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Sušická nemocnice byla opět 
hlavním tématem jednání Za-
stupitelstva města Sušice, které 
se uskutečnilo 16. února v kině. 
Bylo schváleno poskytnutí dal-
ší dotace nemocnici ve výši 
3 mil. Kč na krytí provozní ztrá-
ty. V samostatném bodu progra-
mu podal jednatel Bc. Jiří Vlček 
aktuální informace o činnosti 
nemocnice. Na závěr pak shr-
nul celé své působení ve funk-
ci jednatele Sušické nemocnice 
s. r. o., do které byl jmenován 
14. září 2020 a všem zastupite-
lům poděkoval za spolupráci, ne-
boť na svou funkci k 28. únoru 
2022 rezignoval, a proto byl val-
nou hromadou sušické nemoc-
nice k tomuto datu odvolán. Na 
téma nemocnice se rozproudila 
živá diskuze. Na zasedání vy-
stoupil také nový jednatel su-
šické nemocnice Ing. Luděk 
Cibulka a všem přítomným se 
představil. Požádal jsem ho pro-
to o rozhovor, aby se s panem 
jednatelem mohli seznámit i čte-
náři Sušických novin. 

Jak jste řekl na zasedání za-
stupitelstva města, ve zdravot-
nickém managementu pracuje-
te přes 20 let. Mohl byste svojí 
profesní kariéru přiblížit i na-
šim čtenářům?

„Vystudoval jsem ekonomii na 
vysoké škole báňské v Ostravě. 
Nejdříve jsem pracoval na fi nanč-
ním úřadě jako kontrolor daně 
z příjmu právnických osob, poz-
ději jako vedoucí oddělení dotací 
na fi nančním ředitelství v Ostravě. 
Od roku 2002 jsem působil jako 
ekonom v onkologickém centru 
a laboratořích nestátního zařízení, 
které se vzápětí stalo součástí sku-
piny AGEL. Zde jsem prošel funk-
cemi ekonoma, ředitele, předsedy 

Nemocnice má nového jednatele

představenstva a také jsem byl ně-
kolikrát delegován na pozici krizo-
vého manažera ve zdravotnických 
zařízeních skupiny AGEL, které 
měly zrovna problémy.“

Byl jste už někdy dříve v Su-
šici a znáte Šumavu?

„Ze Šumavy znám jen východní 
okraj. S partou spolužáků jsme pra-
videlně sjížděli Vltavu. Sušici jsem 
ale poprvé navštívil teprve před 
pár měsíci. A musím říct, že máte 
opravdu krásné město. Já jsem ro-
dák z Nového Jičína a to je také bý-
valé okresní město. Mám rád taková 
menší města rodinného typu, kde se 
skoro všichni znají. Navíc kam po-
třebuji, tam si zajdu, vše je v dosahu 
a nemusím využívat MHD.“

Prosincová valná hromada 
vás jmenovala jednatelem od 
1. ledna 2022. Máte s druhým 
jednatelem rozdělené role, nebo 
vás spíše seznamuje s chodem 
nemocnice?

„Samozřejmě mě seznámil 
s novým působištěm, ale naše 
funkce jsou rozdělené. Já se za-
bývám provozem nemocnice a on 
má primárně na starost zdravotní 
pojišťovny. Na konci února končí 
a všechny kompetence pak pře-
jdou pode mě.“

Překvapila vás něčím sušická 
nemocnice?

„Byl jsem zvyklý na soukro-
mou fi rmu, kde je podstatně větší 
tah na bránu. Sušická nemocnice, 
byť je podnikatelským subjektem, 
spadá pod město. Do jejího říze-
ní se tak promítá místní politika 
i s osobními spory. Tyto věci nám 
do podnikání nikdy nezasahovaly. 
Skupina AGEL je probyznysově 
orientovaná skupina, která dlou-
hodobě vykazuje zisk v řadě sto-
vek milionů Kč. Každá společnost 
skupiny má stanovený fi nanční 
plán, který se musel dodržet tak, 
aby jednotlivé fi rmy nebyly dlou-
hodobě ve ztrátě.

Překvapilo mě také silné půso-
bení místních občanských aktivit. 
Stejně tak jsem ještě nikde neza-

žil, aby lidé v jedné nemocnici 
byli tak jednotní ve svém postoji 
k iniciátorům, kteří neustálé vy-
tvářejí negativní obraz o nemoc-
nici na sociálních sítích, podá-
vají různá trestní oznámení atp. 
Doufám, že budu mít možnost 
v budoucnosti s nimi promluvit 
a společně s nimi si situaci vy-
světlit. Nemám žádný problém 
s konstruktivní kritikou.“

Nehrozí nemocnici zavření?
„V žádném případě. Nemocnice 

tu má své místo. Vzhledem k demo-
grafi cké situaci je jistým základem 
interna a na ní pak navazuje dal-
ší péče. Především LDN a mno-
hé odbornosti v ambulancích jako 
např. kardiologie, RTG, sonografi e. 
Strukturu této stávající péče bych 
chtěl postupně doplňovat. Pro pa-
cienty musí být zajištěno základní 
ošetření. Vím, že velkým tématem 
je akutní lůžková chirurgie.“

Kde vidíte největší problém 
tohoto zařízení?

„Akutní problém máme se 
zdravotnickým personálem, kon-
krétně s lékaři. Důležité je, aby 
zde byla normální atmosféra, ve 
které se dá dobře pracovat. Pak 
bude schůdnější sehnat chybějí-
cí personál. Jak už se v současné 
situaci několikrát stalo, oslovený 
lékař si nakonec raději zvolil ne-
mocnici, kde nevládne taková ne-
gativní veřejná atmosféra, a kde je 
klid na práci.“

Co pro dobré fungování ne-
mocnice bude v nejbližší době 
nejdůležitější?

„Prioritou je, aby nastala sho-
da napříč politickým spektrem na 
úrovni města a kraje, zda se ne-
mocnice stane součástí krajských 
zdravotnických zařízení či nikoliv. 
V provozní oblasti je třeba lékař-
ského ředitele a dotáhnout jednání 
s pojišťovnami. Chci pracovat co 
nejlépe podle svého vědomí a svě-
domí a znalostí tak, aby občané 
Sušicka měli dostupnou zdravot-
ní péči v co možná největší škále 
odborností.“

Je podle vás tedy lepší, aby 
si město provozovalo nemocnici 
samo, nebo aby se provozovate-
lem stal Plzeňský kraj?

„Obě řešení mají svá pro a pro-
ti. Pokud nemocnice půjde pod 
kraj, mělo by být jasně deklaro-
váno, že zde zůstane zachována 
stávající péče. Kraj by pak mohl 
dosaturovat ty odbornosti, kte-
ré jsou zde potřeba, aby za nimi 
občané nemuseli jezdit. Dovedu 
si třeba představit, že by k výko-
nům na místních operačních sá-
lech mohl vypomoci chirurgic-
ký tým z jiné krajské nemocnice. 
Chtěl bych, aby se doplnily ně-
které ambulance, které budou mít 
přímou návaznost na internu a tím 
i na hospodaření. 

Pod městem by nemocnice moh-
la také fungovat, ale bylo by to složi-
tější. Dlouhodobě je však nereálné, 
aby město fi nancovalo tak velkou 
ztrátu nemocnice. Navíc vyjedná-
vací pozice šesti společně koexis-
tujících nemocnic je nesrovnatelně 
lepší než jedné malé nemocnice na 
periferii kraje. Myslím, že zastupi-
tel města Sušice zároveň zastává vý-
znamnou pozici na kraji.“

Jak se díváte na možnos-
ti lůžkové akutní chirurgie 
v nemocnici? 

„Jsou tu dobré operační sály, 
ale pokud chcete dělat operace 

V prosinci byl druhým jednatelem sušické nemocnice zvolen Ing Luděk Cibulka.

Na únorovém zastupitelstvu se opět dlouho jednalo o sušic-
ké nemocnici.

dobře, musíte je dělat v nějakém 
přiměřeném rytmu. Je riskantní 
a nerentabilní dělat výkony při 
nízké frekvenci operací. Musel by 
se zde udržovat celý chirurgický 
tým a příslušné navazující odbor-
nosti (anesteziolog atd.). V jed-
nom takovém menším týmu je ale 
nemožné udržet dobrou erudici na 
celé spektrum výkonů. V dneš-
ní době se pak klidně může stát, 
že po nějakých komplikacích vás 
pacient zažaluje pro špatnou péči 
a ve fi nále to může být fatální pro 
celou nemocnici. Diskutoval jsem 
na toto téma s prof. Vorlíčkem, 
bývalým ředitelem Masarykova 
onkologického ústavu a on po-
pisoval, jak to funguje v USA. 
Tam vytvořili vysoce speciali-
zovaná pracoviště (centra exce-
lence), která jsou ale až 600 km 
od sebe. Každý člověk tam radě-
ji zvolí jistotu a lepší péči, i když 
je ve větší vzdálenosti. Následně 
začalo tyto centra vytvářet Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČR nejen 
v onkologii, ale i v jiných odbor-
nostech. Do budoucna si v men-
ším měřítku dovedu představit ta-
kovou místní kooperaci krajských 
nemocnic. Každá nemocnice by 
se zaměřila na určité odbornosti 
a měla svou specializaci.“

Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec

Rada města 7. února 
projednala také záměr na 
vybudování nové cyklostez-
ky ze Sušice do Tedražic, 
která by navázala na stávající 
trasu z Tedražic do Hrádku. 

Ve výběrovém ř ízení 
14. února byl vybrán zho-
tovitel na zateplení byto-
vých domů v lokalitě Ze-
lené údolí (č. p. 718 – 721). 
Po uplynutí lhůty pro podá-
ní námitek bude podepsána 
smlouva. Zahájení stavby se 
předpokládá v březnu nebo 
dubnu a hotovo by mělo být 
do konce roku. 

V pátek 18. února se 
uskutečnilo otevírání obá-
lek zájemců o pronájem 
chaty Svatobor. Podmínky 
výběrového řízení splnili tři 
ze čtyř uchazečů. Vybrané-
ho zájemce komise doporu-
čila ke schválení radě města, 
která rozhodne na svém za-
sedání 7. března.

Ve středu 23. února 
proběhlo otevírání obálek 
výběrového řízení na vý-
stavbu inženýrských sítí 
a komunikací rozvojového 
území pro bydlení bývalých 
kasáren Pod Kalichem. 

„Doufám, že to nejhor-
ší z covidu máme za sebou 
a vše se s jarem vrátí do 
normálu. Čísla nakažených 
teď výrazně klesají, v ne-
mocnici je pět covidových 
pacientů,“ doplnil starosta 
Petr Mottl. 
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Pozor! Změna tel. čísla – Ambulance chronických ran 
– MUDr. Juraj Horský – tel.: 608 860 168

Ohlédnutí domova pro seniory
Vánoce 2021 jsme si mohli opět 

opravdu užít a prožít! Za přispění 
všech zaměstnanců a vedení naše-
ho domova jsme prožili krásný ad-
ventní čas. Přicházely návštěvy, ro-
diny a přátelé, probíhala společná 
výzdoba domova. Po předchozích ti-
chých a osamocených svátcích jsme 
se všichni těšili o to víc!

Advent u nás začíná již několik 
dnů před první Adventní nedělí a na 
přípravách se podílí každý, kdo může 
a co mu síly stačí. V rámci ergotera-
pie klienti pomáhají vytvářet advent-
ní věnce, svícny a větvičky na dveře 
(sami si napečeme perníčky, nazdo-
bíme a navážeme mašličky). Okna 
v jídelnách rozsvítí světýlka a všechna 
patra se sjednotí výzdobou vánočních 
stromů a hvězdiček. Na stolech máme 
tradičně jmelí a barborku, při snídani 
není těžké zaslechnout koledy. 

Na začátku prosince nechyběla 
návštěva Svatého Mikuláše, anděla 
a čertic. Mikuláš byl důstojný a spra-
vedlivý, Anděl hodný, krásný a na-
dělující svařák s perníčkem, čertice 
svůdné a rozverné. Po vypití svařá-
ku už byli rozverní všichni. 

JANA JIŘÍ MARIE JAN EVA PETR HANA JOSEF AN N
A PAVEL LEN

KA MARTIN KATEŘINA TOMÁŠ LUCIE JAROSLAV VĚRA MIROSL
AV

 A
LE

N
A 

ZD

ENĚK

Lenka
Lenka má svátek 21. února. 

Lenka bylo jedno z nejoblíbeněj-
ších jmen sedmdesátých a osm-
desátých letech minulého století. 
Dnes je podle nejnovějších údajů 
na 19. místě.

Ženské křestní jméno Lenka se 
vyskytuje také ve variantě Lena. 
Jméno nemá mužský protějšek. 
Lenka je podle některých teorií 
příbuzná se jménem Helena, kte-
ré pochází z řečtiny a překládá se 
jako „světlo“ či „pochodeň“. Dal-
ší možností je jméno Magdalena, 
které pochází z hebrejštiny a pře-
kládá se jako „původem z Magda-
ly“. Jméno souvisí s aramejským 
slovem „magdala“ ve významu 
věž. Jméno Lenka tedy můžeme 
překládat několika způsoby.

Jméno dává velký prostor pro do-
mácí variace, stejně tak je neome-
zený prostor v jeho výkladu. Žena 
jménem Lenka může být zářivým 
světlem, hvězdou či pochodní, stej-
ně tak i strážnou věží pro své blízké.

Domácími verzemi jména jsou 
Léňa, Lenča, zdrobněle pak Lenič-
ka, Lenuška a Lenina. Jméno zna-
jí i Slováci. Anglická verze jména 
je Lena, stejně tak i italská nebo 
polská. Němčina jméno užívá jako 
Lena, také Lene nebo Leni. Maďar-
ština jméno zná jako Lenke nebo 
Léna.

Mezi významné nositelky jmé-
na patří především současné známé 
osobnosti, protože se jedná o jedno 
z novějších jmen, jako např. zpěvač-
ka Lenka Filipová (Lenny) a Dusilo-
vá, herečka Termerová a Vlasáková 
a jachtařka Šmídová, která vyhrála 
stříbrnou medaili na olympijských 
hrách. Jméno nosila i Leni Riefen-
stahl, německá fi lmová režisérka.

Přinášíme rozhovor s Lenkou 
Kopřivovou, učitelkou matematiky, 
fyziky a informatiky a nynější zá-
stupkyní ředitele na ZŠ Sušice. Učí 
zde 20 let a byla 5x třídní učitelkou. 

ZNÁMÁ JMÉNA 
A JEJICH NOSITELÉ

To nás baví

Po dvouleté odmlce, plni netrpě-
livosti, s velkým očekáváním, jsme 
1. února zahájili výstavu výtvar-
ných a fotografi ckých prací žáků ZŠ 
T. G. Masaryka. Výstava je malou 
ochutnávkou prací, které vytvoři-
li naši šikovní žáci pod vedením 
zkušených učitelek. Výtvarné práce 
odrážejí nadšení a pohodu při hodi-
nách výtvarné výchovy. Kéž by to 
tak bylo i v ostatních předmětech. 
Všem přejeme do druhé poloviny 
školního roku hodně sil, nadšení 

Nemocnice – 4 roky od petice
To už je doba, kdy spatřila svět-

lo světa petice za obnovu provo-
zu Sušické nemocnice. Proč jsem 
ji tehdy vlastně psala? Společnost 
Nemos/Penta v listopadu 2017 uza-
vřela v Sušické nemocnici chirur-
gické lůžkové oddělení a omezila 
chir. ambulanci do 15:30 hod. Ná-
sledně k poslednímu prosinci 2017 
uzavřela i dětské lůžkové oddělení. 
Sušičanům a především občanům 
spádové oblasti se tak výrazně zhor-
šila dostupnost zdravotní péče a do-
jíždění do vzdálenějších nemocnic je 
nejen časově náročnější, ale i fi nanč-
ně nákladné pro rodiny s omezeným 
rozpočtem. 

Za ty čtyři roky zažila Sušická 
nemocnice mnoho změn a zvratů, 
větších, menších, skrytých, pozi-
tivních i negativních. První velkou 
změnou byl odchod provozovatele 
Nemosu/Penty a zpětvzetí provozu 
pod město (9/2019). Druhým vel-
kým mezníkem byla smlouva s VZP 
na provoz akutní lůžkové chirurgie 
a znovuotevření provozu tohoto od-
dělení (1/2020), a to také na zákla-
dě jednohlasného doporučení za-
stupitelů města Sušice o směřování 
provozu nemocnice o třech lůžko-
vých odděleních (chirurgie, inter-
na, následná péče), JIP, ambulancích 
a komplementu s plánováním poří-
zení CT přístroje (12/2019). Dalším 
zvratem bylo opět uzavření tohoto 
oddělení následkem politického roz-
hodnutí rady města Sušice výmě-
nou jednatelů nemocnice (9/2020). 
Následující události vyústily k vy-
hlášení prvního místního referen-
da o budoucnosti Sušické nemocni-
ce, resp. ať občané sami rozhodnou 
a dají signál k tomu, jestli mají za-
stupitelé jimi kdysi zvolenou péči 
dál v nemocnici aktivně podporo-
vat. V Sušici se referenda zúčast-

O provonění domova se posta-
raly naše kuchařinky, které napek-
ly poctivé cukroví. Do všech koutů 
byla cítit vanilka, cukr, koření a čo-
koláda. Každý dostal svou krabičku 
a ještě zbylo na společné mísy k po-
sezení u pohádky nebo koled. 

Celé svátky podtrhuje i jídelníček 
s tradičními chody.

Štědrý den oživí tóny houslí 
místního sbormistra pana Baierla 
s přáteli, se kterými si všichni rádi 
zazpívají koledy. 

Vánoční atmosféru nám pomohli na-
vodit svými přáníčky či dárečky míst-
ní mladí hasiči, pionýři, studenti SOŠ 
a skauti z Hartmanic. Milým překvape-
ním byly dárečky od Lenky Věžníkové. 
Zaměstnanci Sulesu nám každoročně 
dodávají jedlové větve na výzdobu. 

Pravidelné návštěvy a duchov-
ní slovo k nám přináší kněz Adolf 
Pintíř a místní kapucíni, bratr Petr 
a bratr Jan. S vánočním progra-
mem přijíždí i kněz Tomas van Za-
vrel s Lenkou Krištofovou.

Za tyto kouzelné chvilky děku-
jeme vám všem! 
Helena Březinová, Jana Vošalíková

a radosti z vlastní práce. Širokou 
veřejnost zveme do výstavní síně 
Městského úřadu v Sušici, kde je 
výstava instalována. Za realizaci 
a přípravu výstavy děkuji všem asi-
stentkám a učitelkám, zvláště pak p. 
A. Szkanderové, p. D. Hraničkové 
a p. V. Vlkové Kohoutové.

P.S. Prohlédněte, zhodnoťte 
a nezapomeňte zapsat do knihy 
výstav své postřehy.

Za kolektiv ZŠ T. G. Masaryka 
v Sušici Hana Hasnedlová

Jak jste přišla ke svému jménu?
„Dali mi ho rodiče. Stejné jméno 

chtěli dát i mé sestřenici, tak se naši 
rodiče dohodli, že ho dostane ta, kte-
rá se narodí dříve. A byla jsem to já.“

Co vás lákalo na tom být 
učitelkou?

„Představa být učitelkou se ve 
mně probudila na střední škole, moje 
teta je také učitelka a vždy jsem ráda 
hledala způsoby jak vysvětlit látku 
spolužákům, aby ji dobře pochopili.“

Co vás na práci nejvíce baví?
„Na práci mě baví hlavně nejed-

notvárnost, žádný den, žádný rok ani 
žádný měsíc není stejný jako před-
cházející. Nikdy nevíte, co vás čeká, 
jestli příjemné překvapení, nebo ne-
příjemné. Samozřejmě k tomu patří 
také časová fl uktuace, práci si mohu 
rozdělit i podle sebe.“

Co ráda děláte ve svém volném 
čase?

„Všechno možné. Ráda čtu, kou-
kám na fi lmy, které také ráda upra-
vuji na počítači společně s fotka-
mi, chodím do přírody, na turistiku. 
Baví mě hrát různé hry, jako jsou na-
příklad únikovky. Cestování je také 
má oblíbená činnost, jak po České 
republice, tak kolem světa. Nejvíce 
se mi líbilo v Americe, kde mám 
také synovce. Procestovali jsme růz-
né přírodní úkazy, jako je například 
Grand Canyon, ale také méně známý 
Bryce Canyon.“

Jak vzpomínáte na naši třídu?
„Tak jak jinak než s láskou, po-

chopitelně. Stýská se mi a mrzí mě, 
že váš poslední rok dopadl tak, jak 
dopadl. V devítce to bývá takové 
nejlepší, stužkování, už jste velcí 
a rozumní a je to jiné, ale tohle nám 
bohužel covid zkazil, takže jsme si 
to vůbec neužili. Tím jsem vlastně 
zakončila moji kariéru třídní uči-
telky, takže spíše smutný závěr, ale 
vzpomínám na vás moc.“

Marie Kuthanová 
a Tadeáš Horák, 2.A

nilo 55 % voličů, z nichž 91 % se 
vyslovilo pro to, aby město Sušice 
aktivně podporovalo zdravotní péči: 
lůžková interna, lůžková chirurgie, 
JIP, následná péče, ambulance, kom-
plement (RTG, SONO, laboratoř), 
včetně pořízení CT přístroje v Su-
šické nemocnici (10/2021). Výsle-
dek místního referenda je tak plat-
ný a závazný pro všechny orgány 
města. Přesto 4 členové rady města 
Sušice (mimo Piráti) ve funkci val-
né hromady odhlasovali změnu po-
skytované lékařské péče z akutní 
lůžkové chirurgické péče na jedno-
denní chirurgickou péči (11/2021). 
K mému nepochopení se jednoden-
ní péče zvolila i přes to, že o jedno-
denní chirurgii bylo diskutováno na 
zastupitelstvu v roce 2018, že není 
vhodná, ba dokonce je velmi riziko-
vá pro starší populaci obyvatelstva, 
která na Sušicku převažuje. 

Jako další velký zvrat se dá oče-
kávat zrušení registrací na akutní 
lůžkovou chirurgii, při kterém au-
tomaticky zanikají i smlouvy s po-
jišťovnami. Nyní je již ohrožen 
i provoz chirurgické ambulance 
v rozsahu 24/7. I přes veškeré naše 
výzvy a připomínky k udržení zdra-
votní péče v rozsahu, v jakém se ji 
podařilo obnovit bývalým vedením, 
se ukazuje, že jak dalece je pro ně-
které zastupitele udržení zdravotní 
péče pro své občany prioritou.

V letošním roce budou komu-
nální volby a dá se očekávat, že Su-
šická nemocnice bude opět žhavým 
tématem. Sama účast občanů Sušice 
v referendu ukázala, jak moc obča-
nům Sušice na dostupnosti zdravotní 
péče záleží. Bude se chtít opět někdo 
pustit do práce a pokusí se znovu na-
startovat poskytování akutní lůžko-
vé péče v Sušické nemocnici? V to 
doufám.   Zuzana Hrabá

Sušický seniorský klub Pohodář 
má 92 členů, jeho předsedkyní byla 
opětovně zvolena paní Dagmar Ko-
pačová. Pravidelné schůzky klubu 
probíhají dvakrát měsíčně. Pokaždé 
je v nabídce nějaký zajímavý pro-
gram, například beseda o zdravé 
výživě, lécích, vitamínech a doplň-
cích stravy, o trénování paměti 
nebo o novinkách v péči o seniory. 
Na jarní měsíce jsou naplánovány 
ukázky velikonočních vazeb a de-
korací a také přednáška pana Emila 
Kintzla s názvem Zmizelá Šumava. 

Klub Pohodář
Na programu jsou i společné zá-
jezdy po krásách naší země či re-
kondiční lázeňské pobyty.

Senioři se účastní sportovních 
her v rámci Plzeňského kraje. Hry 
jsou organizovány jak v Sušici, tak 
i v Plzni a v Sulkově. Město Sušice 
sponzorovalo pořízení sportovního 
vybavení včetně mikin s logem na-
šeho města, za což mu patří velký 
dík. Věříme, že na nejbližším spor-
tovním klání budou sušičtí senioři 
naše město vzorně reprezentovat.

 -JR-
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 7. února 2022
• Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Sušice II, 

teplofi kace bytových domů čp. 793, 794, 795, 796“ – společnosti STA-
VOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 384 73 Stachy, IČO 40740056 
s cenovou nabídkou 2.224.390,06 Kč bez DPH (2.558.048,57 Kč 
s 15% DPH). Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila staros-
tu města jejím podpisem.
• Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Sušice II, Ná-

dražní čp. 138, rekonstrukce elektroinstalace bytového domu“ – společnos-
ti Josef Lád, Chlum 22, 342 01 Sušice IČ 163512645 s cenovou nabídkou 
236.582,00 Kč plus DPH. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila 
starostu města jejím podpisem.
• Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele akce 

„Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smeta-
nova, Studentská – SO01, SO11, DSO21.1“, a to ve zjednodušeném podli-
mitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění, podle přílohy. 
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce na realizaci akce „Oprava studní v lesoparku Pod Kalichem“ 
podle směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a zároveň schvaluje fi rmy, které budou vyzvány k předlo-
žení cenové nabídky: Stavební fi rma RENO CZ, s.r.o. Otavská 1266, 342 
01 Sušice, Sušická stavební s.r.o., Tichá 873, 342 01 Sušice, RYNOSTAV 
s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice, Miroslav Šperl, Divišov 26, 342 
01 Sušice, Jaroslav Markovič, Bohdašice 4, Dlouhá Ves, 342 01.
• Rada města schválíla smlouvu o dílo na zakázku „Těžení sedimen-

tů z nádrže č. 2 – Luh“ se společností JIMPRA s.r.o., U Papírny 1051, 342 
01 Sušice, ve výši 275 268 Kč bez DPH a pověřila starostu města podpi-
sem smlouvy.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové 

opatření č. 1, kterým se u organizace 215-Základní umělecká škola na-
výší prostředky o 200 tis. Kč na úhradu tepelné energie v první polovi-
ně roku 2022.
• Rada města uložila ředitelům všech organizací zavést úsporná opat-
ření týkající se snížení spotřeby energií.
• Rada města schválila vyúčtování dotace poskytnuté Plzeňským kra-

jem pro krytí provozní ztráty společnosti Sušická nemocnice s.r.o. v období 
od 16. 11. 2020 do 16. 2. 2021 ve výši 4,5 mil Kč. 
• Rada města schválila znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění 

sociálních služeb Oblastní charitou Sušice ve výši 250 000 Kč a doporu-
čuje zastupitelstvu města schválit přidělení příspěvků na soc. služby: Pe-
čovatelská služba (identifi kátor: 2850203) 110 000 Kč, Odlehčovací služba 
(identifi kátor: 5068876) 30 000 Kč a Sociální poradna Racek (identifi kátor: 
5968813) 110 000 Kč. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušic-

ká nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 
76 302 zvolila tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady – Bc. 
Petr Mottl, zapisovatelka Marie Valdmanová.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušic-

ká nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 
76 302 uložila jednateli urgentně řešit personální obsazení chirurgické 
ambulance a RTG. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302 doporučila zastupitelstvu města Sušice ke schválení provozní dotaci 
pro Sušickou nemocnici, s.r.o. ve výši 3,0 mil. Kč.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302 vzala na vědomí oznámení jednatele společnosti o odstoupení z funkce.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302 odvolala jednatele společnosti z funkce ke dni 28. 2. 2022.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušic-

ká nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 
76 302 pověřila jednatele společnosti Bc. Jiřího Vlčka, aby do 28. 2. 2022 
předal kompletní agendu celé nemocnice Ing. Luďku Cibulkovi.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušic-

ká nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 
76 302 zvolila člena dozorčí rady společnosti pana Bc. Jiřího Vlčka, MBA 
ke dni 1. 3. 2022.
• Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následu-

jící věci, které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlast-
ník není znám.
Dámská bunda – 1 ks, přívěsek – 1 ks, náušnice – 1 ks, taška nákup – 1 ks, 
mobilní telefon – 3 ks, taška na boty – 1 ks, peněženka – 6 ks, jízdní kolo – 5 ks, 
řetízek – 1 ks, prstýnek – 1 ks, platební karta – 1 ks, hodinky – 1 ks.
nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových stránkách 
Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » Aktuál-
ní informace.   Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 8. 3. | 19. 4. | 10. 5. | 14. 6. | 19. 7. 

9. 8. | 13. 9. | 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022
Horažďovice: 5. 4. | 28. 6. | 4. 10. 2022

Nalžovské Hory: 15. 3. | 20. 9. 2022

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).
KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

ODPADY V SUŠICI – reakce na článek Historie 
a současnost nakládání s odpady v Sušici

Potřebuje Sušicko architekta města?
Od počátku volebního období 2018–2022 se snažím spolu s dalšími 

rozvířit debatu a hledat pro Sušicko optimální model na dané téma. Mnohá 
města v ČR jsou v dané oblasti příkladná, a i proto se tam lidem lépe žije 
a podniká, a i proto se tam mnozí lidé těší na návštěvu či se tam stěhují…

Na půdě zastupitelstva města Sušice se dokonce podařilo zaúkolovat 
radu města, aby pro to něco hmatatelného udělala. Mnohé dokumenty jsem 
zajistil, zhotovil a předložil, na což někteří zastupitelé halekali: „Karle, 
proč nám pořád něco posíláš? Kdo to má pořád číst?“.

Bohužel se však musejí starat jiní, což lze doložit akcí, která byla na 
dané téma uspořádána dne 1. 10. 2021 ve staré lékárně a která se povedla: 
Pecha Kucha Night Plzeň – Sušice – architekt města. Avšak rada města 
ani vedení města na to nenavazuje, nic pro to dále nekonají… ani v roz-
počtu na rok 2022 na to nejsou peníze…

Sušicko však architekta města potřebuje, jak říkala moje babička, „jako 
koza drbání“. Vždyť např. pohleďte jen na výjezd ze Sušice do Červených 
Dvorců a roztoucí viladomy, které do daného území ani urbanisticky ani 
architektonicky opravdu nepatří. To rozpozná i laik a mnozí lidé se mě na 
to ptají, jak je to možné, že to bylo povoleno… Anebo zhodnoťte, jak mohl 
už léta pozitivně působit architekt města v problematické lokalitě bývalého 
podniku Solo: kruháč mohl být o křižovatku níže, kde by byl potřebnější, 
některé hodnotné stavby bývalé sirkárny mohly být přestavěny na byty, 
služby, prodejny, provozovny aj., a Sušice nemusela mít tak příšerný pří-
jezd od Jána. Místo toho jsou tam jen ruiny jako symbol usilovné práce 
vedení města za min. 15 let… Anebo ten reklamní smog, zkostnatělá pa-
mátková péče, mnohdy neodborná příprava městských investic a spous-
tu jiných problémů, které má každé město řešit, neboť je to jeho úkol…

Snad se ale blýská na lepší časy. Ke konci února se budou totiž po Suši-
ci pohybovat studenti Fakulty architektury ČVUT, kteří se budou v rám-
ci letního semestru Atelieru Kohout–Tichý zabývat Sušicí, potenciálním 
urbanistickým rozvojem i některými konkrétními lokalitami a stavbami 
(občanskými). Aspoň zde rada města podala ruku a nasypala potřebný 
peníz (100 tis.Kč včetně DPH). Budou chtít s veřejností i zastupiteli ko-
munikovat nad výsledky vlastních analýz a postřehů (zřejmě o víkendu 
26.–27. 2. 2022) a poté také na závěr své práce veřejně prezentovat (asi 
konec června či začátek září 2022). Pevně věřím, že se máme na co tě-
šit, držme si palce!

3. 2. 2022 Karel Janda, architekt, zastupitel města Sušice

Na prosincovém zasedání schvalovali zastupitelé vyhlášku o od-
padech. Čísla, která jsme dostali od úředníků města, se výrazně liší 
od čísel v článku. Autor Ing. Skrbek uvádí, „že se jedná o odpad vý-
hradně od občanů města, další komunální odpad např. od subjektů 
zapojených do systému města zde uveden není, abychom porovná-
vali podle stejných parametrů.“ Každopádně si myslím, že město by 
se mělo s fi rmou shodnout na jednotném vykazování dat. Jinak totiž 
data nebudí důvěru.

Protože „o peníze jde až v první řadě“, je pro občana důležité, ko-
lik za odpady zaplatí. Letos došlo k výraznému navýšení z 500,– na 
800 Kč. To je například pro čtyřčlennou rodinu znatelný zásah do 
rozpočtu. Argumentem byl prudký nárůst objemného odpadu v roce 
2020 (údajně si lidé v době covidu uklidili půdy) a zvyšující se nákla-
dy města, které musí Pošumavské odpadové zaplatit. Ano, obecně lze 
souhlasit s tím, že v posledních pěti letech rostou náklady odpadové-
ho hospodářství rychleji, než tomu bylo v minulosti. Ale… Je kont-
rola nad provozem sběrného dvora dostatečná? Měli občané všechny 
informace o druzích separovaného odpadu a umístění nádob? Mají 
ke třídění motivaci? V konečném důsledku totiž zaplatíme zvyšující 
se náklady všichni.

 V Sušických novinách z 28. ledna nám někdo – podepsán značkou 
-mpo- sdělil v „Komentáři k Obecně závazné vyhlášce města č. 3/2021 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“, že 
podobná výše poplatku je i v okolních obcích a městech. Ale zapo-
mněl na Klatovy, kde se také o odpady stará Pošumavská odpadová. 
Klatováci platí 450 Kč, senioři nad 80 let a děti do šesti let platí polo-
vinu. A druhá poznámka k textu tajemného pisatele: město Železná 
Ruda má sice ve vyhlášce poplatek 1.000,– Kč, ale občanům s trvalým 
bydlištěm vrací 800 korun zpět jako dar. Tedy Železnorudští platí ve 
skutečnosti dvě stovky za rok.

Co můžeme na odpadovém hospodářství zlepšit? Osobně vidím 
možnosti v oblasti likvidace biologického odpadu. Ve vegetačním 
období jsou často hnědé kontejnery přeplněné. Pro Sušici by mys-
lím bylo užitečné založit kompostárnu. Vždyť štěpkování větví či 
častější svoz bioodpadu by lidé bydlící v domcích se zahradou ur-
čitě přivítali. Chválím město za kompostéry, které zájemci dostali 
zdarma k používání.

 Odpadové hospodářství se vlivem nové legislativy bude muset po-
prat s řadou úkolů. Zatímco nyní se k recyklaci vytřídí cca 40% odpa-
du, do roku 2035 to musí být 70%! To dnes města a obce vědí a měly 
by se postupně připravovat. Milena Stárková, zastupitelka za ČSSD

STUDENTI ARCHITEKTURY ZVOU VEŘEJNOST
Studenti ateliéru Kohout Tichý z Fakulty architektury ČVUT, kteří 

v tomto semestru budou pracovat pro město Sušice, by se rádi v rám-

ci svého pracovního pobytu neformálně setkali s místními občany, 

kteří by jim mohli leccos podnětného o Sušicku sdělit.

Proto neváhejte a přijďte si s nimi popovídat do Restaurace 
ZLATÁ OTAVA („Letiště“ – salonek), kde budou na vás čekat

v sobotu 26. února 2022 od 20 do 22 hodin.

Vážení občané, pořadatelé akcí,
vzhledem k ustanovení novely zákona o přestupcích, 

účinné od 1. října 2016, a vzhledem k připravované 

obecně závazné vyhlášce města Sušice o nočním kli-

du, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je 

doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při ni-

chž nemusí být doba nočního klidu dodržována, podle 

§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestup-

cích, vás žádáme, abyste nám sdělili, v jakých (konkrét-

ních) termínech v roce 2021 plánujete pořádání tradič-

ních akcí, pro které přichází v úvahu vymezení kratší 

doby nočního klidu nebo stanovení výjimečných přípa-

dů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Doba nočního klidu je stanovená zákonem od 22. ho-

diny večerní do 6. hodiny ranní. Prosíme vás o zaslá-

ní termínů na e-mail: krakovcik@kulturasusice.cz 

včetně uvedení kontaktu na pořadatele, a to do 10. 

března 2022.      Město Sušice
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PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Jména květin

Činnost Klubu českých turistů, odboru Sušice v roce 2021

Ani v roce 2021 nám virus co-
vid-19 nedovolil rozvíjet naše akti-
vity a pokud ano, byla většina našich 
členů velmi opatrných v návštěvách 
hromadných akcí. Nepříznivá opat-
ření měla za důsledek i nekonání kla-
sické výroční členské schůze v led-
nu a tak se poprvé v historii konala 
pomocí e-mailové korespondence, 
tzv. per rollam. Byli jsme překva-
peni, kolik členů se této formy hla-
sování zúčastnilo. 

Naše činnost v roce 2021 se zamě-
řovala na pořádání především jed-
nodenních výletů vlaky či linkovými 
autobusy na známá i neznámá místa 
Šumavy – na zříceninu kaple Všech 
svatých u Rabí, na Hojsovu Stráž s or-
lojem a vyhlídkou Liebeshӧhe a oko-
lím Brčálníku, z Alžbětína po NS 
Sklářská na Svárožnou, z Alžbětína 
k našim sousedům na vrcholy Hochfels 
a Hochberg, z Antýglu údolím Hamer-
ského potoka přes Výhledy na Horskou 
Kvildu, Turnerovu chatu, na Rokytu, 
příp. na Čeňkovu Pilu. Také jsme na-
vštívili rozhlednu Libín a Prachatice, 
park Průhonice a Sázavský klášter, 
Hohen Bogen a Neukirchen. Z důvodů 
koronavirových opatření jsme museli 
původně plánovaný třídenní zájezd za 
krásami okolo Vltavy omezit pouze na 
jednodenní putování Svatojánskými 
proudy a po replice první značené tra-
sy KČT. V roce 2021 i přes nepříjemné 
podmínky našich sousedů na Sloven-
sku byl uspořádán již z roku 2020 odlo-
žený vícedenní zájezd do Slovenského 
ráje. Kromě těchto akcí proběhly i kla-
sické akce – „Poslední šlápotu“ jsme 
šli do Žichovic, Silvestrovský a májový 
výstup na Sedlo, „Jarní setkání turistů 
Plzeňského kraje“ na Krkavci, „Pod-
zimní setkání turistů Plzeňského kra-
je“ ve Kdyni s výstupem na rozhlednu 
Koráb a zříceninu hradu Rýzmberk. 
Začíná být i tradicí společná vycház-
ka s TJ Sokol na Šumavu, tentokráte 
se šlo z Hartmanic přes Dobrou Vodu 
na vrch Březník a zpět na Rovinu. Na 
podzim jsme opět kvůli koronaviro-
vým opatřením ze strany pořádající 
obce Mutěnice museli zrušit zájezd na 
Moravu za „Putováním slováckými vi-
nohrady“. Slabou útěchou byla potom 
celostátní turistická akce „Za posled-
ním puchýřem“ v listopadu v Brně.

Nedílnou součástí činnos-
ti KČT je i pravidelná kontrola 
a údržba turistického značení, 
směrovníků a směrovek, která je 
vykonávána našimi členy zcela na 
dobrovolné bázi. Každoročně je pro-
vedena kontrola a údržba cca 1/3 
tras na vymezeném území. Kom-
pletní kontrola a údržba každé trasy 
musí proběhnou 1 x za 3 roky. Všem, 
kdo se na této dobrovolné činnos-
ti podílejí, patří velké poděkování. 
Ve značkařském obvodě Sušice je 
615 km turisticky značených tras 
a více než 1000 směrovek a tabu-
lek. Každoročně 24 značkařů obno-
vuje jednu třetinu tras a vyměňuje 
směrovky podle jejich stavu. V roce 
2021 to bylo 206 km tras, opraveno 

Kam se hrabou, co do krásy 
našeho jazyka, jména a příjmení 
lidská oproti jménům květin. Čím 
vás mohou zaujmout jména členů 
např. fotbalového celku z Horní 
Dolní – Novotný, Novák, Svo-
boda, Dvořák, Procházka, Bílý, 
Horák, Hájek, Beneš, Pokorný, 
Marek? Vezmete-li ale proti tomu 
dvě fotbalové jedenáctky chrá-
něných květin, jednu mužského 
a jednu ženského rodu, otevřou 
se vám dveře nevídané předsta-
vivosti a fantazie. Posuďte sami 
– družstva jsou sestavena pou-
ze z květeny rezervací Sušicka 
uvedených v ukončeném seriálu 
– nejprve ženský rod: v útoku – 
Dutohlávka Alpská, Vlnice Chlu-
patá, Metlička Křivolaká, záloha 
– Plavuň Pučivá, Dymnivka Dutá, 

Ostřice Blešní, Pleška Stopkatá, 
v obraně – Ožanka Hroznatá, Ky-
hanka Sivolistá, Bělozářka Větvi-
tá, Pětiprstka Žežulník a v kisně 
Tučnice Obecná. Reprezentace 
rodu mužského: na hrotu – Všivec 
Lesní, Hlístník Hnízdák, Vsta-
vač Kukačka, záložníci – Hla-
dýš Širolistý, Tořič Hmyzonos-
ný, Tužebník Jilmový, Vemeník 
Zelenavý, beci –, Trýzel Vonný, 
Hadí Mord Nízký a uprostřed ne-
kompromisní brousek Úročník 
Bolhoj, Nakonec brankař Střevíč-
ník Pantofl íček. Na řádný průběh 
by dohlížel obávaný sudí Švihlík 
Krutiklas… To by byla přímo jed-
na báseň poslechnout si rozhlaso-
vý komentář k utkání mezi tako-
vými družstvy!

Eduard Lískovec

I Lukáš Vaculík hrál myš, jež měla pré

bylo 12 směrovníků a vyměněno 
100 ks směrovek.

Všichni si budeme přát, aby se 
v roce 2022 situace zlepšila a moh-
li jsme vyrazit za dalšími turistic-
kými cíli. Všechny pořádané akce 
jsou přístupny nejenom členům KČT, 
ale i ostatním případným zájemcům 
o vycházky krásnými kouty naší mi-
lované Šumavy i ostatních míst v re-
publice. Pozvánky na jednotlivé akce 
najdete ve vývěsní skříňce na začátku 
ulice „Na Příkopech“ popř. na inter-
netových stránkách KČT, odbor Suši-
ce www. kctsusice.wixsite.com/1890, 
kde si můžete prohlédnout „Program 
na rok 2022“ i fotografi e z jednotli-
vých výletů v minulých letech.

Alena Švarcová + Petr Čonka

Tento známý song zazněl 
v neděli 13. února na vernisáži 
výstavy fotografi í Josefa Baier-
la. Jak jinak, než zpěvem, osla-
vit život hned čtyř jubilantů. 
Zvlášť, když se výstava uchýli-
la do prostor ZUŠ v Sušici. 

K již zmíněnému Josefu Baier-
lovi se přidal další hudebník – Vla-
dimír Kratochvíl, hudebník – ama-
tér František Březina (všichni slaví 
své kulatiny v únoru) a s mírným 
předstihem i další letošní jubi-

lant akademický malíř Miloslav 
Čelakovský. 

Setkání to bylo víc než příjem-
né. Zazněly zdravice od bývalých 
žáků, popřálo se, popovídalo se, 
přiťuklo na zdraví, zahrálo. S po-
děkováním za celoživotní práci 
všech čtyř – kromě lásky k hudbě 
a umění je pojí i povolání učitel-
ské – přišel také pan starosta Petr 
Mottl s manželkou. Všem věno-
val krásnou pamětní medaili měs-
ta Sušice.

Už minule jsem psala, že se pá-
nové nesmazatelně vepsali do živo-
ta našeho města. Nezmínila jsem 
ale jejich široký záběr. My, kdo je 
známe dlouhá léta, víme, že se do-
tkli mnoha oblastí. A kam šlápli, tak 
se zelenilo. 

Zůstanu ještě chvilku u naše-
ho „Pepči“. Sbormistr, dirigent, 
houslista, violista – to jsou všech-
no skutečnosti všeobecně známé. 
Ale také malíř, kreslíř a (jak jsme 
se přesvědčili na výstavě), také fo-
tograf a vtipný glosátor. Jeho fot-
ky stromů, kořenů a pařezů svědčí 
o vskutku výtvarném oku. Výstavu 
si v tuto chvilku mohou zatím pro-
hlédnout jen žáci ZUŠ a jejich ro-
diče. Ale slibujeme, že o ni širokou 
veřejnost nepřipravíme. Najdeme 
prostor a čas a budeme vás včas 
informovat. Byla by škoda, kdy-
byste neviděli.

Takže, pánové, hodně zdra-
ví! A „haby vám to ještě dlouho 
dobře šlo“!

Milena Naglmüllerová

Světové divadlo s předními čes-
kými herci představuje v sokolovně 
Stálá divadelní scéna Klatovy ve 
spolupráci se Sušickým kulturním 
centrem. Nedávno zde obecenstvo 
vidělo Paříž a 15. února se při před-
stavení přeneslo do Londýna. V obou 
metropolích to ale vypadalo téměř 
stejně – děj se totiž odehrával v po-
koji, jen tentokrát obrazy na stěnách 
jasně odkazovaly na Británii (por-

tréty královské rodiny). Situační ko-
medii britské dvojice J. Mortimera 
a B. Cooka – Když kočky nejsou 
doma nastudovalo profesionální lit-
vínovské Docela velké divadlo.

Pod jeho docela velká křídla se 
vejde docela dost stálých všeobecně 
známých hostů. V tomto kuse se na-
příklad pod režijním vedením Jurije 
Galina blýskl Lukáš Vaculík a Hana 
Sršňová, dále také Robert Stodůlka, 

Lenka Lavičková, Jaroslava Zimová 
a Markéta Turková. Hru má divadlo 
na repertoáru už 12. rok. Komické 
scény s manželi dvou sester, jimž 
jejich protějšky nevyhovují z opač-
ných důvodů (jeden je např. záletník 
a druhý naopak…) gradují s ukry-
tými milenkami v koupelně a jed-
nostrannou výměnou manželek. 
Početné publikum dotvořilo vese-
lou atmosféru nevázaným smíchem 
a potvrdil, že život se po covidu vrací 
do normálních kolejí.

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

Docela velké divadlo má sídlo 
v Litvínově, ve své vlastní diva-
delní budově postavené v letech 
1906 – 1910, kterou se snaží vrá-
tit do její původní podoby, svou 
stálou scénu má v pražském Di-
vadle U Hasičů. Pravidelně hos-
tuje také v dalších pražských 
divadlech (např. Divadlo Pala-
ce, Divadlo Mana, Divadlo Bez 
zábradlí), v brněnském Divadle 
Bolka Polívky a téměř ve všech 
českých a moravských divadlech 
a domech kultury. Divadlo dnes 
sdružuje téměř 40 umělců, kteří 
se podílejí na jednotlivých insce-
nacích. Dosud odehrálo více než 
7000 představení, která zhlédlo 
více než 2.000 000 diváků doma 
i v zahraničí. (např. USA, Kana-
da, Austrálie, Mexiko, Francie, 
Španělsko).

(Zdroj: docelavelkedivadlo.cz)

Výběr zajímavých zpráv z městské kroniky přinášíme v nové minisérii. 
První díl čerpá ze záznamů, které sepsal sušický purkmistr Josef Ambrož 
Gabriel do roku 1850. Pokusil se o Sušici sehnat i ty historicky nejvzdá-
lenější zprávy a čerpal z mnoha pramenů (o nejstarších dobách především 
z Palackého Dějin národa českého – např. hned první věta kroniky: Klaudi-
us Ptolemeus zeměpisec ve druhém století po Kristu postavil některá města 
od Bójův založena a to zejména město Setuakatum do krajin naší vlasti... 
A čeští zpytatelé do té doby toto město za Sušici považovali.)

J. A. Gabriel se roku 1850 vrátil z pražských studií a podstatně se pak za-
sadil o rozvoj rodného kraje. Je paradoxem, že v ten čas už kronika psána 
nebyla. Teprve v roce 1915 se práce kronikáře ujal Kajetán Turek. Od roku 
1938 v zápisech pokračoval Rudolf Kůs, který také na základě dobového tis-
ku, archivu a zpráv z jednání městských orgánů doplnil kroniku o chybějící 
roky 1851 – 1900. Kroniku psal do roku 1959. Roku 1965 převzal štafetu Jan 
Jáša a doplnil i roky předcházející. V roce 1979 se stal kronikářem Václav 
Chovít a další změna přišla v roce 1998, kdy se této práce chopila Jana Bene-
šová. Kronika zatím končí rokem 2005.  Eduard Lískovec

Střípky z kroniky města – 1. díl – do r. 1850

1363 – Toho roku nařídil 
císař Karel IV. všem českým 
městům a jmenovitě také Su-
šici, aby se zásobili hojně obi-
lím, jelikož r. 1362 velká byla 
úroda, aby v čas vojny se hla-
du předešlo, pak rozdal svým 
městům velké zásoby zbraní, 
aby se do času potřeby tam 
uschovali. Sušice obdržela 
pro 80 mužů úplných zbraní. 
(Vyšehradský archiv)

1406 – Listem krále Vác-
lava IV. pod datum na Žebrá-
ce ve středu po povýšení sv. 
Kříže r. 1406 dostala Sušice 
privilegium na jeden výroč-
ní trh, kterýž měl ode dne 
nanebevzetí blahoslavené 
Panny Marie za celý týden 
pořád sběhlý trvati, kupci 
pak neb kramáři a handlíři 
mají se svým zbožím svým 
tou cestou přes Gfi ldu a skr-
ze Hartmanice k Sušici jeti. 
(Privilegium města v arch. 
měst.)

1583 – Toho roku byl 
v Sušici mor, pročež císař 
Rudolf II. Sušickým nařídil, 
aby na sněm k úterý po sv. 
Martinu položenému a roze-
psanému na ten čas pro uva-
rování nebezpečenství doma 
zůstali a Pražané nebo v ji-
ném místě, kde zdravé po-
větří jest k tomuto jednání 
sněmovnímu zmocnili. (Řád 
v archivu měst.)

1600 – Poslali Prachatičtí 
vyslance za potřebou peněži-
tou do Sušice, kteří tam hned 
po přijití svém k svatebnímu 
veselí právě držaném co nej-
zdvořileji pozváni byli sušic-
kým hlásným. K svatebnímu 
veselí v městě dávala obec 
obyčejně sud i více piva, byvši 
mu ve svých představených 
snad vždy přítomna. (Tomek – 
Děje university pražské)

1641 – Švédové pod ko-
mandem Dampiera uložili r. 
1641 městu Sušici palečné-
ho 6 000zl., na které 2 000 
dlužna zůstala. Z té příčiny 
tento švédský generál dva 
radní jménem Řešátko a Vo-
prcha a žida Benjamina Hana 
v poutech jako rukojmě sebou 
odvezl, že pak ale vojsko cí-
sařské nepřátele blíž Klatov 
rozehnalo, ty tři osoby z vozu 
skočili a domů se vrátili. (Orig 
v měst arch.)

1784 – Toho roku byla vel-
ká povodeň a vzala půl ka-
menného mostu, od té doby 
pozůstává v Sušici půl ka-
menný a půl dřevěný. 

1836 – Byla zbořena praž-
ská brána, tím rokem při sv. 
Jiří sázeli se okolo silnice 
stromky a v radnici světnice 
pro policejní sluhy a vězení, 
dole to byla solnice a nahoře 
dělali nové kanceláře a dávali 
nový krov s taškami. 

Haby nám to vždyckyyy dobřeee šlooo!
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30. dubna od 16 hod. – Ostrov Santos
Slet ježibab 2022 – ježibabí reje, volba miss, soutěže, 
lektvary, kejklíři, ohnivá show, hraje Orchidea 
pořádá Gymnázium Sušice

7. května od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

9. května od 19 hod. – KD Sokolovna
Velké lásky v malém hotelu – bláznivá komedie Raye 
Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl 
něco začínat s vdanou sekretářkou

12. května od 18 hod. – Kino Sušice
Tančíme a hrajeme pro radost – pořádá ZUŠ Sušice

14. května – Ostrov Santos
Majáles

17. května od 19 hod. – Kino Sušice

20.–21. května – náměstí Sušice
SUŠICKÉ SLAVNOSTI 2022 – Hlavní koncerty:
Lenka Filipová, Pokáč, Mňága a Žďorp a další

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

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

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

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

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

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

Výstava:
do 18. dubna 
Všednosti – viz str. 6

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

pondělí, středa   7.30–11.30 12.30–15.30
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek   7.30–11.30 12.30–13.00

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

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

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

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

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022:

pondělí–pátek  9.00–12.30 13.00–16.00

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro
Baví nás to – výstava výtvarných děl žáků 
ZŠ T. G. Masaryka Komenského ulice

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba leden–březen:

úterý–sobota  10.00–12.00 14.00–16.30
pondělí, neděle     zavřeno
Spouštění betlému v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin

Přehled akcí
24. března od 18 hod. – Smetanův sál
Jarní koncert ZUŠ

25. března od 20 hod. – KD Sokolovna
VI. Benefi ční ples sušických škol

29. března od 18 hod. – Kino Sušice

2. dubna od 15 hod. – KD Sokolovna
Lollipopz – Barevná Lollyshow – koncert pro děti

5. dubna od 19.30 hod. – KD Sokolovna – předplatné sk. S

7. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál
Koncert tónů a barev – Jiří Pazour – klavírní im-
provizace, Olga Volfová – obrazová imprese – KPH

9. dubna – Kinokavárna Sušice
Muškaření na Otavě – workshop

23.–24. dubna od 10 hod. – Smetanův sál
Festival dětských pěveckých sborů: 
Je kraj, kde voní tráva 

25. dubna od 19 hod. – KD Sokolovna
Jarek Nohavica – koncert

28. dubna od 14 hod. – náměstí Sušice
Jom ha-šo'a – veřejné čtení jmen obětí holocaustu

28. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál

25. února od 21 hod. – PDA Sušice
Jägermeister party 

26. února od 22 hod. – Tradiční KlOUb!

BT'n'J (Bukvice To Nemají Jednoduchý) o sobě pro-
hlašují, že hrají německou dechovku s prvky anglic-
kého golfu, party zakončí s NWS

4. března od 17 hod. – Husův sál
Tři zaříkadla 
loutkové představení

10. března od 18 hod. – Galerie Sirkus
Komentovaná prohlídka k výstavě Všednosti 
– fotografa Daniela Šperla

11. března od 17 hod. – Husův sál
Honza a zlá princezna 
loutkové představení

18. března od 17 hod. – Husův sál
Perníková chaloupka 
loutkové představení

18. března od 20 hod. – KD Sokolovna
Ples Sušického kulturního centra SIRKUS – viz str. 1

18. března od 21 hod. – PDA Sušice
Mega snow party

18. a 19. března od 19 hod. – Smetanův sál

19. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna

22. března od 19 hod. – Kino Sušice
Škrtněte si, prosím – viz str. 6

23. března od 19 hod. – Kino Sušice

Sušice Region

Dlouhá Ves
5. března od 20 hod. – kino Dlouhá Ves
Prvok, Šampon, Tečka a Karel 

Kašperské Hory
VÝSTAVNÍ SÍŇ V BUDOVĚ RADNICE
Noční krajiny – fotografi e z Bavorského lesa a Šumavy. 
Výstava je připravena k příležitosti třicetiletého partnerství 
mezi městy Grafenau a Kašperské Hory

5. března od 10.30 hod. – Ski areál Kašperské Hory
Závod postaru z Lišáku s Emilem – viz str. 8

Horažďovice
25. února od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Vodníkova Hanička 
Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

26. února – KD Horažďovice
Skautský ples 

11. března od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Žabka Carevna – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

12. března od 20 hod. – Kulturní dům
Divadelní přehlídka amatérských divadel
Světáci – Divadlo Schody

25. března od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
O Plaváčkovi – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky

26. března od 20 hod. – Kulturní dům
Extra Band – koncert

9. dubna od 20 hod. – Kulturní dům
Dymytry – koncert

15. dubna od 20 hod. – Kulturní dům
Brutus – koncert

27. dubna od 19 hod. – Kulturní dům
Fantastická žena – divadlo

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Komentované prohlídky kostela a kostnice

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba listopad až březen: pá, so 9.30–15.30
Výstavy:
do 23. dubna
Na návštěvě v babiččině pokoji – nostalgická 
výstava autorky paní Jarmily Strakové, která 
představuje textil, který nosily naše babičky
Dřevo v různých podobách – Mgr. Josef Škanta
Intarzie | Dřevořezba jižní Čechy | Šumava

NETOPÝŘÍ PARK – procházka netopýří stezkou 
– nachází se v anglickém parku u zámku

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava fi nského designového skla a porcelánu
Kořeny – výstavy fotografi í M. Brachtlové, 
J. Havelkové, P. Primus, Telony a Sonji Vectomov

1. března od 17 hod. – Muzeum Lamberská stezka
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„To je moc hezký člověk,“ řekla moje babička Amálka po svém prv-
ním setkání s panem Josefem Baierlem někdy na sklonku šedesá-
tých let minulého století. Abyste rozuměli: to se netýkalo Pepíkova 
vzhledu. Překlad babiččina výroku zní: z gruntu dobrý člověk, lidem 
milý. V její chalupě se stavoval rád, zde také náležitě oslavil příchod 
svého prvorozeného na svět, takže se pak silnicí k bývalé volšovské 
škole, kde mladí manželé Baierlovi bydleli, o půlnoci ozýval popě-
vek: Moje milá Běto…

Skládám-li dohromady střípky svých setkání s Pepíkem, ať už mi 
bylo ctí s ním spolupracovat v roli moderátorky, aktérky či tlumočnice 
na akcích jím pořádaných, skládám-li střípky setkání zcela náhodných, 
vždy v tom byla přítomna radostnost a energie člověka s velkým nadše-
ním pro hudbu a pro umění vůbec, s nekonečnou zvídavostí, otevřeností 
vůči všemu novému a s nesmírně hřejivým vztahem k lidem. Rozdává 
radost v koncertním sále krásnou muzikou, kropí životadárným zpěvem 
staroušky v domově seniorů, a když může, pomůže.

Ani nevím, zda si Sušičtí plně uvědomují, zač panu sbormistrovi mohou 
být vděčni: kolik mladých lidí přivedl k hudbě, v kolika dětech vzbudil 
schopnost vnímat prožitek krásného. Jako češtinářka jsem viděla dopad 
jeho práce v hodinách literatury, kdy jsem u oveček z jeho sboru pozo-
rovala vnímavější přístup k literárním textům, k poezii a také zvýšenou 
míru kreativity ve slohových pracích – estetická kultivace osobnosti má 
totiž univerzální přesah. A když si vzpomenu, jak několik sboristek z mé 
třídy na školním výletě „vystřihlo“ v Chýnovské jeskyni nádherný více-
hlas Rorando coeli jen tak, zcela spontánně, z radosti nad jeskynní akus-
tikou – tohle nikde nekoupíte, byť nám tam vraceli vstupné. 

Jsa sám naprosto bezelstný, Pepík nikdy nepředpokládal u druhých 
nějakou špatnost. Snad i proto se mu dařilo získávat obětavé spolupracov-
níky pro sborovou práci; zvláště pak mnohdy praktičtější spolupracovnice 
bděly i nad takovými malichernostmi, které si pan sbormistr tolik nepři-
pouštěl („prosím tě, nezapomeň si zas dirigentské kvádro v autobuse“). 

A ještě něco. Se svojí němčinou jsem mu byla nápomocna přímo na 
jevišti nebo při složitější korespondenci, ale v osobním kontaktu mě Pepík 
vůbec nepotřeboval. Jsem přesvědčena, že by se osobně domluvil i s Es-
kymákem. A proč? Inu, jak říkala babi Amálka: Je to moc hezký člověk. 

Takže milý jubilante, dopřej nám prosím ještě mnoho radosti svou či-
norodou přítomností.      Božena Bůžková

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky

Marie Janoutová r. 1932

Sobota 12. března 2022
LÁSKA NEBESKÁ – Praha – Divadlo Broadway

OBSAZENO! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna.
14. května 2022

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

4. června 2022
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou 
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plav-
ba po jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou 
lázeňského města Bad Ischl. 

Sobota 9. července 2022
ÚPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE – Otáčivé hlediště Český Krumlov

Kompletní průvodce dějinami našich předků v Čechách 
i na Moravě pro celou rodinu. OBSAZENO!

25. června 2022
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Návštěva palírny rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hoř-
ce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd 
pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazýva-
ná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit 
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.

24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor.
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost
ochutnávky uzených ryb z jezera. 

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

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

Opustili nás...

Galerie Sirkus Sušice Vás zve ve čtvrtek 10. března 
2022 od 18 hodin na komentovanou prohlídku k vý-
stavě Všednosti fotografa Daniela Šperla. 

Fotograf Daniel Šperl (*1966) představí v sušické 
galerii fotografi cký soubor Všednosti doplněný výběrem fotografi í z před-
cházejícího cyklu Všední slavnosti. Jeho snímky jsou oslavou každoden-
ních okamžiků života kolem nás. Síla lásky a radosti, ale také zármutku, 
samoty, strachu nebo naděje jsou jejich esencí. 

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Podvečery s kresbou
(KRESBA JE ZKLIDNĚNÍ I NÁBOJ)

Galerie Sirkus Sušice vás zve na pokračování volných kreslířských večerů 
pro veřejnost s Miroslavem Šislerem v těchto termínech:

7. a 21. 3., 4. a 25. 4., 9. a 23. 5. 2022 – pondělky vždy od 18 hodin
Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty / 2 hodiny včetně materiálu
Kurzy jsou určeny laické veřejnosti starší 15. let.
Galerie Sirkus Sušice v 1. patře kina, Příkopy 178

Aktuální informace naleznete na stránkách 
www.kulturasusice.cz/galerie-sirkus/ nebo na tel.: 376 523 360.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
krutý osud nám tě vzal, smutný domov a
cestu na hřbitov zanechal...

Dne 7. března uplyne druhý smutný rok, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček pan

František Jiřík
z Nezdic na Šumavě. S láskou, úctou a bolestí v srdci 
stále vzpomínají manželka Marta, dcery Martina s manželem, Ivana 
s manželem, vnoučata Verunka, Vašík, Adélka a Klárka.

Moc hezký člověk

Dne 24. února jsme vzpomněli první smutné výročí, 
kdy nás opustil otec, dědeček, pan

Bernard Šuba
ze Žichovic

a dne 7. března vzpomeneme první 
smutné výročí, kdy nás opustila 
maminka, babička, paní

Marie Šubová
ze Žichovic.
Ve skutečnosti na vás myslíme každodenně. Navždy 
zůstanete v našich srdcích. S láskou vzpomínají 

synové Milan a Miroslav, dcera Marie s rodinami.

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, 
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 2. března tomu bude již dlouhých jedenáct let, 
kdy od nás navždy odešla naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní

Ludmila Vašková.
S láskou stále vzpomínají manžel Stanislav, syn Pavel a vnoučata 
Barborka, Pavlík a Petruška.

Poděkování všem, kteří se spolu s námi přišli rozloučit s naším synem 
a bratrem panem

Petrem Vaškem
na jeho poslední cestě dne 3. února 2022, zvláště pak jeho 
spolupracovníkům a kamarádům z HLS a PAPu. rodina Vaškova

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 6. února jsme vzpomněli páté výročí, kdy nás 
navždy opustila naše maminka, babička, sestra, 
kamarádka, manželka, paní

Eva Nekvasilová
ze Sušice. S láskou vzpomínáme.

Odešla tiše, jak osud si přál,
ale v našich srdcích žije dál.
 
Dne 2. března již uplyne deset let od úmrtí maminky, 
babičky a prababičky paní 

Marie Řáhové 
z Bohdašic. 
Za tichou vzpomínku děkují synové Jan a František s rodinami.

Až umřu, nic na tom světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje
v rose jak k ránu květiny. (Jiří Wolker)

Dne 19. února uplynul smutný rok, 
kdy nás opustila paní

Vlasta Beránková
 
S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce,
očima drahýma se již nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.
 

Dne 26. února uplyne druhý smutný rok, 
kdy nás náhle opustil náš milovaný syn, 
bratr, manžel a skvělý táta

Jára Šimáček
 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají rodiče a sestra Vendula s dcerou,
manželka Zdeňka a děti Lukáš, Lucinka, Štěpánek.

Dne 17. a 20. února uplynul první smutný rok, kdy 
nás navždy opustily milované osoby, pan a paní

Antonín a Hana

Koubovi
z Velké Chmelné.
S láskou v srdci stále vzpomínají synové Roman 
a Antonín s rodinou, vnoučata Nelinka,Michalka,Elenka, 
sestra Anna s rodinou, sestry Marie, Alena, Mirka 
s rodinami a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. 

Ve čtvrtek 20. ledna 2022 zemřel ve věku nedo-
žitých 66 let náš dlouholetý kolega, spolupracovník 
a kamarád, pan

Ing. Václav Krous.
Více než 15 let jsme společně trávili v sušické 

sokolovně, kde Václav jako správce budov MKS 
a technik provozu zajišťoval vše potřebné k tomu, 
aby se všichni návštěvníci, organizátoři i pracovníci cítili dobře. Ne-
únavně zvučil, osvětloval, stavěl a skládal prostory pro drtivou vět-
šinu kulturních a společenských akcí, které se ve městě odehrávaly, 
a také po celá léta spolehlivě rozvážel Sušické noviny na všechna 
prodejní místa. Byl u zrodu mnoha projektů, jeho ‚srdeční záležitos-
tí‘ bylo ochotnické divadlo SCHODY. Spolu s manželkou Hankou, 
s níž v Městském kulturním středisku (SIRKUS) tvořili dlouholetý 
pracovní tandem, byl nedílnou součástí kulturního života v Sušici 
na mnoha scénách. 

Vždy se velmi těšil na to, jak si společně s rodinou bude užívat 
odpočinek na chalupě, kterou s radostí zveleboval. Bohužel mu osud 
ta radostná léta zkrátil…

Budeme vzpomínat s úctou a úsměvem, protože těch radostných a ve-
selých společných chvil, na které se nezapomíná, bylo za ta léta hodně.

Andrea Staňková a bývalí kolegové a spolupracovníci

Po covidové odmlce se do sušického kina opět vrací pořad Škrtněte 
si, prosím – talk show Radka Nakládala s různými hosty. Pořad vznikl 
v roce 2013 a za celou dobu jeho trvání se nejen na podiu sušického kina 
v něm vystřídalo množství zajímavých hostů. Mezi významnými byla 
např. herečka a senátorka Táňa Fischerová, biskup Václav Malý, hrabě 
František Kinský, hraběnka Mathilda Nostitzová, významní čeští lékaři 
Pavel Pafko, Marie Svatošová, český neurochirurg Vladimír Beneš, Jan 
Pirk, matematik a vizionář Karel Janeček, zpěvák Petr Rezek, jaderná 
fyzička Dana Drábová a nebo český technik Pavel Pavel. Naposledy se 
diváci v pořadu v září 2020 mohli setkat se sušickým rodákem, redak-
torem Přemyslem Čechem a sušickým sklářem Janem Gáborem. Pak 
pořad kvůli covidu už nemohl oslavit 8 let trvání. 

Vše se však v dobré obrátilo a tak na nové hosty se můžete těšit 
22. března opět v 19 hodin v sušickém kině. Hosty budou lékař, sená-
tor a kandidát na prezidenta České republiky, Marek Hilšer a herec, 

dabér (hlas Bruce 
Willise), předsta-
vitel role plukovní-
ka Rohana v seriálu 
Rapl, Alexej Pyško. 

Vstupenky bu-
dou tradičně slo-

sovatelné a Ra-
dek Nakládal věří, 

že stálí diváci na 
pořad Škrtněte 

si, prosím v Suši-
ci, nezapomněli. 

-RN-

V březnu si v kině opět budete moci s novými hosty škrtnout
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KNIHOVNA
Kiddův klubík plný zvířátek provoněný jitrnicí

Na každý první pátek v měsíci připravuje knihovnice dětského oddělení 
program pro děti od dvou do čtyř let. V deset hodin už jsou děti přezuté 
do bačkorek a s rodiči netrpělivě čekají, co si pro ně Kamila připravila. 
Tentokrát se zaměřila na masopust, přesněji řečeno na jeho poslední dny 
– období hodování a veselých průvodů plných masek. Nejdříve si poví-
dali o tom, co mohou jíst, tím pádem co patří do pusinky a naopak, co do 
pusinky nepatří. Pomocí obrázků děti správně rozřazovaly jídlo od růz-
ných předmětů. A protože pravý masopust vrcholí uspořádáním zabijačky, 
děti si s pomocí maminek ze starých časopisů, punčoch, gumiček a špejlí 
uvařily jitrnici. V tradiční masopustní obchůzce nesměly chybět masky 
zvířecí, a právě zvířátkům se věnovaly až do konce programu. Málokte-
rý tvoreček chce být na světě sám. Děti pomohly všem zvířátkům najít 
svého kamaráda, který se toulal po knihovně. Nakonec vyndala Kamila 
kouzelnou krabici plnou maňásků (v ní se schovávají zvířátka, která utek-
la z dětských knížek). Kamila a děti si ke každému řekly říkanku a sa-
mozřejmě si popovídaly jejich řečí. Pak už si maminky s dětmi vybíraly 
a prohlížely knížky samostatně. Knihovna i knihovnice plesaly radostí, 
že je v knihovně rušno a veselo. Už se těšíme na další setkání 4. března. 
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Áčku se v přípravě daří, dorost zdolal Klatovy 

Výsledky dalších utkání Sušické 
ligy hokeje. Stavební – Hrádek 6:3, 
Týnec – Hrádek 4:6,Stavební – Old 
Stars 3:8, Petrovice – Otavstroj 15:8, 
Petrovice – Týnec 7:1, Otavstroj – 
Stavební 4:6.

V tabulce se začíná rýsovat le-
tošní vítěz.

V kanadském bodování si upev-
nil vedení Tomáš Marný.

Tomáš Marný (Otavstroj) 52 
(36+16), Petr Lemberger (Otavstroj) 

Sušičtí hokejisté za sebou 
mají dva povedené zápasy 
v 16. a 17. kole přeboru Du-
dák, hokejové soutěže jiho-
západních Čech. V okresním 
derby si ve vyrovnaném a tvr-
dém zápase poradili s Horaž-
ďovicemi, o výhře domácího 
týmu rozhodl Roman Kraml. 
Sušice zvládla i následující 
utkání před vlastními fanouš-
ky – Luby porazila 7:4.

Souboj s Horažďovicemi byl 
vypjatý a plný osobních soubo-
jů, na obou stranách naskako-
vali vyloučení hráči. V zápase, 
který sledovala solidní divácká 
kulisa, padl jediný gól – po při-
hrávce Martina Vávrů rozhodl 
úderem ze šesté minuty Roman 
Kraml. 

Pohledný a atraktivní hokej 
nabídl zápas v 17. kole. Do Su-
šice přijely Luby a domácí před 
svými fanoušky zvládli další 
těžké utkání. Sušický tým vy-
hrál každou třetinu o gól a rado-
val se z výhry 7:4. Čtyři branky 
nastřílel zkušený kapitán Tomáš 
Holý, navíc přidal i jednu asis-
tenci. Skvělým výkonem navýšil 
vedení v kanadském bodování 
celé soutěže.

42 (21+21), Michal Holík (Petrovice) 
41 (26+15), Zdeněk Koryťák (Old 
Stars) 40 (18+22), Jáchym Ptašnik 
(Hrádek) 31 (18+13), Richard Pitel 
(Old Stars) 26 (15+11), Luboš Ko-
pačka (Petrovice) 24 (12+12), Jo-
sef Heřman (Týnec) 21 (11+10), Jiří 
Beneš (Old Stars) 21 (7+14), Petr 
Thurnvald (Hrádek) 20 (14+6).

Více informací na www.susic-
kaligahokeje.wbs.cz  -jč-

Stav k: 17. 2. 2022

TJ Sušice – HC Horažďovice 1:0 
(1:0, 0:0, 0:0)

Branka: Kraml. Rozhodčí: Bě-
lohrad, Šlais, Vítovec. Vyloučení: 
12:9. Diváci: 130. 
TJ Sušice – VD Start Luby 7:4 
(2:1, 3:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Šmrha 
(Sulan), 18. Holý (Sulan), 24. Šmrha 
(Holý), 28. Holý, 31. Korál (Bureš), 
47. Holý (Lejsek), 57. Holý – 3. To-
pinka (Martykán), 34. Vaněček, 37. 
Kašpar (K. Pikhart), 58. K. Pikhart 
(Koutník). Rozhodčí: Blažek, Šlais. 
Vyloučení: 3:2, navíc Bureš (Sušice) 
10 minut osobní trest za nesportov-
ní chování. Diváci: 50. 

Kanadské bodování: 19 bodů – 
Tomáš Holý (Sušice, 8+11), 16 bodů 
– Pavel Brejcha (Drahonice, 13+3), 
Jan Sulan (Sušice, 10+6), 14 bodů – 
Ervín Binder (Horažďovice, 11+3), 
13 bodů – Lukáš Novák (Drahoni-
ce, 5+8), Filip Paukner (Drahoni-
ce, 5+8), 11 bodů – Hynek Pikhart 
(Luby 6+5), Josef Fiala (Luby, 6+5).

Aktuální tabulka: 1. Katovice 
(10 zápasů, 47:35, 17 bodů), 2. Luby 
(13 zápasů, 52:67, 12 bodů), 3. Su-
šice (11 zápasů, 49:44, 10 bodů), 
4. Drahonice (9 zápasů, 43:30, 9 
bodů), 5. Horažďovice (13 zápasů, 
42:57, 8 bodů). -jon-

SUŠICKÁ LIGA HOKEJE

Hokejisté dvakrát zvítězili

 poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Old Stars  14  13  0  1  108:  44  26
Týnec  14  8  0  6    74:  57  16
Petrovice  14  7  1  6  108:  77  15
Otavstroj  14  5  1  8  104:  114  11
Hrádek  15  4  2  9   65:  93  10
Stavební  15  4  0  11   51:  125  8

Ivan Ševčík (†74): 
bolestná ztráta pro sušický fotbal

Jelikož nám záleží na zdraví a fyzické kondici našich dětí, bude se příměstský tábor 

opět týkat sportu. Děti si během jednoho týdne zabruslí na zimním stadionu, zaplavou 

v bazénu, kde se zúčastní plavecké výuky, ale také si užijí vodních radovánek. V tělocvičně 

si protáhnou svoje těla u sportovních a míčových her. V zrcadlovém sále se naučí taneční 

choreografi i. Odpočinou si v sauně a vypraví se na dva výšlapy po okolí . V neposlední řadě 

se stihnou odreagovat na celodenním výletu v Techmánii v Plzni.

Více se dozvíte na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-tabory/

Mladší přípravka

Otevírací doba

Změna vyhrazena, více na www. sportoviste-susice.cz 

Sportoviště města Sušice

Pokud je veřejné bruslení s hrazdičkami je předpoklad, že se na ledu pohybuje větší množství 

malých dětí. Neznamená to, že nemůžete přijít, pokud už při bruslení hrazdičky dávno nepo-

třebujete, ale je třeba brát ohled na nejmenší. Zatímco při veřejném bruslení bez hrazdiček 

mohou samozřejmě přijít i nejmenší bruslaři, ale hrazdičky v tyto časy není možné zapůjčit.

Během února vrcholí pří-
prava na jarní část sezony. 
Fotbalisté sušického áčka 
zvítězili nad plzeňskou Ko-
šutkou 1:0 a uspěli nad kon-
kurentem z 1.A třídy mužů. 
Výborný zápas odehráli také 
dorostenci, kteří porazili 8:4 
divizní Klatovy. Mladší pří-
pravka změřila síly s Vikto-
rií Plzeň a vyhrála zajímavý 
turnaj v Rokycanech.

Fotbalisté prvního týmu po 
kondiční fázi, která proběh-
la především na soustředění 
v Soběšicích, ladí herní formu 
během přípravných zápasů. Na 
domácí umělé trávě mužstvo 
v uplynulém týdnu změřilo síly 
s plzeňskou Košutkou. Šlo o za-
jímavý souboj s týmem, který 
se v tabulce I.A třídy pohybuje 
okolo sušického celku.

Hráči si během zápasu vy-
pracovali velké množství šan-
cí, ale Tomáš Marek, Lukáš Há-
jek ani Jaromír Králík ve svých 
jasných šancích neuspěli. Suši-
ce velmi dobrý výkon nakonec 
přetavila i ve vítězný gól utká-
ní. Ve druhém poločase rozhodl 
střelou z hranice vápna kapitán 
Tomáš Klíma a díky jeho bran-
ce si áčko zapsalo další cenné 
vítězství.

Uplynulý víkend Sušice zápas 
nehrála, Čkyně, která měla přijet 
v neděli 20. února, zápas zrušila. Do 
startu jarní sezony odehraje muž-
stvo ještě jeden zápas – v rámci do-
mácího poháru nastoupí v neděli 26. 
února proti Mrákovu. Ostré duely 
startují 13. března, Sušice zahajuje 
doma proti rokycanskému béčku. 

TJ Sušice – Košutka Plzeň 1:0
Branky: Tomáš Klíma
Sestava: Hrubec, Pivetz, Pe-

chek, Kodýdek, Marek, Budil, Há-
jek, Králík, Kysilka, Klíma, Míčka.

Střídali: Vystrčil, Hubáček, 
Podlipský, Kadlec, Krůs, Skála.
Přípravné zápasy sušického áčka:

23. 1. Tlumačov 2:2
29. 1. Holýšov 4:1
6. 2. Černice 3:2
12. 2. Košutka 1:0
20. 2. Čkyně zrušeno
26. 2. 1. kolo Poháru PKFS – 

Mrákov 12:00

Mladší přípravka
V pilné přípravě na jarní část 

sezony pokračují ostatní sušic-
ké týmy. Mladší přípravka má za 
sebou velmi povedený a vítězný 
turnaj v Rokycanech, ve fi nále 
porazili domácí výběr 4:0. O tý-
den později si zahrála zajímavé 
utkání proti minižákům z plzeň-
ské Viktorie. Zápas byl rozdělen 

na tři třetiny s výsledky 4:4, 4:3, 
4:8 z pohledu Sušice.

Sestava mladší přípravky TJ 
Sušice: Václav Dušek, Václav 
Faic, Matyáš Kolařík, Tadeáš Pi-
voda, Josef Baierl, Daniel Psohla-
vec, Štěpán Svoboda.

Dorost
Povedený zápas za sebou mají 

také dorostenci, když tradičního ri-
vala z Klatov porazili 8:4. Výkonem 

a góly přispěli i hráči, kteří se připra-
vují s dospělým áčkem a někteří už 
jsou jeho pevnou součástí. „Škoda, 
že se nám takto nedaří v soutěži,“ 
líbil se výkon týmu proti diviznímu 
soupeři trenérovi Lukáši Blažkovi. 

SK Klatovy – TJ Sušice 4:8 
(2:4)

Branky: 2x Pavel Chudý, Kal-
tenbrunner, Josef Kadlec, Míč-
ka, Podlipský, Balvín, Faust

-jon-

Sušický fotbalový oddíl během 
krátké doby zasáhla další bolestná 
zpráva. Ve věku 74 let nás náhle 
opustil Ivan Ševčík. Skvělý člověk 
a výborný trenér, který dlouhá léta 
působil u sušické mládeže a vycho-
val řadu výbor-
ných fotbalistů.

Ivan Ševčík 
naučil fotbal 
v Sušici něko-
lik generací 
hráčů. V klubu 
se výrazně an-
gažoval už od 
roku 1994, kdy 
působil u mi-
nižáků a s roč-
níky narození 
1986, 87 postu-
poval i do dal-
ších kategorií. 
Vedl také syna 
Ivana, který to 
dotáhl do mládežnických celků 
Viktorie Plzeň a později nastupo-
val za béčko ligových Teplic.

V hráčích dokázal vznítit lásku 
a zapálení do fotbalu, tréninky dě-
lal zábavné, dbal na to, aby se mla-
dí kluci maximálně zdokonalova-
li v práci s míčem, nešlo o žádné 
nekonečné běhání a pouze o tvr-
dý dril. Poznatky čerpal například 
z tréninků slavné akademie Aja-
xu Amsterdam, z níž rád hráčům 
pouštěl ukázky na videu. 

Z hráčů vychovával výborné 
fotbalisty i skvělé lidi, kteří pod 

jeho vedením utvořili kolektiv ka-
marádů a dosahovali výborných 
výsledků. Mnozí těžili z jeho tré-
ninků i v dalších letech a na hřišti 
společně nastupují dodnes, po více 
jak 27 letech od svého prvního tré-

ninku na sušic-
kém stadionu. 
K životním zá-
žitkům patřily 
i turnaje v za-
hraničí – starší 
žáci Sušice pod 
jeho vedením 
odehráli tur-
naje ve Fran-
cii, Německu, 
výborně repre-
zentovali měs-
to na domácím 
mezinárodním 
mládežnickém 
turnaji Otava 
Cup.

Ivan Ševčík se hodně věnoval 
synovi, který dnes i s rodinou žije 
na Kypru, kde stále hraje fotbal. Po 
pauze se do sušického oddílu vrátil. 
Znovu působil u mládeže, naposle-
dy trénoval ve starších žácích na-
dějné brankaře.

Všichni, co měli tu čest pod Iva-
nem Ševčíkem nastupovat k zápa-
sům nebo trénovat, na jeho vedení 
nikdy nezapomenou. Opustil nás 
výborný člověk a muž, na nějž celý 
oddíl vzpomíná.

Ivane, děkujeme!
Fotbalový oddíl TJ Sušice
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Tip na knihu i na knihovnu
Rozmanitou paletu lidského 

poznání, zkušeností, myšlenek 
a názorů můžete v Sušici dohle-
dati v městské knihovně. Bezmá-
la, na co si vzpomenete. Tisíce 
knih ze všech oblastí literatury 
– třeba takové eseje. Ty zde pří-
kladně zastupuje kniha ověnčená 
3. cenou Nadace Českého literár-
ního fondu za rok 2015 – Chvály, 
pocty i rozpaky, autora Josefa 
Kroutvora s výstižným podtitu-
lem Úvahy o řemesle, obyčejných 
věcech a krajině.

Kroutvorova tvorba vychází 
z krajiny a života hor Novohrad-
ských, ale i sousedních šumav-
ských. Z krajiny, kterou často 
prochází a přitom s ní souzní. 
Na svých cestách putuje pozor-
ně, zvídavě i nápaditě. Například 
se v poctě oblíbené dominantě 
Novohradských hor – Kraví hoře 
zamýšlí nad důvody proč takové 
vrcholy zdolávat a jmenuje netra-
diční příklady z historie. Jinde 
zase můžeme sledovat až mys-
tický výstup na odlehlou a taju-
plnou nejvyšší horu Kamenec.

V krajině vysídlenců zůstaly 
stopy po životech lidí spojených 
s přírodou nezašlapané, nepře-
stavěné. V těch zmizelých ob-
cích pracovali kováři, truhláři, 
hrnčíři, skláři, hospodští i děveč-
ky. Kroutvor oprašuje jejich práci 
a srovnává s dnešním plastovým 
světem, z kterého se tradiční ře-
mesla vytrácejí. Jménem a činy 
za všechny připomíná šumav-
ského velikána umění i řemesla 
Josefa Váchala. Jeho očima také 
popisuje zaniklou výrobu ruční-
ho papíru na Prášilech. 

Kroutvorův pohled na topor-
ný pokrok vystihuje následující 
úryvek z kapitoly Chvála lopa-
ty a koštěte: „Pozoroval jsem 
v parku muže, který uklízel lis-
tí. Místo kovových hrábí měl 
na zádech batoh s benzínovým 
motorem a v ruce držel hadici 
s fukarem, která hnala listí před 
sebou. Park byl naplněn protiv-
ným hlukem, listí poletovalo, 
ale také odlétalo stranou, pro-
tože kromě fukaru foukal ješ-
tě vítr. Vytvořit hromádku lis-
tí nebylo snadné, muž pobíhal 
a honil listí. Ten muž s podiv-
ným úsměvem se mi vůbec nelí-
bil, zapochyboval jsem o smys-
lu jeho práce…“

Zde tedy očekávaně zaznívají 
zmiňované rozpaky, ovšem na-
jdeme je i na místech překvapi-
vých. Stejně jako pocty. Stačí se 
jen začíst. ED

Esejista, básník, prozaik 
a kreslíř Josef Kroutvor se 
narodil 30. března 1942 v Pra-
ze. Vystudoval fi lozofi i, histo-
rii a dějiny umění na Filozofi c-
ké fakultě Univerzity Karlovy 
(1961–1967); rok pobýval na 
univerzitě ve francouzském Be-
sançonu (1968–1969). V letech 
1970–2003 pracoval v Umělec-
koprůmyslovém muzeu v Praze 
(nejprve jako odborný pracov-
ník se zaměřením na dějiny pla-
kátu, od roku 1993 jako vedoucí 
oddělení užité grafi ky a fotogra-
fi e). Žije v Praze a v jihočeském 
Kramolíně. 

(Nadace Člf – www.nclf.cz)

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

13 – Příkopy
Oválný tvar poslední ulice su-

šického starého města jasně vy-
světluje její název. Ulice Příkopy 
vznikala na půdorysu středověké-
ho městského opevnění. O datu 
výstavby vnitřní hlavní hradby 
máme zprávu z roku 1322 na věky 
ukotvenou v kamenné desce Ja-
nem Lucemburským, ovšem for-
tifi kace města byla budována už 
v časech předcházejících. 

Soustava opevnění se v době 
svého největšího využití skládala 
z vnějšího valu, vnějšího vodního 
příkopu, vnější hradby na dalším 
valu, vnitřního vodního příkopu 
o šířce  13 – 15 m a pak teprve byla 
umístěna vnitřní hlavní hradba. 
Celé opevnění mělo šířku 50 až 
60 m! (Ve své západní polovině 
tak zahrnovala i dnešní Lercho-
vu ulici.) Z hlediska historie však 
svou funkci plnila jen krátký čas. 

Již roku 1568 zde existova-
la čtvrť Příkopy čítající cca 50 

domků (zachoval se výčet vlast-
níků pro berní účely). V renesan-
ci se totiž už začalo rezignovat na 
údržbu fortifi kační funkce území 
mezi hradbami a přímo v tomto 
prostoru vznikla další ulice le-
movaná menšími domky chud-
ších obyvatel města. Dnešní domy 
v této ulici leží na místě vnější 
hradby bývalého opevnění.

Na mapách do roku 1916 se 
ulice označuje přímo Příkopa. Za 
První republiky je ulice na Plánu 
stavebního rozvoje města rozdě-
lena na úsek dnešní hlavní silni-
ce se jménem Na Hradbách a na 
zbývající části je název Na Pří-
kopech. Také je už patrný prů-
chod navazující na Pravdovu uli-
ci. Rozdělení se roku 1948 opět 
sjednotilo, přičemž zůstává po-
jmenování Na Příkopech, které se 
cca po deseti letech ještě upravilo 
na dnešní název Příkopy. 

Text a foto Eduard Lískovec

 Sledujte nás také 

 na sociálních sítích
 

 a webu
www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

Přihlášení a informace: při prezentaci nebo na www.mtb-susice.cz, tel. 777 722 756

Startovné: • 200,– při přihlášení v den závodu – platba hotově při prezentaci (mládež 100,–)

  • 150,– při přihlášení přes internet do 24. 3. 2022 do 15.00 hod.–platba hotově 

  při prezentaci (mládež 80,–)

Kategorie dle rozpisu ČP: Junioři  19 let a mladší 2003 a mladší

    Juniorky  19 a mladší 2003 a mladší

    Muži A  20 – 39 let 2002 – 1983

    Muži B  40 – 49 let 1982 – 1973

    Muži C  50 – 59 let 1972 – 1963

    Muži D  60 – 69 let 1962 – 1953

    Muži E  70 let a starší 1952 a starší

    Ženy A  20 – 34 let 2002 – 1988

    Ženy B  35 – 44 let 1987 – 1978

    Ženy C  45 – 54 let 1977 – 1968

    Ženy D  55 – a starší 1967 – a starší

Délka 4,7 km, převýšení 378 m.

Běží se za plného provozu, na vlastní nebezpečí a podle pokynů pořadatele. V ceně 

startovného je občerstvení. Vyhlášení výsledků v místě prezentace.

Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt:  Vedoucí pobočky: 774 451 769
  Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769
  Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

Fokus – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)

OKÉNKO POMOCI

Policejní informační servis
Podvodníci v obchodech a na ulici
KLATOVSKO – Podvodná jednání při vybírání fi nančních darů formou 

sbírek nebo prodejem bez patřičného povolení. Upozornění, jak postupovat 
při setkání s podvodníky. Hledáme poškozené z obchodů v Klatovech, kde 
muž žádal peníze na akce. Policisté na obvodním oddělení v Klatovech při-
jali ve středu 16. února tohoto roku oznámení od občana o podvodném jed-
nání při vybírání peněz na různé akce. Na teritoriu Klatovska jsme v těchto 
dnech zaznamenali dva případy, kdy se zřejmě jednalo o podvodná jednání. 
V uplynulém týdnu se pohyboval muž po Sušici a u obchodního domu na 
ulici Hrádecké vybíral fi nanční dary údajně na osoby postižené Alzhei-
merovou chorobou. Po Klatovech se podle dostupných informací v posled-
ních dnech pohybuje starší muž, který zejména obsluhujícímu personálu 
v obchodech tvrdí, že vybírá peněžní dary na pořádání akcí pro děti a na 
svátek žen. Při přesvědčování občanům prohlašuje, že jedna fi rma z Kla-
tov s ním spolupracuje, což se nezakládá na skutečnosti.

DOPORUČENÍ POLICIE ČR:
A/ SBÍRKY – Ve městech především na ulicích, parkovištích i v ob-

chodech můžeme potkat různé osoby, které provádějí tzv. sbírku pod růz-
nými legendami.

Zejména ve městech můžeme potkat osoby, které uskutečňují veřejně 
prospěšné sbírky a musejí mít u sebe: 1/ Osvědčení o povolení sbírky

      2/ Plnou moc od pořadatele sbírky.
Někteří občané jsou označením, že mají povolení ke sbírce – prodávají 

různé předměty a část fi nanční hotovosti je následně určena pro postiže-
né osoby nebo různá zařízení. Pokud nemáte jistotu, že se skutečně jedná 
o sbírku za určitým účelem, fi nanční částku neposkytujte. Peníze může-
te zaslat ze svého účtu na bankovní účet jakéhokoliv fondu nebo zaříze-
ní a podrobnosti lze vyhledat na internetových stránkách nebo po osob-
ní domluvě. Některé sbírky povoluje krajský úřad a při výběru fi nanční 
hotovosti do kasiček městský úřad v daném územním obvodu, který po 
ukončení sbírky zajistí zapečetění kasičky.

B/ PRODEJ VĚCÍ – Dále se můžete setkat s podvodníky, kteří mají 
předem připravený scénář, s cílem získat od občanů peníze. Nelze vyloučit, 
že se jedná o osoby s nedostatkem fi nančních prostředků, které je následně 
chtějí využít ve svůj prospěch. Upozorňujeme občany i návštěvníky měst, 
že ve většině obcí je zakázán pochůzkový a podomní prodej. Například 
v Klatovech je řešen tržním řádem i v Sušici je prodej zboží takovou for-
mou zakázán vyhláškou města. Kontrolu osob, které se pohybují po obcích 
a vybírají fi nanční dary, provádějí i strážníci městské policie. Pokud občan 
zaregistruje podezřelé podvodné jednání, při výběru fi nančních darů, pro-
deji věcí či sbírek, ať kontaktuje linku Policie ČR číslo 158 nebo nejbližší 
městskou policii na čísle 156. Policisté na obvodním oddělení v Klatovech 
žádají občany, kteří se setkali s mužem, jenž žádal o poskytnutí peněžního 
daru, aby podali informace na telefon číslo 974 334 651. Zároveň žádáme 
o poskytnutí informací, případné svědky a oběti uvedeného podvodného 
jednání.    nprap. Dana Ladmanová, 17. února 2022
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám rotoped značky „Body 
Sculpture BC5710“. Cena dohodou. 
Tel. 606 633 919
Prodám popelnici plechovou zánovní. 
Cena dohodou. Tel. 606 633 919
Prodám litinové nepoužité radiáto-
ry. Cena dohodou. Tel. 606 633 919
Prodám: Prodám seno: malé hranaté 
balíky cca 10 kg – 50 Kč/ks. Velké 
kulaté průměr 130 cm – 450 Kč/ks. 
Tel. 728 241 439
Prodám elektrický sporák zacho-
valý, sklokeramická deska – cena 
800 Kč. Nové rohové umyvadlo ne-
použité 200 Kč. Zachovalé umyva-
dlo použité cena 100 Kč. Volat po 
16. hod. Tel. 605 599 786
Prodám běžky + hole na dospě-
lou osobu – výška 180 cm + boty 
č. 9 a magnetické uchycení na auto! 
Jako nové. Cena dohodou! Tel. 
731 750 681
Prodám – 2 ks vlněné deky – cena 
600 Kč; čalouněnou desku za po-
stele nebo za dvouválendu, oran-
žovou – cena 600 Kč; pětiramenný 
lustr, bílé kornouty – 300 Kč. Tel. 
721 619 927
Prodám jablka Idared, Spartan a jiné 
bez chemického nánosu. Cena 19 Kč/
kg. Tel. 606 633 919
Prodám – pokojové květiny. 1. Pal-
ma juka výš. 95 cm = 500 Kč, 
2. Aglaonema výš. 65 cm = 150 Kč, 
3. Tchýnin jazyk výš. 50 cm = 
100 Kč, 4. Opuncie výš. 50 cm = 
90 Kč, 5. Euphorbia – pryšec výš. 
90 cm = 190 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím sekačku bubnovou či lišto-
vou MF70 a hoblovku s protahem 
KDR Rojek a řetězovou dlabač-
ku a tesařský hoblík na 380 V. Tel. 
703 680 317
Koupím zbytky stavebního materi-
álu: ztracené bednění, cihly, venkov-
ní dlažba, cement, písek, kamenivo, 
překlady, atd. Tel: 721 866 006
Koupím lešenářské trubky, jed-
notlivé kusy nebo celé lešení. Tel: 
721 866 006
Koupím staré zápalkové nálepky 
a krabičky. Přijedu. Tel. 606 49 49 96
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-

ky a krabičky, reklamní plecho-
vé a smaltové cedule, papírové 
dopisní zálepky, staré pohledni-
ce Sušice a okolí. Přijedu! Tel. 
606 494 996 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupím garáž samostatně uzamy-
katelnou v Sušici. Tel. 604 246 982
Hledám brigádníka na stěhování 
a pomocné práce při přestavbě domu. 
Tel: 702 962 961
Pronajmu byt 2+1 v 6. patře, 
64m2 panel. Hrádecká, Sušice. 
Jen dlouhodobě, od 1.3.2022. Tel. 
606 489 922
Hledám k pronájmu malou míst-
nost, pracovnu, i sdílenou: práce 
na počítači, 4 dny v týdnu, platba 
předem – na začátku měsíce. Může 
se jednat o jakékoliv místo, kde 
bych si mohl sednout s počítačem, 
stačí mi zásuvka a okno. (Po na-
rození druhého miminka nemám 
doma na práci klid.) Děkuji. Tel. 
702 228 575

RŮZNÉ
Hledáme šikovného a spolehlivého 
muže nebo ženu na občasný prodej 
knih v obchodě. Práce s počitačem. 
Volejte na telefonní číslo 774 771 772 
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Nabízíme stříhání ovocných stromů, 
stříhání živých plotů, sečení a údržba 
zahrad. Tel. 792 411 333
Hledám brigádně jakoukoliv práci 
o sobotách a nedělích – i za špatné-
ho počasí – výkopové práce, prá-
ce na stavbě, v lese, zámečnické 
a podobně. Možno volat po 15.00. 
Tel. 604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické úpra-
vy textu, korektury bakalářských 
a magisterských prací, přípravu na 
maturitní a přijímací zkoušky z čes-
kého jazyka, doučování. Více infor-
mací na www.hezkycesky.top, tel. 
606 49 49 96 
Spravím staré knihy, svážu diplomo-
vé práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů, na-
těračské a drobné zednické práce. Su-
šice a okolí. Tel. 721 484 172



Dobrý den, přátelé. Pokračuje-
me v naší husitské elegii. Deváté-
ho prosince 1437 tedy, na pomezí 
Čech a Moravy v královském městě 
Znojmě, zemřel český král a řím-
ský císař, Zikmund Lucemburský. 
„…Sedě na trůně a oděn do cí-
sařského majestátu, vyslechl mši 
a po ní, už v pohřebním rouchu, 
k večeru skonal.“ Zemřel v krá-
lovském palá-
ci znojemského 
hradu. Existu-
jí ale i jiné ver-
se – ta, která se 
uchytila nejvíce, 
hovoří o tom, že 
byl v sedle svého 
koně stižen mrt-
vicí. Místo, kde 
údajně s koně 
spadl, př ipo-
míná v dlažbě 
znojemského 
Dolního (Masarykova) náměstí 
novodobý kámen s iniciálou „Z“ 
a s letopočtem 1437 (před domem 
čp. 4). Odhady o příčině Zikmun-
dovy smrti se různí. Je jisté, že trpěl 
dnou. Jako příčina se však uvádí in-
farkt, či mrtvice. Nejpravděpodob-
nějším důvodem bude však postu-
pující gangréna, následný septický 
šok (lidově otrava krve) a selhání 
orgánů.

Zikmundovo tělo bylo po tři 
dny vystaveno v kostele svatého 
Mikuláše, v pozici, v níž skonal. 
Prý tomu tak chtěl – aby všich-
ni viděli, jak otřesná i poučná je 
smrt císaře. Prach jsi, v prach se 
obrátíš! Poté jej nechal Albrecht 
Habsburský, ve slavnostním smu-
tečním průvodu, odvést na místo 
posledního odpočinku v katedrále 
ve Velkém Varadíně v uherském 
Sedmihradsku (dnes Oradea v Ru-
munsku). Zde chtěl být pohřben. 
Uložen byl vedle své první man-
želky Marie, v blízkosti hrobu své-
ho oblíbeného světce, sv. Ladisla-
va. Královna Barbora – vdova se 
pohřbu nezúčastnila. Jak víme, 
z rozhodnutí Zikmunda byla inter-
nována na hradě Prešpurku.

Zikmund se na svou dobu dožil 
vysokého věku – bez dvou měsíců 
70 let. Protože nezanechal mužské-
ho potomka, vymřela jím česká li-
nie Lucemburků po meči.

„Se Zikmundem odešel z dějin-
né scény bezesporu nejschopnější 
ze synů Karla IV., muž, který vě-
dom si svého císařského poslání, 

jemuž vrátil jeho někdejší důstoj-
nost, stál za obnovením jednoty 
křesťanské Evropy, potřebné kvů-
li hrozícímu tureckému nebezpečí. 
Zikmundovi nutno připsat k dobru 
i pozvolné uklidnění situace v ze-
mích Koruny české zmítaných 
husitskými bouřemi,“ píše histo-
rik Petr Eckl. Původně jsem měl 
v úmyslu zabývat se odkazem Zik-

munda Lucem-
burského obšír-
něji, možná by 
to stálo za to, ale 
spokojím se se 
stručným hod-
nocením Petra 
Eckla. Za mě 
osobně – nemo-
hu říci, že bych 
k Zikmundovi 
hořel přílišným 
obdivem. Pře-
ci jen ve mně 

doutná husita. S odstupem a se 
snahou o objektivitu však musím 
přiznat, že Zikmund byl výjimeč-
ně schopným a výjimečně praco-
vitým mužem zápasícím s velkou 
tíhou zodpovědnosti. Jak již jsem 
psal, nebyl jen králem uherským, 
českým atd., ale zejména císařem 
Svaté říše římské (jakási pozdně 
středověká předchůdkyně dnešní 
EU), která byla od počátku jeho 
vlády vystavena neustálému a in-
tenzivnímu tlaku říše Osmanské 
(Turecka). Obrana křesťanské Ev-
ropy před muslimskými Osmany 
byla jeho absolutní prioritou. Té 
podřizoval vše. Jedním z důsledků 
tohoto přístupu bylo upálení Mistra 
Jana Husa i první křížové výpravy 
proti husitům, kterým osobně ve-
lel. I když pro mnohé z nás zůstá-
vá Liškou ryšavou, pro jeho snahu 
chránit Evropu před Osmany, pro 
jeho snahu pomoci vyřešit hlubo-
kou krizi uvnitř Západní katolické 
církve, a koneckonců pro jeho ne-
uvěřitelné úsilí (ať bylo motivováno 
čímkoliv) urovnat poměry uvnitř 
Koruny české a zprostředkovat ná-
vrat „ztracených synů“ husitů zpět 
do lůna církve…, zasluhuje naši 
úctu. Z pohledu Evropana byl pro 
nás skvělým císařem. Z pohledu 
Čecha… Připusťme, že byl dobrým 
českým králem. Na rozdíl od Kar-
la VI. a Zikmundova bratra Václa-
va IV. nebyli jsme jeho prioritou. 
Ale snažil se. Musel. A zvláště ke 
konci svého života udělal maxi-
mum možného.  20. února 2022

Martin Mejstřík
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Král zemřel, ať žije král! Zámek 
Hrádek

CHVÁLA STROMŮ

HISTORIE
Zámek v Hrádku stojí na mís-

tě tvrze ze 14. století a najdeme jej 
přibližně 5 km severozápadně od 
Sušice. Jeho současná podoba je vý-
sledkem barokního rozšíření a klasi-
cistních úprav v 18. a 19. století. Zá-
mecký areál je od roku 1964 chráněn 
jako kulturní památka.

Počátky původní vsi spadají 
nejpozději do 13. století, kdy ves se 
sídlem vlastnili členové rodu pánů 
z Kasejovic. První z nich se psal Při-
byslav z Hrádku, zmiňovaný v roce 
1298. Nejpozději roku 1371 byl Hrá-
dek připojen k velhartickému pan-
ství. Na hrádecké tvrzi počátkem 
15. století bydleli purkrabí. Později 
byla tvrz jako nepotřebná opuštěna 
a zpustla. Okolo roku 1560 se velhar-
tické panství rozdělilo a část Hrádku 
s pustou tvrzí připadla Janu Rendlo-
vi z Úšavy, který jej roku 1568 pro-
dal Václavu Vintířovi z Vlčkovic 
na Kolinci. Ještě týž rok se majiteli 
panství stali Vojtěch a Jan Račínové 
z Račína, kteří po roce 1568 starou 
tvrz přestavěli v renesančním duchu. 
Vojtěchův vnuk Humprecht Račín 
z Račína se zúčastnil v letech 1618 
– 1620 stavovského povstání, za což 
byl roku 1623 odsouzen ke změně 
svobodného statku na manství. Poz-
ději se mu sice podařilo z manského 
závazku vykoupit, ale jeho syn Ar-
nošt Vojtěch z Račína prodal roku 
1685 (1683) hrádecké panství Janu 
Heřmanu Černínovi z Chudenic. Od 
něj ho roku 1693 koupil Zikmund 
Valentin Maxmilián Hrzán z Hara-
sova, který ho již o deset let později 
prodal Adamu Humprechtovi For-
tunátovi Kocovi z Dobrše. Poručníci 
jeho syna Jana Viléma prodali pan-
ství roku 1712 Humprechtu Zikmun-
dovi z Althannu a po něm Hrádek 
roku 1721 zdědila jeho žena Marie 
Juliana Truchsässová.

Pro zámek byl významný rok 
1731, kdy se stal majitelem Jan Fer-
dinand, hrabě Des Fours de Montu 
et Athienville. Ten zahájil přestavbu 
hrádeckého zámku, a to tak, že ke 
starému renesančnímu zámku ne-
chal vystavět nový barokní zámek. 
V roce 1775 byla na místě části re-

nesančního západního křídla po-
stavena zámecká kaple svaté Val-
burgy. Desfoursové pokračovali ve 
stavebních úpravách i na počátku 
19. století, kdy zámek získal klasi-
cistní podobu a při těchto úpravách 
vznikl roku 1808 také čestný dvůr 
nového zámku s balkonem. Roku 
1827 zdědil hrádecké panství Karel 
Theodor Sturmfelder z Oppenweile-
ru. Posledními majiteli zámku byli 
od roku 1876 členové rodu Henne-
berg-Spiegel, jimž patřil až do roku 
1945, kdy jim byl zkonfi skován. Po 

roce 1945 byly všechny interiérové 
prvky ze zámku odvezeny a zůstaly 
jen holé zdi. Areál zámku byl v dal-
ších letech využíván Místním ná-
rodním výborem, který v něm zřídil 
byty, skladiště a knihovnu. Vlivem 
dlouhodobého zanedbávání údržby 
však zámek zchátral a postupně se 
ocitl v havarijním stavu. V roce 1976 
se zřítila hranolová třípatrová věž, 
která dotvářela panorama zámku 
i obce. Od osmdesátých let minulé-
ho století byl zámek opuštěn.

V roce 2000 koupil zámecký are-
ál Ing. arch. Pavel Lejsek a zahájil 
rekonstrukci budovy zámku dokon-
čenou v roce 2010. V dalších letech 
se postupně opravují hospodářské 
budovy. Areál hrádeckého zámku je 
rozsáhlý. Součástí zámeckého areálu 
je starý renesanční zámek s přileh-

lou kaplí svaté Valburgy. Na jihu sto-
jí budova nového zámku, na jejímž 
konci bývala zmiňovaná věž. Nový 
zámek je trojkřídlý a v hlavním prů-
čelí se nachází rizalit se vstupním 
portálem s erbem rodu Des Fours. 
K průčelí severního křídla se při-
pojuje dlouhá budova určená v mi-
nulosti k ubytování služebnictva 
a komplex doplňují hospodářské 
budovy bývalého pivovaru, sýpky, 
kravína a skladů, užitková zahrada 
s empírovou oranžérií a v jižní části 
zámecký park s bastiony. 

SOUČASNOST
Zámecký areál je již 12 let celo-

ročně otevřen pro širokou veřejnost. 
Zámek se proměnil na hotel a re-
stauraci, budova barokní hospodář-
ské budovy na wellness s bazénem, 
saunami a masérnou, bývalá sýpka 
na Galerii Hrádek, kde je přes léto 
otevřena Zámecká herna pro rodi-
ny s dětmi inspirována životem na 
zámku v 19. století. K dalším vol-
nočasovým aktivitám patří zábavné 
adventure golfové hřiště či procház-
ky zámeckým parkem s informační-
mi panely o historii zámku a obce 
Hrádek. Od roku 2016 probíhá zá-
chrana dochovaného křídla oran-
žérie a užitkové zahrady. Zahrada 
je rovněž přes letní období otevřena 
pro veřejnost. Díky svému roman-
tickému prostředí je zámek vyhle-

Na otázku, co byste si 
vzali s sebou na pustý ost-
rov, kdysi odpověděl jeden 
můj spolužák: „Kdybych si 
měl vybrat, chtěl bych tam 

mít strom“. Ani já neznám 
v přírodě nic krásnějšího, než 
jsou stromy.

V každém stromu je ve-
psána osobitá krása, kterou si 

můžeme uvědomit 
zvláště nyní při jar-
ních toulkách. Po-
znáváme, že sko-
ro každý strom je 
utvářen podle ti-
chého řádu, harmo-
nie a kázně. Pažemi 
svých větví sahá do 
prostoru a vytváří 
si vlastní svět. Růz-
né stromy dovedou 
utvořit neopakova-
telný estetický ce-
lek. Jisté je, že náš 
svět by byl mnohem 
chudší, kdyby v něm 
nebyly stromy.

Ivan Nikl, foto ED

dávaným místem pro uspořádání 
civilních i církevních svatebních ob-
řadů. V kapli sv. Valburgy se kona-
jí nejen obřady a pravidelné boho-
služby, ale i koncerty. Významnou 
kulturní událostí je již od roku 2015 
Barokní slavnost na zámku Hrádek 
v rámci projektu Západočeské ba-
roko – Letní barokní festival. Letos 
je slavnost naplánovaná na sobotu 
20. srpna. Večerní slavnost přenese 
návštěvníky do doby baroka a šlech-
tických kratochvílích. 

PLÁNY DO BUDOUCNA
V plánech pro letošní rok je do-

končit stávající křídlo oranžérie se 
skleněnou pěstírnou, v delším časo-
vém horizontu pak obnovit západní 
ubourané křídlo a venkovní vzhled 
oranžérie navrátit do původní empí-
rové podoby. Funkčně bude stavba 
sloužit k svému účelu přezimování 
rostlin a k dalším zahradním čin-
nostem. K budoucím plánům patří 
i obnova spadlé barokní věže s vy-
hlídkou po okolí. Na svoji záchranu 
čekají i další hospodářské budovy 
s pivovarem. Pro tyto prostory je 
uvažováno o novém funkčním vy-
užití jako je víceúčelový sál pro 200 
osob s příslušným zázemím, dále 
bytové jednotky a provozní, tech-
nické a skladové prostory pro chod 
zámeckého areálu. Vzniknou nová 
parkovací místa a celistvě bude do-
řešen vnitroblok nádvoří. 

V loňském roce se staly velmi 
oblíbenými prohlídky zámecké-
ho areálu s panem majitelem. Po-
kud byste měli zájem dozvědět se 
nejen o historii zámku, ale i o jeho 
osobním příběhu spojeným s kou-
pí, rozsáhlou opravou a provozo-
váním sledujte webové stránky. Na 
letní sezonu budou vypsány termí-
ny prohlídek. Na stránkách www.
zamekhradek.cz naleznete všechny 
aktuální informace nejen o otevíra-
cí době, ale i o nabídce kulturních 
a společenských akcí.

-fm-, foto Tomáš Mašek 

Hledáme nový domov
Dva kočičáky: Oba kocourci jsou asi 4 – 5 měsíců staří, Ferdík je mourovatý hravý kluk, černý kocourek byl odchycen v Laznech jako malé divo-

ké zvíře, kdy málem skončil ve psích spárech, ale byl včas zachráněn a vypiplán v dočasné péči v Janovicích nad Úhlavou. Již je z něho krotký rošťák. 
Oba půjdou do nového domova odčerveni a očkováni. Dále se můžeme domluvit na jejich pozdější kastraci. 

Více info na černého kocourka na tel. 777 295 584, na Ferdíka, který je v Hrádku u Sušice 608 484 414.

Děkujeme za pomoc..      Helena M.

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

ZÁMKY na Sušicku
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v budoucnu věnovat, a kterým smě-
rem byste proto měli zaměřit svoje 
vzdělávání. Věříme, že valná většina 
z vás zvládne vyplnit přihlášku bez 
větších potíží, ale vzhledem k opa-
kujícím se dotazům si vám dovolu-
jeme nabídnout pár informací, aby-
chom vás ve vašem konání ujistili. 
V případě, že si podáváte přihlášku 
na kterýkoliv z učebních oborů, po-
případě jste si zvolili studijní obor 
Elektrotechnika, nezapomeňte si 
zajít také na lékařskou prohlídku. 

Na zadní stranu přihlášky pak ne-
zapomeňte doplnit vaše výsledky 
z obou pololetí 8. ročníku a 1. polo-
letí 9. ročníku, které si poté nechej-
te potvrdit na základní škole. Pokud 
máte všechno vyplněno, nebrání už 
nic tomu, abyste nám přihlášku do-
ručili osobně, anebo ji odeslali na 
naši adresu (U Kapličky 761, Su-
šice, 342 01).

Pakliže jste si podali přihlášku 
do učebního oboru, máte splněno 
a stačí pouze počkat na ofi ciální vý-
sledky přijímacího řízení (PZ) do 
22. dubna 2022. Pro ty z vás, kteří 
mají zájem o některý z našich 3 stu-
dijních oborů a o nástavbové studi-
um, budou rozhodně dalšími důle-

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní 
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. 
Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, 

tel. 376 555 070, 724 981 554, e-mail: liskovec@kulturasusice.cz, www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění pří-
spěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpo-
vídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 20 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, 
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Se zápalem pro obor a tradici, vzdělávej se u nás v Sušici 

VYKROČME SPOLEČNĚ DO ŽIVOTA!
Cíl, který jsme si na počátku ná-

borových aktivit ve školním roce 
2020/21 vytyčili, zněl jasně, i když 
pro nás znamenal nelehký úkol. 
Naplnit – pokud to bude jen trochu 
možné – všech 15 oborů, jež jsou 
v naší škole nabízeny! Navzdory 
tomu, že by mohla být nejprve celá 
záležitost přirovnána k jakémusi 
zápolení s větrnými mlýny, vložili 
jsme do všech propagačních činností 
maximální úsilí. Potom jsme už jen 
netrpělivě očekávali, kolik přihlášek 
bude do prvního stanoveného ter-
mínu doručeno. Ačkoliv jsme byli 
ve svém konání omezeni minimál-
ně nepříznivou epidemiologickou 
situací a většina událostí se musela 
přesunout do neosobního virtuální-
ho prostředí, můžeme konstatovat, 
že jsme to zvládli a výsledek zněl 
14:1. Studijní obor Elektrotechni-
ka se nám sice otevřít nepodařilo, 
avšak nevěsíme hlavu a pokoušíme 
se o jeho „záchranu“ letos znovu. 
A právě k tomu potřebujeme šikovné 
žákyně a žáky, kteří nám svěří svoje 

zápisové lístky a vykročí společně 
s námi na cestu za středoškolským 
vzděláním. Pojďme se nyní společ-
ně podívat na to, co všechno v SOŠ 
a SOU v Sušici můžete zažít, potaž-
mo co jsme do-
kázali v 1. po-
loletí školního 
roku 2021/22.

V září jsme 
ve škole přiví-
tali nejen nové 
žákyně a žáky, 
nýbrž i nové 
vyučující. Již 
tato skutečnost 
svědčí o tom, 
že bylo zapo-
třebí odučit 
více hodin. Za-
hájení školního roku proběhlo po 
roční pauze opět standardně v su-
šické Sokolovně, jelikož v roce před-
cházejícím nám tuto akci bohužel 
znemožnil právě špatný vývoj situ-
ace v souvislosti s nemocí COVID. 
Následně jsme se snažili využít veš-

keré příležitosti k uspořádání roz-
ličných událostí v prezenční formě, 
přičemž se jednalo ve velké míře 
o ty, které nemohly být kvůli růz-
ným omezením uspořádány v uply-

nulém školním 
roce. Mezi pro-
běhnuvší akce, 
jichž se mohla 
zúčastnit širo-
ká veřejnost, 
patř ily roz-
hodně dny ote-
vřených dveří 
a burzy škol. 
V tomto přípa-
dě jsme se sna-
žili poskytnout 
zájemkyním 
a zájemcům 

velký komfort a nabídli jsme jim 
celkem 7 termínů dnů otevřených 
dveří, kdy nás – oproti předešlému 
školnímu roku – mohli navštívit 
osobně ve škole. Měli příležitost si 
prohlédnout hlavní budovu školy, 
zároveň všechna odloučená praco-
viště a v neposlední řadě se i sezná-
mit s garantkami a garanty jednot-
livých učebních a studijních oborů, 
o něž projevili zájem. Dále jste mohli 
vidět náš stánek rovněž na výše zmi-
ňovaných burzách škol, konkrétně 
se jednalo o Strakonice, Blatnou, 
Vimperk, Prachatice, Klatovy, Stod 
a Domažlice. V této souvislosti dě-
kujeme rovněž všem našim žáky-
ním a žákům, kteří s námi jednotli-
vé burzy navštívili a prezentovali na 
daných místech naši školu, bez vás 
by to určitě nešlo. Proběhlo sice ně-
kolik akcí i v online podobě, avšak 
jsme velmi rádi, že osobní kon-
takt v 1. pololetí převládal a mohli 
jsme se s uchazečkami a uchazeči 
o vzdělávání seznámit a poznat je 
tváří v tvář. 

Vedle náborových aktivit jsme 
se samozřejmě činili také v rámci 
dalších – dalo by se říct tradičně po-
řádaných – událostech. První vý-
znamnější z nich bylo přitom krajské 
kolo Jízdy zručnosti traktorem s pří-
věsem 2021, které se uskutečnilo 
7. října 2021. Do soutěže se zapojilo 
celkem 17 chlapců z 9 škol z Plzeň-
ského, Jihočeského a Karlovarského 
kraje, které umožňují žákům získat 
v průběhu vzdělávání se v zeměděl-
ských oborech řidičské oprávnění na 

obor elektrotechnika

zahájení školy

obor kuchař – čišník

traktor. První místo obsadil náš žák 
Tomáš Turek, k čemuž mu ještě jed-
nou gratulujeme. Pokud se posune-
me o měsíc dále, nelze se minimálně 
zmínit o Mezinárodním mistrovství 
Koruna kreativity 2021, jež je kaž-
doročně pořádáno pro školy, které 
nabízejí obory Kadeřník, popřípa-
dě Kosmetička. Loňské kolo, jehož 
tématem byla Extravagance živých 
panenek, opět ukázalo, jak kreativní 
dokážou žákyně a žáci v těchto obo-
rech být. Zapojilo se totiž celkem 26 
soutěžících z 11 škol a soutěžilo se 
dohromady v 5 kategoriích. Naše 
„želízka v ohni“ si vedla skvěle, 
což svým přesvědčivým výkonem 
potvrdila celková vítězka kategorie 
Soutěžní make-up a držitelka mi-
mořádné ceny kreativity Eva Pešťá-
ková. Velmi pěkný výkon předvedl 
i Matyáš Jílek, jenž získal 1. místo 
za svůj výtvor v kategorii Soutěžní 
foukaná. Je tudíž patrné, že se naše 
kadeřnice a kadeřníci neztratí ani 
v mezinárodních kolech a v přípa-
dě, že k tomu mají potenciál a chuť, 
můžeme jim nabídnout rovněž ná-
stavbové studium Podnikání se spe-
ciálním zaměřením Vizážista-stylis-
ta. Aktuálně asi největší dosavadní 
akcí, kterou žije nejen naše škola, ný-
brž – dalo by se snad bez nadsázky 
uvést – i celá Su-
šice a široké oko-
lí, je účast našeho 
žáka Jakuba Za-
hradníka v po-
řadu Prostřeno!, 
jehož výkon jste 
mohli sledovat 
na televizní sta-
nici Prima v úte-
rý dne 15. února 
2022. Již dlouho 
se nám nestalo, 
aby se převážně 
na našich sociál-
ních sítích (tzn. na 
školním faceboo-
ku a instagramu) 
strhl tak nevídaný zájem o zveřejňo-
vané příspěvky, popřípadě i příběhy. 
Velmi nás zároveň potěšil jednak 
výsledný počet sdílení jednotlivých 
příspěvků, potěšující byly rovněž 
v drtivé většině převládající kladné 
ohlasy, jež se k nám po odvysílání 
úterního dílu dostaly. Všem našim 
žákyním a žákům, kteří nás tako-
výmto způsobem reprezentovali na 
veřejnosti, patří obrovský dík, ne-
boť právě v těchto chvílích se uka-
zuje, do jaké míry jsou po absolvo-
vání naší školy schopni se uplatnit 
v následujícím životě, na který je 
několik let taktéž po odborné strán-
ce připravujeme. 

Nyní přejděme k záležitostem, 
jimž se každoročně věnuje mnoho 
žákyň a žáků, kteří navštěvují zá-
věrečný ročník povinné školní do-
cházky. Jistě jste už zaznamenali, že 
konečný termín podání přihlášek 
pro 1. kolo přijímacího řízení byl 
stanoven na 1. března 2022. SOŠ 
a SOU Sušice vám nabízí celkem 15 
oborů, jejichž absolvováním může-
te získat – podle zaměření – buďto 
závěrečnou, či maturitní zkoušku. 
Výběr je skutečně pestrý a věříme, 
že si valná většina z vás mohla tuto 
skutečnost ověřit během některého 
ze dnů otevřených dveří. Zbývá vám 
tudíž stále ještě několik dní k tomu, 
abyste se rozhodli, čemu se chcete 

žitými daty 12. a 13. duben 2022, 
v těchto dnech se totiž uskuteční 1. 
a 2. řádný termín jednotné PZ. Po-
zvánku s konkrétními informacemi, 
kdy a kde budete PZ z matematiky 
a českého jazyka a literatury sklá-
dat, obdržíte s časovým předstihem. 
Budeme vás ale určitě informovat 
rovněž na internetových stránkách 
školy i našich sociálních sítích. 

A na závěr se nabízí otázka, proč 
jít na střední školu právě k nám (?). 
Chápeme, že je toto rozhodnutí vždy 
složité a nese s sebou i značnou míru 
zodpovědnosti, kam se budou na-
dále vaše kroky ubírat, ale v kaž-
dém případě jsme tu pro vás! Pro 
naše žákyně a žáky nabízíme mno-
ho školních a mimoškolních aktivit, 
do nichž se mohou zapojit, nudit se 
určitě nebudete! Všem, kteří jsou 
zdaleka, případně by měli problémy 
s každodenním dojížděním, může-
me poskytnout ubytování na našem 
Domově mládeže, přičemž celková 
částka aktuálně vyjde na 1200 Kč/
měsíc. Pro všechny ubytované za-
jistíme taktéž celodenní stravování 
(snídaně, přesnídávka, oběd, svači-
na, večeře) za stávající cenu 107 Kč/
den. Všechny žákyně a žáci naší 
školy pak mohou odebírat obědy za 
35 Kč, na výběr budete mít přitom 
ze 2 jídel. Veškeré informace jsme 
vybrali jako souhrnnou odpověď na 
vaše dotazy, které nám byly kladeny 
v průběhu jednotlivých dnů otevře-
ných dveří, či na sociálních sítích. 
Kdybyste však potřebovali cokoliv 
dalšího, neváhejte se na nás obrátit. 
Držíme palce, abyste si v rámci této 
rozhodující volby vybrali obor, který 
vás bude bavit. Věřte, že se už nyní 
těšíme na budoucí spolupráci a se 
zápalem pro obor a tradici udělá-
me maximum pro to, abyste u nás 
v Sušici získali kvalitní středoškol-
ské vzdělání. 

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček

Kuba Zahradník

Zajímavosti
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