. 
Vyhrát tam, je můj sen. 

Přeji zdar a děkuji za rozhovor. ED

Streetball Šumava 2018
30. června proběhl na Ostro-

vě Santos v Sušici již 6. ročník ve 
streetballu, což je městská forma 
basketbalu, která se dnes hraje na 
hřištích a tělocvičnách po celém 
světě. Obvykle je použita jedna 
strana hřiště, ale jinak jsou pravi-
dla hry velmi podobná těm z pro-
fesionálního basketbalu. 

Na dvou speciálních kurtech se 
představilo celkem 12 týmů. Jako 
každý rok startovalo několik míst-
ních celků, ale diváci měli možnost 
sledovat v akci i týmy z Klatov, 
Strakonic, Plzně, Mladé Boleslavi 
či Vrchlabí. 

Na obou hřištích bylo na co 
koukat, kluci bojovali do poslední 

chvíle a vítězem letošního ročníku 
se nakonec stal tým „X Ballers“ 
z Mladé Boleslavi. Celý sportovní 
den doprovázela vystoupení míst-

Pavel Štěpáník při vítězném běhu na VC Nového Města nad Metují

Jana Hošková a Adéla Fořtová 
na MČR v Praze

v disku a kladivu veteránka Ivan-
ka Vítovcová a dá se říci, že prá-
vě její 3 body přispěly k našemu
6. místu v kole. Družstvo pražské-
ho Spartaku jsme totiž ve Vlašimi 
odsunuli na 7. místo o 2,5 bodu.

Pozitivní na dosavadním prů-
běhu 2. ligy jsou však výkony su-
šických mladých děvčat. Bodově 
nejužitečnější pro družstvo je do-
rostenka Adéla Fořtová. Nastupu-
je na tratích 800 m, 400 m a 400 
m překážek a prakticky vždy ob-
sazuje medailová místa, ve všech 
zmíněných disciplinách si vytvo-
řila osobní rekordy, ve Vlašimi 
dokonce vyhrála 400 m překážek. 
Juniorka Jana Hošková spolehli-
vě boduje na obou překážkových 
tratích a v trojskoku. V kladivu 
se stále zlepšuje a boduje doros-
tenka Martina Oudová, obdobně 
dobře boduje v hodu diskem žáky-
ně Míša Míčková. Příjemným pře-
kvapením třetího kola ve Vlašimi 

byl start dorostenky Julči Potužá-
kové, jež při prvním svém startu 
skočila do výšky 148 cm a vybo-
jovala překvapivé 7. místo. Žákyně 
Míša Šantrůčková dokázala přeho-
dit 600 g ženským oštěpem vzdá-
lenost 35 m a v Plzni byla senzačně 
čtvrtá mezi daleko zkušenějšími 
soupeřkami. Další šikovná žáky-
ně, Veronika Simetová, zase pře-
kvapila zlepšením svých výkonů 
a bodováním ve skoku o tyči, ač-
koliv v loňském roce běhala hlav-
ně 800 m. Škoda, že další žáky-
ně, Katka Kornová startovala jen
v 1. kole, její body v soutěži výš-
kařek mohly pomoci. 

Sušické družstvo žen čeká zá-
věrečné soutěžní kolo v sobotu 
25. srpna na domácím stadionu 
v Sušici. Zde se rozhodne o koneč-
ném pořadí celé soutěže. Přijďte 
proto povzbudit sušická děvčata 
v jejich boji o udržení celostátní 
soutěže. Zdeněk Nešpor

ních dj's i tanečníků. Počasí také vy-
šlo a už teď se všichni moc těšíme 
na další ročník, který proběhne 
v sobotu 29. 6. 2019.  -TZmb-

rozhodčímu Přemyslu Horákovi 
za bravurní výkon po celou dobu 
trvání turnaje. Velký dík  Mirosla-
vu Skolkovi, který letos zajišťoval 
zdravotní dohled a, naštěstí, neměl 
moc práce. A jako každoročně pa-
tří největší poděkování těm, kte-
ří odvedli při přípravě pořádáním 
turnaje největší díl práce, brankáři 
domácího týmu Honzovi Nagymu 
a kapitánu Eriku Vachouškovi. Mé 
každoroční velké poděkování patří 
správci Sportovišť města Sušice, 
Frantovi Šafránkovi. Za každoroč-
ní úvodní projev, za celodenní hlí-
dání časomíry a za veškerou jeho 
pomoc.

Děkuji všem týmům, divákům 
a fanouškům, kteří s námi přišli za-
vzpomínat a užít si bezvadný spor-
tovní den. Andrea Vachoušková

Kulatiny byly, 
jsou a budou je 
název letního vo-
lejbalového turna-
je (letos 4. 8.) sušic-
kého oddílu, který 
je tematicky zamě-
řen na hráče slavící 
toho roku kulatiny. 
Letos byl obdařen 
Bob Dach a Alen-
ka Sachrová. ED

Volejbalisté slavili řádným turnajem

Sušičtí fotbalisté vstoupili druhý 
srpnový víkend do sezony v 1.A tří-
dě mužů. Po jarním sestupu z kraj-
ského přeboru tým opustilo něko-
lik kvalitních fotbalistů a mužstvo 
bojuje ve velmi omezeném počtu. 
Start nového ročníku se povedl díky 
domácí výhře na penalty proti Kaz-
nějovu (3:2), ze Starého Plzence od-
jížděli svěřenci trenéra Jandy s pro-
hrou 0:2.

V Sušici se dává dohroma-

dy nový tým, který by měl obstát 
v 1.A třídě, aby zastavil dvě poslední 
sezony zakončené nepříjemným se-
stupem. Úzký kádr vybojoval doma 
výhru po penaltách s Kaznějovem, 
o týden později pouze s jedním hrá-
čem na střídání (Blažek) mužstvo 
prohrálo 0:2 ve Starém Plzenci.

Na první zápas venku neodjelo 
z různých důvodů hned pět hráčů, 
se kterými se v sezoně počítá (Va-
šák, Skuhra, Vichr, Skrbek, Fusch, 

Kramár). Až se dá kádr dohromady, 
dá se očekávat ještě zlepšení dosa-
vadních výkonů.

V dalším utkání (neděle
26. srpna, 17.00) Sušice hostí Žihli, 
o týden později (sobota 1. září, 17.00) 
jede na velmi očekávané derby do 
Žichovic. Pouťový víkend (neděle 
2. září, 17.00) uzavře další zajíma-
vý duel sušického béčka proti Neza-
myslicím, kde působí řada sušických 
odchovanců. -jon-

Jiří Vytiska
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Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Nová 1316, Sušice 342 01, www.compotech.com/cs/

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na email: jan.novotny@compotech.com 
nebo volejte na číslo +420 602 225 817 anebo se přijďte podívat osobně.

Těšíme se na Vás!

COMPOTECH PLUS
Český výrobce kompozitových profilů

zručnost a samostatnost      zodpovědnost za odvedenou práci      výhodou 
je vyučení nebo vzdělání technického směru

Čekáme od Vás

stabilní zaměstnání ve společnosti působící v netradičním oboru s mnohaletou 
tradicí a 70-ti zaměstnanci      tým kolegů, kteří vždy rádi poradí a pomohou  
       po zapracování zajímavé finanční ohodnocení a příspěvek na penzijní pojištění 
   u vybraných pozic příspěvky za práci ve směnném provozu a též možnost 
ubytování       možnost získání odborných zkoušek a možnost postupu v rámci 
firmy      dotované stravování ve vlastní jídelně

Na oplátku nabízíme

SOUSTRUŽNÍKA      ÚDRŽBÁŘE      SKLADNÍKA      PŘÍPRAVÁŘE      
     NAVÍJEČE      MONTÁŽNÍKY      TECHNIKY      KONSTRUKTÉRY

Přijme do svých řad

Holub-Kovošrot, s. r. o.
342 01 provoz SUŠICE

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

e-mail: info@holubkovosrot.cz
Web: www.holubkovosrot.cz

Od 20. srpna výkup jablek.
Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.

                     ST   7.00–16.30 hod.

                    SO   8.00–12.00 hod. 

Polední pauza: 11.45–12.30 hod.

Nabízíme tyto služby:
• Prodej užitkového materiálu-BAZAR
• Výkup železného odpadu a barevných 
   kovů, AKU baterií  • Odvoz materiálu
• Likvidace strojních zařízení  
• Ekologická likvidace autovraků 
• Výkup papíru - platba hotově 
• Zpětný odběr elektrošrotu
• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg

Platby provádíme: 
Převodem na účet, složenkou

Sportoviště města Sušice

Zahájení zápisů na podzimní kurzy
A na jaké dětské kroužky se můžete těšit? 

Vyberte si z celé řady plaveckých kurzů ten ideální pro váš věk a na základě 

Vašich plaveckých dovedností, které budeme v kurzu více rozvíjet.

• Baby plavání | • Plavání Děti s rodiči 

• Přípravný kurz plavání | • Základní kurz plavání 

• Zdokonalovací kurz | • Sportovní plavání 

Kromě plaveckých kurzů si můžete vybrat z následující nabídky 

dětských sportovních kurzů.

• Baby masáže | • Předškoláčci v pohybu

• Baletní přípravka | • Sportovní akademie

Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/kurzy/ nebo na recepci bazénu.

Koncerty i zábavu pro celou rodinu 
nabídne minifestival PŮLFEST

16. srpna 2018 – Přijďte se rozloučit s prázdninami a letní sezonou. Festival PŮLFEST 
startuje v pátek 24. srpna v pravé poledne na sušickém koupališti. Dospělí se mohou 
těšit na čtyři koncerty a ukázkové lekce aqua aerobiku, děti se vyřádí na skákacím 
hradu, trampolínách, zasoutěží si o drobné ceny a na závěr večera je připravený i oh-
ňostroj. Akci pořádají Sportoviště města Sušice ve spolupráci s kulturním centrem Sirkus. 

 

www.greenschool.cz

Zazní folk i rock´n ŕoll
Bohatý hudební program začne ve 14 hodin koncertem sušického učitele a písničkáře Pav-
la Hořejše s kapelou, jehož dva úspěšné videoklipy zhlédlo na internetu přes 70 tisíc lidí. 
V 15.30 vystoupí písničkářka Mia s vlastní tvorbou a její hudební hosté. V 17 hodin potěší 
posluchače folk-popové pražské duo Brigita & Štěpán, které je sušickému publiku známé 
už z předchozích ročníků. Sérii koncertů ukončí rock´n ŕollová klatovská kapela The Shower. 

Zábava pro děti i dospělé
V pauze mezi koncerty budou probíhat lekce aqua aerobiku přímo v bazénu a soutěže i další animač-
ní program pro děti všech věkových skupin. Chybět nebude ani oblíbený skákací hrad, trampolíny 
a další dětské atrakce. Na závěr večera se ve 20:30 můžete těšit na slavnostní ohňostroj. Vstupné na 
akci, která ukončí letní tématické večery na sušickém koupališti, je 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti. 
Pořadatelé jsou SKC Sirkus a Sportoviště města Sušice Zuzana Fuxová

Upozorňujeme naše návštěvníky, že od pondělí 3. 9. 2018 až do neděle 9. 9. 2018
včetně, bude probíhat plánovaná odstávka celého Sportovního areálu

z důvodu údržby. 
Zápisy na sportovní kurzy probíhají i v době odstávky s omezenou provozní dobou recepce. 

Provozní doba recepce během odstávky je pondělí až pátek do 18.00 hod. 
Od pondělí 10. 9. přechod na standardní provozní dobu 

více na www.sportoviste-susice.cz



notlivé předměty, např: nábytek, 
auto, moto, známky, pohledy, 
nálepky, mince, bankovky, pivní 
předměty, hračky, medaile, por-
celán, šperky, obrazy, vojenské 
předměty apod. Dále nabízíme 
vyklízení obytných i komerčních 
prostor, sklepů, dílen, půd, gará-
ží apod. Info na tel. 606 811 650
Koupím mopeda Stadion, Babeta, 
pionýra nebo jinou motorku CZ, 
JAWA může být i nepojízdná nebo 
náhradní díly. Tel: 721 707 587
Koupím obrazy a různé staré věci 
nábytek, vojenské, myslivecké, 
hodinky, rádia, housle, bankovky, 
mince, odznaky, porcelán, knihy 
a jiné. Jednotlivě, sbírky nebo po-
zůstalost. Tel. 722 777 672 

BYTY – NEMOVITOSTI
Hledám pronájem bytu v Suši-
ci 1+1 nebo 2+1 v blízkosti ná-
kupních center. Telefon: -SMS-
606 298 562

kladivama a ještě bubnovou se-
kačku či frézu se sečením a ná-
řadím. Tel. 605 805 922
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím starší tesařské a truhlář-
ské vybavení. Hoblík, dláta, dlá-
tovku, palici aj. Tel. 608 902 345
Koupím kovářské náčiní kleště, 
kladiva, kovadlinu, výheň atd. 
a koupím bubnovou sekačku s po-
jezdem nebo lištovou nebo celý 
komplet s valníčkem a orbou (fré-
zu Terra, Vari Mountfi eld, MT7, 
PF62). Děkuji, tel. 605 116 353
Koupím starou Jawu čezetu 
v jakémkoliv stavu a ještě kou-
pím hoblovku srovnávačku s pro-
tahem, nejlépe s válcem 30 cm 
a kompresor orlík větší. Telefon: 
720 631 101
Koupím celou pozůstalost i jed-
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PRODEJ
Prodám nosič kol Thule (3 kola) 
na závěsné zařízení. Cena doho-
dou. Tel. 603 354 799
Prodám lipové dřevo. Telefon: 
723 616 512
Včelař ze Sušice prodá letošní 
květový med, v Sušici med dove-
zu. Tel. 737 353 585
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím starou lištovou sekačku 
MF70 s lištou 120–140 cm a kou-
pím válce na tatru 603 dva kusy 
a koupím cirkulku tovární na pa-
livo tovární a starou Jawu čezetu. 
Tel. 721 714 093
Rád bych koupil babetu či pioný-
ra a kovářskou kovadlinu, výheň 
větší či malou polní s kleštěma, 

Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ 
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
Hledám schopného pracovníka 
pro pomocné zahradnické práce 
od dubna do října 2018. R. Žák, 
Sušice, Tel. 777 714 474
Zednické, pokrývačské, klem-
pířské, obkladačské a jiné práce 
pro vaši nemovitost vč. montáže 
sádrokartonu a zateplení pro vás 
zajistí hodinový manžel. Telefon: 
732 808 608
Zahradnické práce - celoroč-
ní údržba vaší zahrady – seká-
ní trávy, prostřih ovocných stro-
mů apod. R. Žák, Sušice, Telefon:
777 714 474

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ Hotel Kašperk hledá do svého týmu recepční na HPP
Požadujeme: 

příjemné vystupování a komunikativnost

dobrou znalost alespoň 1 světového jazyka (angličtina nebo němčina)

časovou flexibilitu | spolehlivost a pečlivost

schopnost samostatné práce i práce v týmu | znalost práce s PC

Nabízíme: 
práci v příjemném prostředí v jednom z nejlepších hotelů na Šumavě

nadstandartní finanční ohodnocení a firemní benefity (od 23.000)

nástup 1. 9. 2018 | smlouvu na dobu neurčitou

Své nabídky posílejte na info@hotelkasperk.cz
Hotel Kašperk, Náměstí 3, 341 92 Kašperské Hory

Firma MEDICA HANDICAP, spol. s r.o. hledá pracovnice do chráněné dílny do Sušice

pracovnici na pozici Šička
Firma MEDICA FILTER, spol. s r.o. hledá do provozovny v Kašperských Horách

pracovní pozici: Pracovníka krájírny | Šička | Balička
Požadujeme: flexibilnost, zručnost, spolehlivost, vhodné pro OZP
Nabízíme: platové ohodnocení od 13.000,– Kč, 
    týden dovolené navíc, příspěvek na dopravu, závodní stravování, 
    příspěvek na penzijní připojištění cca 1.100,–/měsíc

Kontakt: 
Iva Nováková, tel. 373 705 717, novakova@medicafilter.cz

NEZÁVISLÍ ZE SUŠICE: CHCETE NÁS VÍCE POZNAT?
Chcete nás více poznat a zeptat se nás na naše názory, nápady a připomínky? 

Rádi vám osobně odpovíme a přivítáme i vaše  názory.  Přijďte si osobně a nezávisle popovídat.
KDE: PIVOVAR U ŠVELCHŮ – SALONEK
KDY: od 5. září do 3. října 2018 každou středu v 19 hod. 
           (5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9., 3. 10.)
Můžete nás také kontaktovat a získat více informací na: 
www.nezavislizesusice.cz nebo facebook: nezavislizesusice



jej museli pro fi nanční potíže prodat. 
Roku 1762 vlastní Krušec Jan Nepo-
muk Kryštof František z Villani; r. 
1800 Jan a Barbora Medlingerovi; 
r. 1817 Matyáš Kremser (údajně ne-
vlastní Medlingerův syn, je poklá-
dán za pravděpodobného zaklada-
tele zdejší zámecké zahrady); roku 
1817 Ignác Schreiner, člen známého 
rodu, který vlastnil v okolí statky 
Jiřičnou, Nemilkov, Horní Staňkov 
a Přestanice. Jeho syn, František, 
statek prodal i s Prostředním Kruš-
cem v roce 1869 svému zeti The-
odoru Zvěřinovi, který se zaslou-
žil na místě zbouraného pivovaru 
r. 1890 o výstavbu školy v obci (ze-
mřel 1918). V roce 1924 vdova Anna 

Zvěřinová rozdělila statek na šesti-
ny mezi děti, r. 1925 po vypořádá-
ní se stal jediným majitelem statku 
František Zlámal. Roku 1927 získa-
li Dolejší Krušec manželé Richard 
a Anna Grunnerovi a po několika 
dalších změnách držitelů 11. srpna 
1938 František Xaver Brosch a Anna 
Broschová. Na statku hospodařili 
do konce 40. let. 20. století. Dne 16. 
prosince 1949 byli podle dekretu č. 
108/1945 Sb. zbaveni majetku a sta-
tek byl převeden do užívání Státního 
statku Hartmanice, který hospoda-
řil na pozemcích až do konce 80. 
let. 20. století.

Stavební vývoj samotného 
zámku byl složitý. Vznikl v nerov-
ném terénu klesajícím k východu 
a k jihu. Stavitel plochu tedy nejpr-
ve srovnal a po východním okraji 
vyzdvihl dvoumetrovou zeď, slou-
žící současně jako obezdívka terénu 
a opora budovy, která na ní částečně 
spočívala. V severním průčelí dvo-
ra bylo poté založeno panské síd-
lo – tvrz, obdélná stavba rozměrů 
asi 14,5x30 metrů krytá sedlovou 
střechou a přístupná z jihu. Sídlo 
stávalo v této podobě do počátku 
třicetileté války, kdy bylo poško-

zeno. Nad vstupním portálem do 
renesanční části zámku je umístě-
ná nápisová deska upomínající na 
stavební aktivity rodů Schuman-
nů a Wunschwitzů. Stavební podo-
ba sídla doznala změny až v závěru 
18. století. Mezi okna patra v jižním 
průčelí byly umístěny sluneční ho-
diny a nad patrem vztyčena mansar-
dová střecha. V místě styku starší-
ho a novějšího křídla byla založena 
zámecká kaple zasvěcená svatému 
Janu Nepomuckému. (V barokní 
kapli stála dřevěná socha sv. Jana 
Nepomuckého, kopie originálu Jana 
Brokoffa z Karlova mostu.) Záhy po 
pozdně barokní přestavbě byla ve-
stavěna do kouta mezi obě zámecká 

křídla čtyřpatrová věž krytá cibulo-
vitou bání a hodinami. 

Za zprávy Státního statku 
Hartmanice po roce 1949 nebyl udr-
žován, takže začal pustnout. Pozdě-
ji užívalo východní křídlo Muze-
um Šumavy v Sušici jako depozitář, 
kdežto křídlo jižní sloužilo od roku 
1977 k rekreaci. V 80. letech je vlast-
níkem Řízení letového provozu Pra-
ha. Zámek byl ponechán osudu, tak-
že jeho budova a zvláště zámecká 
kaple jsou dnes v kritickém stavu. 
Někteří z vás, kteří jste okolí zámku 
dříve navštívili, vzpomínáte na za-
jímavě až bizarně sestříhané větve 
části živého plotu. 

V roce 1893 je uvedeno na Do-
lejším Krušci 16 domů, 148 obyva-
tel. O dva roky později 16 domů, 114 
Němců, 36 Čechů. V roce 1910 tu 
žilo v 19 domech 137 Němců, 7 Če-
chů. V roce 1930 se uvádí 19 domů, 
115 Němců a 3 Češi. Dnes je zde 17 
domů, 8 stálých obyvatel. Součas-
ným majitelem zámku je JUDr. Šíma. 

K nové hádance – pokud víte, 
kde stála tato městská plovárna, piš-
te prosím na e-mail: bur.mira@se-
znam.cz.  Mgr. Miroslav Buršík

Muzeum Šumavy

Letos si připomínáme 100 let od vzniku samostatné repub-
liky, ale také 50 let od invaze vojsk zemí Varšavské smlouvy 
v čele se Sovětským svazem do Československa. 21. srpna 
1968 tehdy zemi zaplavilo statisíce vojáků a tisíce tanků a další 
vojenské techniky. Vpád cizího vojska se nevyhnul ani Suši-
ci. Na situaci zavzpomínal tehdejší učitel Jaroslav Hamber-
ger: „Ještě v noci mi tuto zprávu zavolal bratr, pouštěli jsme 
si pak rozhlas a vydali se informovat přátele. Již ráno se na 
náměstí scházeli lidé. Obrněné transportéry okupačních vojsk 
dorazily ještě před polednem. Diskutovalo a přesvědčovalo 
se, přendavali se informační cedule (např. pošta) a psaly se 
protiokupační nápisy v ruštině“. Fotografi e z této události po-
řídil neúnavný dokumentarista místního dění Josef Spěváček 
a ačkoliv mu později Státní bezpečnost při domovní prohlídce 
vyslídila a zabavila negativy, již zhotovené fotografi e se mu 
podařilo ukrýt a zajistit tak svědectví budoucím generacím. 

O situaci na Klatovsku informoval týdeník Nové Klatov-
sko ze dne 23. srpna v článku Okupační jednotky na našem 

Dobrý den, přátelé. Odpočatí po 
horkém létě?

Před prázdninami jsem se 
s vámi rozloučil seriálkem o ko-
ních. Vrátím se k nim ještě. Možná 
ne jednou. Dospěli jsme při psaní 
svých úvah k tomu, 
že jsou polovinou 
nás – neporozumí-
me-li koňům, ne-
porozumíme ani 
sobě, ani ostatním 
lidem. Ale o tom ně-
kdy příště. Dnes do-
tkneme se tématu 
osmičkového.

Píši tento text jen pár dní před 
50. výročím okupace Českoslo-
venska vojsky Varšavského (ko-
munistického) paktu. Není u nás 
snad člověka, který by tehdejší vo-
jenské potlačení Pražského jara ne-
odsoudil. Existuje však výjimka. 
KSČ(M). Ta ústy svého předsedy, 
soudruha Vojtěcha Filipa Falmera 
pro britský (levicový) The Guar-
dian prohlásila, že „Rusko hrálo 
v srpnové invazi do Českosloven-
ska jen malou úlohu,“ a že hlavní 
roli v srpnové invazi „hrály ukra-
jinské armády“. A Brežněv vlastně 
nebyl Rus, ale Ukrajinec. Basta fi d-
li! Nakonec se jako správný bolše-
vik nepostavil za svou znásilněnou 
a okupovanou zemi, ale zalitoval 
toho, že „invaze způsobila velké 
škody mezinárodnímu socialistic-
kému hnutí a vedla ke zhroucení 
komunismu ve východní Evropě 
v roce 1989.“ Sic!

Co se týče České republiky roku 
2018 myslím, že bychom si měli 
všichni povinně přečíst Orwellovu 
knihu „1984“, v některých aspek-
tech (zejména politických) se jí za-
čínáme nebezpečně přibližovat. 
Nu, Ukrajina nenechala výroky 
soudruha Filipa – Falmera bez od-
povědi. Na svém twitterovém účtu 
ho (a jeho stranu) označila za mani-
pulátora historií a advokáta zločinů 
Ruska a vtipně mu (ale hlavně nám 
všem) ocitovala právě ze zmíně-
né Orwellovy knihy: „Strana pro-
hlásila, že Oceánie nikdy nebyla 
spojencem Eurasie. On, Winston 
Smith, věděl, že Oceánie byla spo-
jencem Eurasie ještě před pouhými 

čtyřmi lety. Ale odkud tato znalost 
pramenila? Jen z jeho vlastního 
vědomí, které i tak musí být brzy 
zničeno. A jestliže všichni ostatní 
přijímají lež, kterou Strana před-
kládá – jestliže všechny záznamy 
opakují stejnou povídačku – pak lež 
přešla do historie a stala se prav-
dou. ´Kdo ovládá minulost,́  znělo 

heslo Strany, ´ovlá-
dá budoucnost: kdo 
ovládá přítomnost, 
ovládá minulost́ .“

O našich dějin-
ných osmičkách ve-
deme debaty i mezi 
přáteli a jeden z nich, 
v reakci na mé pře-
svědčení, že komu-

nisté nejsou demokraté, a že by 
měli být postaveni mimo zákon 
stejně, jako byli mimo zákon po-
staveni (neo)nacisté, napsal toto – 
a protože ho mám rád, nečetlo se mi 
to lehce: „Já se od jisté doby dívám 
na ideu samostatného českého státu 
jako na omyl. Češi si prošli totalita-
mi svým vlastním přičiněním. Ne-
svádějme důvody emigrace na jiné, 
nesvádějme vítězství komunismu 
na jiné. Nesvádějme neschopnost 
ubránit vlastní stát na jiné, nesvá-
dějme falešnou ideu českosloven-
ského národa a neschopnost udržet 
stát pohromadě na jiné. Nesváděj-
me zlodějny 90. let na jiné! Tohle 
jsou naše společné průšvihy po celé 
20. století. První republika byla jed-
nou permanentní politickou krizí. 
I když se jedinci snažili tento trend 
zvrátit, nikdy se to nepovedlo. Byli 
odejiti, odstaveni, umlčeni, či umu-
čeni – převážně vlastními lidmi. 
Myslel jsem si, že normalizace byl 
důsledek okupace. Ne! Vývoj po 
90. roce mě přesvědčil, že to bylo 
naše české dílo. Vývoj posledních 
několika let mě přesvědčil, že to-
muto národu není pomoci. Nemůžu 
odhlédnout od vepřových hlav, kte-
ré na piedestal vynesli mí spoluob-
čané. Století existence samostat-
ného státního útvaru bychom měli 
oslavit jeho rozpuštěním.

Tak, přátelé… – jak vidíte český 
národ vy? Rozpustit, nebo neroz-
pustit? Oslavit? A co vlastně slaví-
me? Díky za vaše reakce a krásné 
první podzimní dny přeji!

17. srpna 2018
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Osmičky

Poznáváte?
Na archivní fotografi i (hádan-

kou) v předprázdninovém čísle SN 
byl Dolejší Krušec (Unterkörnsalz, 
635 m.). Je to malá vesnice, část měs-
ta Hartmanice, od nichž se nachází 
2 km severovýchodně ve směru na 
Sušici. (Pod Hartmanicemi směrem 
dolů z kopce na Dlouhou Ves za-
hněte po 2 km doleva.) Dominantou 
Dolejšího Krušce je na kopci chát-
rající starý zámek s mansardovou 
střechou, jehož věž se zřítila před 
10 lety. Chráněnou krajinou památ-
kou je lipová alej cca 300 let starých 
14 stromů podél cesty od barokního 
zámku k bývalé kapličce u lesa. Sou-
částí zdejšího velkostatku byla dříve 
i cihelna a pivovar (Pivo se zde vařilo 
do roku 1890.)

Dobu vzniku této obce přesně 
neznáme. V blízkosti byly založe-
né ještě stejnojmenné vsi (Hořejší 
a Prostřední Krušec). Název vzni-
kl ze slova „krušec“, tj. pevný kus, 
zejména solný kus. Ves jej dostala 
snad proto, že ležela poblíž Vintí-
řovy stezky, vedoucí sem z Bavor 
kolem Hartmanic na Sušici. Zde 
na Krušci byl zřejmě sklad se solí, 
která se sem dovážela z Podunají. 
V bavorském městě Grafenau se do-
sud slaví každoročně první víkend 
v srpnu svátek Säumerfest – soumar-
ské slavnosti, kde jsou koně, vozy, 
lidé v dobových kostýmech. 

Prvními známými majiteli Dolej-
šího Krušce byli bratři Oldřich a Vi-
lém, majitelé hradu na Velkém Boru 
nedaleko Horažďovic. Roku 1336 
zapsali Dolejší Krušec zderazskému 
klášteru (nejstarší písemná zmínka 

Okupanti obsadili 21. srpna 1968 i Sušici

o obci). Ves byla poté církevním ma-
jetkem, některé její části však patři-
ly šlechticům držícím okolní statky 
a sušickým měšťanům. Ještě během 
15. st. připadla celá ves k panství 
Velhartice, k němuž náležela do po-
loviny 16. století. Tehdy zřejmě došlo 
k jejímu rozdělení mezi dva majite-
le, neboť jedna její část náležela dále 
k Velharticím a druhou drželi Cílové 
ze Svojšic jako součást svojšického 
statku. Cílové Dolejší Krušec vlast-
nili do třicetileté války (pol. 17. st.). 

Historie zdejšího zámku začíná 
až v polovině 16. stol., kdy se maji-
teli panství Dolejší Krušec stali prá-
vě Cílové ze Svojšic. Beneš Cíl ze 
Svojšic je pokládán za zakladatele 
statku s tvrzí, neboť se již roku 1556 
připomíná s přídomkem na Dolej-
ším Krušci. Ač se následník rodu 
Cílů, Heřman Cíl, neúčastnil po-
vstání, byl mu majetek v letech 1618 
až 1620 odebrán a prodán Johance 
Malovcové, rozené z Bukovan. Poté 
se v držení Krušce vystřídali další 
rody a osoby: Račínové z Hrádku, 
Jiří Eichhorn z Reichenbachu, kte-
rý ho spojil s Prostředním Krušcem. 
Roku 1679 Dolejší Krušec kupuje 
Alexander Mikuláš Šofman z He-
mrlesu a roku 1682 Jan Kryštof Koc 
z Dobrše s manželkou Polyxenou, 
kteří statek prodali již roku 1683 Vi-
lému Alexandru Běšínovi z Běšin 
na Novém Čestíně a Kunraticích; r. 
1708 ho kupuje Jan Jiří Schumann, 
majitel blízké Dlouhé Vsi. Od něho 
ho získal r. 1709 jeho zeť Gottfried 
Daniel Wunschwitz, jehož potomci 
drželi statek ještě do roku 1748, kdy 

Klostermannovy pozdní vzpomínky
Karel Klostermann, jehož 95. 

výročí úmrtí jsme si v polovině čer-
vence připomněli, vydal celkem 24 
knih a sedm jeho titulů vyšlo po-
smrtně. Mezi jinými je to povíd-
ková kniha V srdci šumavských 
hvozdů, která v tomto žánru litera-
tury patří k tomu nejlepšímu. Autor 
v těchto jedenácti příbězích uplat-
nil všechny charakteristické rysy 
své tvorby: porozumění pro pros-
tého šumavského člověka, nevšední 
smysl pro kresbu prostředí, jemný 
humor a v neposlední řadě i lásku 
k vlasti a k Šumavě zvlášť.

Ne náhodou došlo i k záslužné 
reedici těchto autorových vzpomí-
nek pod názvem Vzpomínky na 
Šumavu, které ve třech svazcích 
vydalo nakladatelství Hrad Strako-
nice. Letos opět vyšel jejich první 
díl pod názvem Kniha pamětí a za-
chycuje dobu Klostermannových 
studií na gymnáziu v Písku a v Kla-
tovech. Dále čtenářům přibližuje 
Klostermannův pobyt v Žichovi-
cích (V ráji dětství), dobu, kdy od-
chází do Stříbrných Hor do školy. 
Život v Sušici vylíčil takto: „Velká 
část mých vzpomínek na léta dět-
ská a chlapecká se vážou na Suši-
ci, kterou právem mohu pokládati 

za své rodné město a mám ji rád“. 
Zajímavým způsobem přibližuje 
svůj první rok na gymnáziu v Pís-
ku. Další tři roky navštěvoval kla-
tovské gymnázium a když se rodi-
če přestěhovali do Štěkně, chodil 
další čtyři roky na písecké gym-
názium, kde úspěšně odmaturoval. 
Pojednává o tom takto: „Nu, učil 
jsem se pilně na maturitu, ovšem 
jen matematice a fysice, na ostat-
ní předměty jsem se ani nepodíval, 
spoléhaje zplna na svou paměť“. 
Ostatně pochvalně se o Knize pa-
mětí vyjádřil i literární kritik a his-
torik Vladimír Novotný: „Jeho 
vzpomínky nejsou nějakým zapo-
menutým, zbytečným nebo zcela 
neznámým arcidílem našeho pí-
semnictví“ .Já pouze dodávám, že 
mnohdy opomíjené vzpomínky je 
třeba číst nejen proto, že v kontex-
tu rozsáhlé Klostermannovy tvor-
by jsou dílem mnohdy neprávem 
opomíjeným, ale zejména z důvo-
du, který v úvodu ke knize uvádí 
vydavatel:“Karla Klostermanna 
můžeme zařadit do linie dodnes ne-
doceněných osobností typu Jaro-
slava Vrchlického, Julia Zeyera či 
Jiřího Gutha-Jarkovského“.

Ivan Nikl

okrese – odpověď našim spojencům (archiv Muzea Šuma-
vy Sušice), z kterého citujeme: V časných ranních hodinách
21. srpna 1968 obsadily jednotky Varšavské smlouvy území 
naší republiky. Těsně před desátou hodinou projely první hlíd-
ky těchto vojsk městem Klatovy. Od 10.45 hodin začalo masové 
obsazování našeho okresu. Občané v těchto osudných chvílích 
zachovali klid a rozvahu a tak nedošlo k žádnému konfl iktu. 
… Do redakce se během dopoledne scházely desítky rezolucí, 
prohlášení a stanovisek, které ...vyjadřují odpor k násilnému 
obsazení našeho území. Je uvedeno také stanovisko ze Suši-
ce: My, sušičtí zdravotníci, vyjadřujeme hluboké znepokojení 
nad násilným obsazením našeho státu, nezvanými armáda-
mi pěti států, což pokládáme za neslýchaný akt porušení naší 
suverenity. – Stojíme pevně za naším presidentem Ludvíkem 
Svobodou, vládou ing. Černíka a Dubčekovým vedením. Jsme 
odhodláni plnit všechny úkoly. ED 
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dost vysoký, ale přesto jsem se roz-
hodla, že do toho jdu. 

Protože hraju ochotnické diva-
dlo, věděla jsem, že scénář, který 
jsem dostala, je hodně náročný. 
Úprava na motivy Johanna Wolf-
ganga Goetheho „Johannes dok-
tor Faust“, veršovaná próza, nebyl 
zrovna jednoduchý. Bylo nutné se 
text naučit doslova.

Každý den v 10.00 jsem šla na 
zkoušku do sušického kina. Vždy se 
začínalo rozmluvením, rozehřátím 
svalů a pak hurá na scénář. Končilo 
se kolem půl sedmé večer. Na oběd 
byla dvouhodinová přestávka, jinak 
se pořád zkoušelo. Výsledek naší 
práce jste mohli zhlédnout na ost-
rově Santos 7. 7. 2018 večer.

Zažila jsem nádherný týden 
a omládla o spoustu let. Škoda, že 
bylo jen jedno představení. Bylo až 
neuvěřitelné, co se všichni za ten tý-
den dokázali naučit! Námaha za po-
tlesk při závěrečném večeru určitě 
stála. Těším se na příště!“

K tomu není co dodat. Závěreč-
ný večer byl opravdu parádní! 

Děkuji městu Sušice za příspě-
vek z grantového programu, děku-
ji lektorům a frekventantům. No, 
a příští rok na viděnou. 

Monika Lerchová a Milena 
Naglmüllerová, foto ED

Letošní ročník Dramasterie, 
který tradičně pořádal Okrášlova-
cí spolek spolu se Sirkusem, byl ta-
kový minimalistický. Zřejmě nám 
do něj „vlétl“ všesokolský slet a dva 
dny státních svátků odlákaly frek-
ventanty na rodinné dovolené. Mi-
nimalistický, ale výživný! Otevře-
ly jsme tři dílny – improvizace, 
výtvarnou a činohru. Osvědčení
(T. Petřík a Š. Kubíková) i noví
(B. Skrbková a V. Löffelmann) lek-
toři odvedli opět vynikající práci. 
Požádala jsem absolventku Moniku 
Lerchovou o její hodnocení. Tady 
ho máte.

„O tom, že se v Sušici konají 
workshopy v rámci Dramasterie, 

jsem věděla již několik let. Účast-
nily se jí moje neteře a já vždy od 
nich dostala scénář, který jsem 
využila v dramatickém kroužku. 
Několikrát mi nabízely, ať se při-
hlásím s nimi, že je to i pro dospě-
lé. Letos jsem se konečně rozhodla 
a přihlásila se se svou stejně sta-
rou kamarádkou na „Dílnu čino-
hry“ pod vedením Tomáše Petříka 
a Šárky Kubíkové.

Nevěděla jsem, co mám oče-
kávat. Když jsem dorazila na 
smluvenou schůzku, bohužel bez 
kamarádky, která onemocněla, 
čekalo mě překvapení. Byla jsem 
tam já, nejstarší, studenti gymná-
zia a lektoři. Věkový rozdíl byl 

Nevšední akci spolupořádalo 
Sušické kulturní centrum na Past-
vině v Divišově. V sobotu 11. srp-
na bylo zde především pro rodiny 
s dětmi připraveno zábavné a pouč-
né odpoledne příhodně nazvané Do 
zahrádky za zvířátky.

Zeleninová zahrada oplývající 
druhovou pestrostí spolu se zahrád-

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, 
IČ 00 368 512. Sídlo redakce: KD Sokolovna,
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Do zahrádky 
za zvířátky

Dramasterie 2018 

kou bylinkovou byly velkorysým 
zdrojem na místě připravovaných 
zeleninových pochutin. Děti vděč-
ně přikrmovaly zvířátka obyčejná 
(koza, vepř, husa, kůň) i exotická 
(lama), plnily úkoly tradičních sou-
těží a zabývaly se lučními hrami. 
Největšímu zájmu se těšila jízda na 
koni s tím, že malí jezdci se mohli 
přiučit a oře pod odborným vedením 
vyhřebelcovat.

Kromě občerstvení byla pro 
všechny určena i ukázka výsadby 
jedlého lesíku. Rýče se chopil spo-
lumajitel Pastviny Pavel Šašek a za 
pomoci ochotných dětských asis-
tentů vysadil rozličné keře a dře-
viny. Přitom početnému publiku 
ozřejmil zásady a složení takové 
výsadby: „Chceme, aby zde vznik-
lo přirozené prostředí, jak to v lese 
opravdu funguje. Zasadíme proto 
do nejnižšího bylinného patra bru-
sinky, do vyššího keřového ostruž-
níky. Stromové patro bude zastou-
peno švestkami a nejvyšší zde máme 
tuto mandloň. Rozmanitými rostli-
nami tak dokonale využijeme celý 
prostor.“ Nakonec ještě do Past-
viny dorazila country kapela Štreka 
a písničkami zpříjemnila letní pod-
večer. text a foto Eduard Lískovec

vice foto na www.kulturasusice.cz

V pátek 29. června 2018 v 11.00 
nenápadně přejíždíme hranice do 
Bavor. Miládka sděluje, že už po 
čtyřiačtyřicáté. Poprvé 1985 do 
Halle, podruhé v lednu 1990 do 
Vídně s Rybovkou. Do Švýcar je-
deme pošesté, do Uetendorfu po-
čtvrté. Večer už se kocháme silue-
tou alpských velikánů.

V sobotu máme připravenou 
snídani v podzemním království. 
Když se vyhrabeme ven, potká-
váme poštovní doručovatelku na 
elektrotříkolce. Na minináměstíč-
ku s bublajícím potůčkem nás vítá 
starosta a nový sbormistr Werner 
se svými zpěváky. Navzájem tasí-
me po dvou lidovkách a pak odchá-
zíme objevovat krásy šestitisícové-
ho města. Naši skupinu doprovází 
Elisabeth, manželka místopředsedy 
sboru. Zaplatí nám vstupenku do 
aquaparku a kávu s výhledem na 
Eiger, Mönch a Jungfrau. Na večer-
ní oslavě zpívají čtyři sbory. Nejví-
ce nás zaujal Jodlerklub. Naše Ba-
lada přišla na řadu ve 22.50 a byla 
prezentována jako půlnoční pře-
kvapení. Švýcaři ocenili německé 
úvodní slovo naší Věrky a Lubáč-
kovi za perfektní výslovnost nabíd-
li studium na univerzitě. K úspěchu 
nemalou měrou přispěla i skupina 
NÁSOS (viz závěrečné hodnocení), 
takže Jitka mohla čarovat a zpěváci 
zpívat česky.

V neděli jedeme navštívit pa-
desátitisícový Thun s jeho památ-
kami. Za největší poklad považu-
jí Thuňané své jezero: „Ó, tobě na 
počest chceme zpívat. Jestli tě už 
nespatřím, srdce mi pukne...“ Dvě 
sloky tohoto vyznání zazpívala bra-
vurně Maruška za doprovodu akor-
deonu. A Svatoboři dodali: Halia 
halió, haliduli halió ! Před skvělou 
večeří jsme si čekání krátili jazy-
kovým koutkem: Mám žízeň jako 
velbloud – Som smädný ako ťava – 
Ich habe durst wie ein Kamell – Iig 
ha durscht wie nés kamel. Tohleto 
si těžko zapamatujeme, ale guette 
– dobrou chuť, snad ano. Po půlho-
dinové pěvecké „přestřelce“ odchá-
zíme do hajan.

V pondělí se chystáme dobýt 
Stockhorn. Dělíme se na lanovká-
ře, kamzíky a přízemníky. Lanov-
káře po pěti minutách vítá šenkýř-

ka na vrcholové chatě pozdravem 
Krjesach! Kamzíkům předpovídal 
turistický průvodce limit 1,5–2,5 
hodiny. Náš Jeník tuto trasu zdolal 
za 45 minut! Pohled na jezero dva 
tisíce metrů pod námi je nezapome-
nutelný. Holé svahy nad ním mají 
ještě na konci dubna dvoumetro-
vou vrstvu sněhu a laviny po nich 
sjíždějí jako na saních. Ovšem teď 
v červenci se mění v neuvěřitelnou 
botanickou zahradu. Irča: „Vida, 
tady je Prašivec.“ Věrka: „Hm, hez-
ká kytička.“ Irča: „Je tohle Hořec 
nebo Kýchavice?“ Věrka: „Asi ně-
jaký zvonek.“ I voda v jezeře muse-
la být teplejší než v Otavě, když do 
ní vlezli nejen otužilci jako Iva, ale 
i normální smrtelníci. Nescházejí 
se hory s horami, ale lidé s lidmi. 
Tak jako tři Svatoborky se třemi 
francouzskými zpěváky. Zazpívali 
si Teče voda, teče a La Montanara. 
Možná se i sejdou v Sušici. Zkrát-
ka, hudba nezná hranic.

V úterý 3. července se loučí-
me: poslední dvě písničky a polib-
ky. A ještě čokolády od Elisabe-
thy a CD od Honzíka Kyslíka. Ve 
13.00 zastavujeme v Amriswillu 
a jdeme se poklonit a zazpívat na 
hřbitov Václavu Švecovi – Čechy 
krásné a Kde domov můj?

Hodnocení zájezdu. „Z domo-
va jsem vyjel se 40 fr., domů se 
vracím s padesáti.“ Příště jedu 
zas. (SP) Zvláštní poděkování pa-
tří naší Zdeničce za klavírní do-
provody a přípravnou korespon-
denci mezi oběma sbory. Skupina 
NÁSOS – Náhodný symfonický 
orchestr Svatoboru: Jsme s vámi 
ochotni hrát jakoukoliv skladbu, 
v jakémkoliv tempu, na cokoliv 
a kdekoliv. Nakonec zápis sbor-
mistra Wernera: „Jste nejen vý-
borní zpěváci a muzikanti, ale 
i výborní kamarádi!“

Ze svatoborského deníčku 
vypreparoval J. B.

Svatobor slavil 175. narozeniny Männerchoru 
v partnerském městě Uetendorf

Zajímavosti


