
kráčí správným směrem. Sušice je krásné 

a kulturní město přesně tak velké, aby se 

zde lidé, kteří se chtějí potkávat, mohli 

potkávat docela často. Moc se mi tu líbí 

a mám zde hodně přátel.

JOSEF BAIERL

Pro mě znamená můj nejdelší domov. 

Vždyť zde působím již od roku 1969, kdy 

jsem založil dětský sbor. Město jsem ale 

poznával už dříve, bydleli tu kamarádi a já 

učil nedaleko, nejdříve ve Strašíně, pak 

v Petrovicích. Tak jsem 

se postupně přibližo-

val, až jsem byl vtažen 

přímo do centra dění. 

Oslovil mě pan profe-

sor František Procház-

ka, abychom společně 

připravili koncerty du-

chovní hudby. V Suši-

ci se mi splnily všechny 

sny. Mohl jsem se věno-

vat své profesi, jenž byla 

zároveň mým koníčkem. 

Oženil jsem se a narodily 

se nám čtyři děti. Čeho si 

v poslední době cením 

čím dál víc, je příroda – 

čisté prostředí s úžasnou 

Otavou uprostřed a Šu-

mavou v zádech. Navíc 

se město od dob šedavých oprýskaných ulic 

rozvinulo do krásy. Dnes už také mohu říci, 

že jsem měl velké štěstí na spolupracovníky 

a přátele, kteří mně pomáhají dodnes. Spl-

nilo se mně i to, že jsem dětský sbor mohl 

předat skvělým pokračovatelům. Jen do 

Svatoboru hledám ještě mužské tenorové 

hlasy. A když mí žáci končí školy, vždy se jich 

ptám, kdy se vrátí do Sušice, protože vím, že 

tady je ideální místo pro život. 
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Hodnocení a posouzení 

nabídek na zadání veřejné 

zakázky Zateplení panelo-

vých domů Sušice – II. etapa 

– Villaniho 712 – 713, V Ryb-

níčkách 714 – 717 proběhlo 

na radnici 20. února. „Město 

letos touto investiční akcí do-

končí zateplování domů v loka-

litě Zelené údolí,“ dodal starosta 

Petr Mottl. 

Slavnostní vyhlášení 

Sportovce roku okresu Kla-

tovy se uskuteční 27. úno-

ra i za účasti starosty Sušice 

Petra Mottla. Nominování ze 

Sušice: Bára Galušková, David 

Janda (viz SN 3/23), Eliška Host-

ková, Vladislav Galuška.

Setkání starostů obcí 

Plzeňského kraje proběhne 

3. března v Nýrsku. Starostové 

včetně starosty Sušice budou 

s vedením Plzeňského kraje dis-

kutovat o aktuálních tématech.

Na sušickém Sportovním 

plese 4. března v sokolovně 

předá starosta Petr Mottl 

ceny vybraným sportovcům. 

Přípravou čerpání fi nanč-

ních prostředků na přeshra-

niční spolupráci v  rámci 

programu Interreg 2021 – 

2027 se zabývalo předsed-

nictvo Euroregionu Šuma-

va 17. února ve Stachách. 

Jednání se jako člen předsed-

nictva zúčastnil i starosta Petr 

Mottl. -red-

Osobnosti města a jedinečný koncert
Výjimečný pořad se odehrál 10. úno-

ra v sušickém kině. Vždyť, kdy naživo 

během jednoho večerního programu 

uslyšíte blues, operní árii, irskou hos-

podskou písničku, úryvky z muzikálu 

i swingovou kapelu? Navíc byl program 

pořádaný Sušickým kulturním centrem 

připraven s medailonkem, poděková-

ním, blahopřáním a čestným oceněním. 

Akce se tak nestala jen kulturní událostí, 

ale měla celospolečenský přesah.

Program uváděli Karel Sedlecký a Dan 

Nakládal. Představili bluesové duo Matěj 

Ptaszek a Bužma (foukací harmonika, zpěv, 

kytara), které dotvářelo atmosféru v kavár-

ně před zahájením i po skončení hlavního 

vystoupení. Srdečně přivítali dva operní 

pěvce z Ukrajiny působící v opeře Divadla J. 

K. Tyla Plzeň. Jevhen Šokalo (bas) a Viktor 

Bezkorovainyi (tenor) se svými výstupy za 

doprovodu klavíristky Anny Bezkorovainy 

prostřídali a v sále zazněly upravené ukra-

jinské lidové písně i známé kusy ze světo-

vých oper mj. árie Kecala z Prodané nevěsty. 

Své vystoupení pěvci věnovali divadelní-

mu a opernímu režisérovi Michaelu Tarran-

tovi k jeho významnému životnímu jubileu. 

On sám byl hostem pořadu a v odpovědích 

na otázky moderátorů přiblížil své pošu-

mavské kořeny. Vzpomněl také na sušické-

ho rodáka, herce Jana Filipa, se kterým se 

dobře znal, což se stalo vhodným entrée pro 

hercův medailonek uvedený na plátně kina. 

Známá pětice sušických muzikantů s ir-

skými šlemi – Paddy ś Bangers (foto 3) po-

nořila diváky svým osobitým zpracováním 

irských lidových písní do drsného oparu 

začouzených krčem zelené země. Za hu-

debního otce své společné dráhy označili 

dalšího hosta programu – Josefa Baierla. 

A protože všechno souvisí se vším moderá-

toři přečetli sbormistrovy výstižné postřehy 

ze spolupráce s režisérem Tarrantem na mu-

zikálu Balada pro banditu. Při té příležitosti 

se na jevišti zformovala skupinka hlavních 

představitelů balady a několika písněmi za-

vzpomínala na slavné sušické uvedení. I při-

šel Josef Baierl a Václav Trunec s houslemi 

a Michael Tarrant a společně zanotovali pí-

seň Chvála Bohu, že jsem se narodil (foto 1) .

Vyvrcholením ofi ciální části programu 

se stalo poděkování prvnímu demokra-

ticky zvolenému polistopadovému sta-

rostovi Sušice MVDr. Jiřímu Zelenému za 

celoživotní práci pro město, které před-

nesl současný starosta Petr Mottl (foto 2). 

Mj. řekl: „Je mou milou povinností poděko-

vat Jirkovi Zelenému za to, 

že městu v tom roce 1990 

dal směr, kterým se snaží-

me stále se posouvat. Jirko, 

byls výborný starosta měs-

ta, byls ještě lepší starosta 

Sokola a hlavně jsi úžasnej 

člověk. A protože vím, že 

ty i Pepík Baierl prochází-

te složitým životním obdo-

bím, tak vám chci popřát 

oběma hodně sil. To špatné 

se vždycky lépe snáší, když 

máte kolem sebe dobré lidi. 

Když se otočíte dozadu, tak 

je úplně narváno a jsou to 

všechno lidi, kteří vás mají 

rádi...“ A celý sál Jiřímu Ze-

lenému tleskal ve vestoje. 

Radostný závěr programu 

obstarala Karavana Swingers Band (foto 

4) s hostující bývalou zpěvačkou souboru 

Alenou Hladkou. 

V programu večera byly vyzdviženy čtyři 

osobnosti, na které může být Sušice právem 

pyšná, Josef Baierl, Jiří Zelený, Michael 

Tarrant a Jan Filip. Každý z nich se do dě-

jin města zapsal jiným způsobem. Posled-

ně jmenovaného už oslovit nemohu, ale 

ostatní jsem požádal o odpověď na otázku:

CO PRO VÁS ZNAMENÁ SUŠICE?

JIŘÍ ZELENÝ

Sušici jsem poprvé navštívil v roce 1954 

a od roku 1969 tady žiju. Celou dobu jsem 

zde dělal veterinu, též zpíval ve Svatoboru. 

Tam jsem působil až do mého zvolení sta-

rostou v roce 1990, pak už to nešlo stíhat. 

Být starostou nebyl můj cíl, ale angažoval 

jsem se v Občanském fóru a přišlo by mi 

zbabělé z toho utéct. Snažil jsem se pak 

do Sušice vrátit všechno, co tady bylo dřív. 

Něco se povedlo, něco nevyšlo. Pro město 

to byla doba rychlých změn, vracely se tře-

ba malé obchůdky. Jsem rád, že se poda-

řila ZUŠka, domov pro seniory, sokolovna. 

Sušice je pro mě také Sokol, od roku 1995 

do roku 2022 jsem zde byl jeho starostou. 

Dnes mohu říct, že se město opravdu roz-

vinulo po všech stránkách. Škoda jen, že 

už nestojí nová sportovní hala a doufám, 

že se podaří vyřešit nemocnici a areál bý-

valého Sola. Myslím, že současný starosta 
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Úspěchy nás těší ! 

Na prosincové vánoční ob-

dobí pohádek jsme ve školní 

družině Pampeliška Lercho-

vy školy navázali a na celý 

leden jsme se stali desig-

néry loutek, autory nových 

příběhů a v neposlední řadě 

přímo i loutkoherci. Všichni 

měli možnost si vytvořit ne-

spočet loutek na špejli buď 

podle předlohy nebo podle 

své vlastní fantazie, vymys-

let pohádkový příběh a zku-

Děti udělaly loutky a hrály i s draky

sit si ho se svými loutkami 

i zahrát. Na první pohled to 

vypadá zcela jednoduše, ale 

věřím tomu, že mi všechny 

děti z II.oddělení po vlastní 

zkušenosti dají za pravdu, že 

vymyslet poutavý příběh, za-

hrát ho a tím zaujmout ná-

ročné obecenstvo svých spo-

lužáků, nic lehkého opravdu 

není. Nejčastějšími tématy 

byly různé variace Červené 

karkulky, popletené pohád-
Vážení občané, pořadatelé akcí,

vzhledem k ustanovení novely zákona o přestupcích, účin-

né od 1. října 2016, a vzhledem k připravované obecně závaz-

né vyhlášce města Sušice o nočním klidu, kterou se stanovují 

výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 

dodržována,  dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o někte-

rých přestupcích, vás žádáme, abyste nám sdělili, v jakých 

(konkrétních) termínech v roce 2023 plánujete pořádání tra-

dičních akcí, pro které přichází v úvahu vymezení kratší doby 

nočního klidu nebo stanovení výjimečných případů, při nichž 

nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Doba nočního klidu je stanovená zákonem od 22. hodiny ve-

černí do 6. hodiny ranní. Prosíme Vás o zaslání termínů a lo-

kalit na email krakovcik@kulturasusice.cz včetně uvedení 

kontaktu na pořadatele, a to do pondělí 13. března 2023.  

Ve středu 18. 1. 2023 se stu-

dent našeho gymnázia Josef 

Joshua Novotný zúčastnil slav-

nostního vyhlášení pěti nejlep-

ších řešitelů soutěže mKontext 

v Plzeňském kraji. Akce probí-

hala na Fakultě strojní Západo-

Velký úspěch v soutěži mKontext
české univerzity v Plzni. Soutěž 

mKontext je zaměřena na řešení 

matematických a logických úloh 

formou čtyř online testů, jež řeší 

studenti prvních ročníků a od-

povídajících ročníků víceletých 

gymnázií všech gymnázií v Pl-

Pohádková chemie
Již druhým rokem byly děti 

z MŠ Tylova a Smetanova pozvá-

ny na zajímavé chemické pokusy. 

V minulém roce to byla Hodina čar 

a kouzel, letos Pohádková chemie. 

Pokusy předvedl Pat a Mat, čert, 

Elza a Anna z Ledového království 

a další. Zajímavé bylo pro předško-

láky pozorovat „svítící látky“ (lu-

miniscenci), suchý led, faraonovy 

hady, chemický semafor a hodi-

ny, kaši uvařenou v melounu nebo 

přelévání plynů. Velký úspěch měly 

pokusy s ohněm – hořící pěna a ze-

lený plamen. Všechny pokusy si 

připravily děti z chemického krouž-

ku – žáci osmých a devátých tříd. 

Nadšení předškoláci je odměnili 

velkým potleskem. 

Fotografi e si můžete prohléd-

nout na webu ZŠ Lerchova.

Ing. Petra Kavalová

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji

Od listopadu do ledna na su-

šickém gymnáziu probíhal pro-

jekt Podpora technického vzdě-

lávání v Plzeňském kraji.

Výuka probíhala formou de-

seti devadesátiminutových blo-

ků v laboratořích chemie, fyzi-

ky a učebnách informatiky na 

Gymnáziu v Sušici. Úvodní ho-

dina byla informativní, následo-

vala dvě měření z chemie, čtyři 

fyzikální měření, dva bloky vě-

nované informatice a poslední 

hodina byla zaměřena na poku-

sy z fyziky. Nechybělo závěrečné 

shrnutí a předání upomínkových 

předmětů.

Ve fyzikální části žáci měřili 

proud a napětí ve stejnosměr-

ných obvodech, pracovali se sta-

vebnicí Boffi  n. Z dílů sestavovali 

elektronické obvody a pozoro-

vali činnost různých součástek 

a zařízení. V chemii se žáci věno-

vali kalorimetrickému stanovení 

koncentrace roztoků, kovovým 

stromům a elektrolýze. V rámci 

prvních dvou hodin informatiky 

si všichni mohli vyzkoušet napro-

gramovat chytrou domácnost. 

K dispozici měli micro:bit a po-

třebné senzory, aby si zkusili se-

stavit a naprogramovat alarm, 

samozavlažovací sytém květin, 

klimatizaci, dokonce si vyzkou-

šeli sestavit alkoholtester. V rám-

ci druhého společného setkání 

v informatice měli za úkol na-

programovat pohyb Sphera pro 

průjezd po rampách a můstcích, 

včetně freestylu. Zkoušeli i pro-

gramovat pohyb tak, aby Sphero 

automaticky projelo slalom nebo 

srazilo všech deset kuželek na 

„bowlingové dráze“.

Výuky se zúčastnili žáci a žá-

kyně osmých a devátých tříd ze 

ZŠ Lerchova a ZŠ Masarykova 

v Sušici. Všichni projevovali vel-

ký zájem o danou problemati-

ku, rozšířili své znalosti a doved-

nosti v oborech fyzika, chemie 

a informatika.

Mgr. Filip Jano

V prosinci a  lednu proběh-

la dvě školní kola matematické 

olympiády v 5. třídách ZŠ Ler-

chova. Ve středu 25. 1. 2023 se 

nejlepší řešitelé zúčastnili okres-

ního kola této soutěže. K naší vel-

ké radosti se vítězkou stala Karolí-

na Veselá z 5. A. Další zástupci naší 

školy – Jan Drábek (5. C), Milan 

Hrach (5. A) a Adéla Kopová (5. A) 

– se umístili na společném 4. – 9. 

místě. Výborný výsledek! 

Dalším úspěchem bylo 1. mís-

to v okresním kole geologické 

olympiády, které vybojovala 

Anna Ondráčková z 8.A.

Všem moc blahopřejeme a dě-

kujeme za reprezentaci školy.

Jana Živná

Hana Sloupová

Jaká je letošní prima? Je opravdu prima! 
Když jsem v září vstou-

pila do jejich učebny na první ho-

dinu češtiny, pozorovalo mě třicet 

čtyři párů zvědavých očí. Zkrátka 

plná třída. A každý přišel z jiného 

světa. Jsou tu děti z velkých sušic-

kých základních škol, ale i z men-

ších škol z okolí, kde byly zvyklé 

na mnohem komornější prostředí 

s menším počtem žáků ve třídě. 

Bylo mi hned jasné, že tohle je vý-

zva. Nejen pro mě – není to jediná 

třída s takto vysokým počtem žáků, 

před kterou jsem kdy stála. Bude to 

výzva hlavně pro žáky samotné. 

Obstát ve velkém kolektivu, najít si 

své místo a prosadit se v konkuren-

ci desítek šikovných dětí. 

První společně strávené polo-

letí je za námi. Myslím, že obstáli 

všichni. Vidím letošní primány jako 

velmi vnímavé, zvídavé, s chutí ob-

jevovat svět kolem nás. Součástí 

předmětu český jazyk je i komu-

nikace, takže už se za těch pár mě-

síců docela známe – vím, komu se 

narodila sestřička, kdo má doma 

pejska, králíčka či rybičky, kdo hraje 

na hudební nástroj a kdo rád spor-

tuje. Hlavně ale vím, kdo je velký 

čtenář, a komu naopak čtení dělá 

potíže, kdo má širokou slovní záso-

bu a dokáže ji využít při slohových 

úkolech, kdo krásně recituje a kdo 

má všeobecný rozhled. 

Podobný názor na naše no-

váčky má i dějepisářka Zdeňka 

Keilová, která říká: „Osobně se mi 

v primě učí velice dobře. Je to tří-

da plná energie a pozitivní nálady, 

třída, která vás nenechá na chví-

li vydechnout. Hodiny v ní utíkají 

nadmíru rychle. Byla jsem příjem-

ně překvapena, jak veliký přehled 

a rozhled primáni mají, a když nad 

tím přemýšlím, tyto děti mě dokáží 

překvapit vlastně každou hodinu.“

A jak vidí současné primány ze-

měpisářka Kateřina Pavlíková? „Na 

této partě obdivuji jejich energii, 

hravost, tvořivost, vtip, bezpro-

střednost i pracovitost. Vše z toho 

bychom se od nich mohli učit i my 

dospělí. Proto doufám, že jim to vy-

drží co nejdéle.“

Třídní učitelka Jitka Babková se 

těší na to, co všechno jim osm spo-

lečných let přinese a co všechno 

spolu za tu dlouhou dobu budou 

moci podniknout.

V primě jsou děti zkrátka prima.

Edita Krouská

ky s draky, princeznami a je-

jich zachránci, ale občas se 

objevil i příběh s Avatary či 

SpongeBobem. Všechny nás 

tato divadelní výzva oboha-

tila a to nejen tím, že jsme si 

vyzkoušeli něco nového, ale 

i zkušeností s uznáním snahy 

a práce někoho jiného.

Helena Pojarová Tesařová, 

ŠD při ZŠ Sušice – Lerchova

zeňském kraji. Figurovat mezi 

pěticí nejlepších je tedy nebý-

valým úspěchem. Josefovi velmi 

gratulujeme a věříme, že uplatní 

svůj talent i v dalších soutěžích 

podobného typu.

Mgr. Filip Jano, Gymnázium Sušice
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Zasedání rady města

Vážná situace s nedostatkem lékařů na interním oddělení, se kte-

rou se potýkáme dlouhodobě a bojují s ní i jiné nemocnice, se pro-

jevila i v našem kraji. 

Situace vygradovala natolik, že od 6. února 2023 interní odděle-

ní nepřijímá pacienty. Nadále je provoz nemocnice zachován ve 

všech ostatních odbornostech. 

AREÁL NEMOCNICE
Ambulantní péče

• Lékařská pohotovost pro dospělé

• Lékařská pohotovost pro děti

• Chirurgická ambulance – NONSTOP

• Cévní poradna

• Prsní poradna

• Ambulance hojení ran

• Interní ambulance

• Infúzní centrum

• Gastroenterologie

• Kardiologie – EKG, ECHO, Holter

• Gynekologická ambulance

• Praktické lékařství pro děti a dorost

• Dětská alergologie

• Rehabilitace a lymfodrenáže

• Rentgen (RTG), ultrazvuk (SONO)

• Anesteziologie a intenzivní medicína

• Laboratoře – oddělení klinické biochemie 

    a hematologie – odběry krve

Lůžková péče

• Následná péče

• Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

• COVID 19–odběry, vyšetření PCR a očkovací centrum
 

AREÁL POLIKLINIKY NA NÁMĚSTÍ
• Rentgen (RTG)

• Ultrazvuk (SONO)

• Rentgen zubů (OTG)

Odběrová místnost – odběry krve

V budoucnu plánujeme rozšíření zejména ambulantní péče a jedno-

denní péče lůžkové. Jsme si vědomi, že se vás současná situace dotýká. 

Vedení Sušické nemocnice s.r.o. se nadále snaží vážnou situaci řešit.

Osobnosti města a jedinečný koncert (pokračování ze str. 1)
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 6. února 2023

• Rada města rozhodla na základě doporučení komise o vý-

běru zhotovitele na akci „Výměna výtahu Kaštanová 1160“ – fi rmě 

OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ 42324254, za cenu 

1 030 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 184 500,00 Kč včetně DPH.

• Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „ Dům s pe-

čovatelskou službou Sušice, Bašta 145 – stavební úpravy bytu č. 

1“ se společností Vodoinstalace Kutil s.r.o., Hrádek 237, 342 01, IČ 

29077559, ve výši 290 000,00 Kč bez DPH, tj. 333 500,00 Kč včetně 

DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 

• Rada města rozhodla o  výběru zhotovitele na akci 

„Teplovodní rozvody v  lokalitě Červená v  Sušici – tra-

sa A/2“ STAVOPLAST KL, spol. s  r.o., Stachy 266, 384 73, IČ: 

40740056 s  cenovou nabídkou 1.399.071,03 Kč bez DPH. 

Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu města je-

jím podpisem.

• Rada města rozhodla o  výběru zhotovitele na akci 

„ Sušice II, teplofikace bytových domů čp. 745, 746, 747, 

783 “ STAVOPLAST KL, spol. s  r.o., Stachy 266, 384 73, IČ: 

40740056 s  cenovou nabídkou 3.679.340,05 Kč bez DPH.

Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu města je-

jím podpisem.

• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu 2. ka-

tegorie na akci Modernizace VO ve městě Sušice – II. etapa dle 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň 

schválila fi rmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 

– Investtel s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, IČO: 49193503

– ILLUM s.r.o., Švihovská 8, 301 00 Plzeň, IČO: 08762422

– SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, IČO: 25229397

• Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o. vzala na vědomí informaci o doplacení zdravotní 

péče za rok 2021 ze strany KP VZP.

• Rada města vzala na vědomí aktuální stav nemocnice.

• Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o. schválila čerpání účelové dotace ve výši 10 mil. Kč 

Sušickou nemocnicí s.r.o.

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

Termín podání přihlášky: do 03. 03. 2023 do 12.00 hod. 

Uchazeči, kteří splní předpoklady pro pracovní pozici, budou po-

zváni k pohovoru, který se uskuteční dne 16. 03. 2023 od 15.00 hod. 

Přihlášku zašlete nebo osobně doručte do kanceláře Základní školy 

T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, 342 01 Sušice. Obálku označte 

v levém horním rohu „školník / školnice – správce budov “ 

Přihláška bude obsahovat: 

• strukturovaný životopis s kontaktními údaji; 

• motivační dopis 

• kopii dosaženého vzdělání.

Termín nástupu na pozici školníka: 03. 07. 2023

Kvalifi kační požadavky a předpoklady: minimálně výuční list – ča-

sová fl exibilita, samostatnost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, 

psychická odolnost, organizační schopnosti, schopnost provádět jedno-

duché stavební opravy, malířské, natěračské, instalatérské a zahradnické 

práce, manuální zručnost více řemesel, schopnost jednat s dospělými 

i žáky, morální předpoklady a trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav

Náplň práce: řízení, organizování a kontrolování práce uklízeček, 

dohled nad dodržováním školního řádu a pořádku ve škole a v jejím 

okolí, zajišťování pořádku a čistoty v objektech školy a přilehlých pro-

storách, péče o zeleň v areálu školy (včetně sekání trávy), údržba chod-

níků a komunikací v areálu školy, zajišťování provozu sportovního hřiště 

a tělocvičen v odpoledních a večerních hodinách, zajišťování a prová-

dění drobných oprav a údržby v objektech školy a přilehlých prosto-

rách, odemykání a zamykání školy, obsluha vytápění školy, přebírání 

výsledků prací objednaných u odborných fi rem.

Nabízíme: 

• byt 2 + 1 přímo v objektu školy

• platové ohodnocení podle platných právních předpisů 

 (platová třída 4), platový stupeň podle započitatelné praxe; 

• příplatek za vedení;

• plný pracovní úvazek (1,0);

• 200 hod. dovolené za kalendářní rok;

• příspěvek na stravování a další benefi ty z FKSP.

Poznámka: Upřednostněni budou ti zájemci, kteří budou splňovat 

uvedené předpoklady a kteří budou bydlet v objektu školy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, 

a to bez uvedení důvodu, tj. neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

Další informace podá: PaedDr. Richard Smola, tel.: 376 526 546

Nabídka zaměstnání na pozici školníka / školnice – správce budov 

na Základní škole Dr. E. Beneše 129, Sušice, 342 01

MICHAEL TARRANT

Čím je mi Sušice

Královské město. Řeka. Spanilá. Proměnlivá. Jako žena. Svatobor, pod 

ním Odolenka, na straně druhé –Stráž, Kaple Andělů Strážných. Domi-

nanta a subdominanta. Křesťanství i pohanství. Od Sušice směrem dál, 

k nám, vedla alej krásných starých stromů. Brána Šumavy, říkali jsme 

jí. Na nábřeží dům tety Kopelentové. Jezdili jsme do příbytku smutku 

se sestrou Zuzanou a babičkou Ludmilou. Osamělost, stáří. Chudoba. 

Přežívání lidí, které odvrhnul nový režim na okraj. Kolikrát jsem ty oči 

plné bolesti viděl. Díky návštěvám. Babička udržovala rodinné kontak-

ty. Dokud mohla.

Auta? Od nádraží v Sušici do města pěšky. Z Plzně vlakem, do nádra-

žíčka před Nemělkovem, pak do Velhartic po svých. Návštěvy příbuzných 

– Malonice, Radvanice, Nemělkov.... Drouchaveč... všude pěšky. Do Drou-

chavče k Zeleným jsem s babičkou Ludmilou chodil nejraděj. Byl tam 

o něco starší Jirka. Dobrá rodina, říkalo se u nás. Mají těžký život. A měli. 

Jiřího otec byl dobrý hospodář. Soukromý rolník. To se neodpouštělo.

Šumava. Prostor vzpomínek plný emocí. Ale též radost. Krajina mého 

dětství. Sestry z rodu šumavských horalů – Kolářů a se provdaly.. Kateřina 

do Sušice, další do Velhartic – za hostinského Olivu. Vérátice... říkala jim 

stařenka z Radvanic. Má prababička za pradědečka Hradského do Möd-

lingu v Rakousích, pak šli do Vídně. Rakousko – Uhersko. Ve Velharticích, 

u tety Olivové byla jako mladá dívka – babička Ludmila, Milla jí říkali, „na 

zkušené...“ A poznala tu dědečka Karla Kopačku. Hudebník, vlastenec, 

hodný a citlivý člověk. Vichr první světové války vrhl mírumilovné lidi 

do víru jatek světových dějin. Zdalipak si to pak inspirátoři vyčítali??? 

Světová válka, urychlila čas. Velká láska. Svatba. Dějiny mé rodiny 

jsou zároveň historií Evropy. Strýc Hugo, ještě chlapec–padl v Haliči. Na 

velhartickém náměstí jeho jméno na pomníku spolu s dalšími rodáky 

připomíná jejich osud a nesmyslnost válek. Války jsou zlo. I ta dnešní. 

Jejich původci nesetřou slzy matek. A budou prokleti. Ta jména vytesa-

ná do šumavského kamene žalují. Mezi nimi – Hugo Kopačka. Nestačil 

ani poznat první lásku.

Sušice. A Šumava. Tmavá voda voní. Proud vzpomínek mne nese 

proti toku času. Mí předkové jako tolik jiných obyvatel pohraničních hor 

odešli za prací i novým životem do všech koutů Evropy. Ti naši, velhar-

tičtí, do Švýcar, Ameriky i do Vídně. Druhdy... největšího českého měs-

ta. A s touto směsicí podnětů, zděděných daností, snů o Šumavě – celý 

život se vracím. Každý podobného rodu to zná. 

Jedete-li dnes autem – časy se mění – z výšin na Lnářsku už vidíte pa-

norama Šumavy. Majestátní, zdánlivě nekonečné. Vznešené. To pociťuji 

první mrazení. Na výšině nad Horažďovicemi už vítají Prácheň, důvěrný 

Svatobor a předlouhé pásmo kopců a hor. Cesta domů graduje. Rabí 

– vím, že místa, o nichž píši v mapách, ofi ciálně nazývají jinak. Ale míst-

ní názvy znám od dětství. Po pravé straně lom a pak to útěšné, krásné 

údolí. Na jeho konci už – Sušice. Město. 

A lidé. A pak dál nahoru k nám. U Vás je jaro, u nás předjaří. Na Dobré 

vodě zima. K prameni chodíváme pro vodu. Je zázračný. Poutníci z Ba-

vor tomu věří. Ti naši – turisté... nedůvěřivě... hledí. Že je zázračný...? Sa-

mozřejmě! Odpovídám jim. Ano, omlazuje! Hleďte je mi devadesát de-

vět let! A vidím vás i slyším. Ti šťastnější, obdaření smyslem pro humor 

– věří. A berou si na cestu čirou, posvátnou vodu. Chutná ... jako víno!

Nad Dobrou vodou – Vintíř. Pověst a skála. Tisíc, šest metrů. Vůkol 

šumavské moře. Dole, dál do kraje – Borek, opět – Svatobor. Tajemný 

vrchol. Věčný Královský hvozd. Mám rád i opuštěný Hadí vrch – vzdo-

rovaly na jeho temeni větrům staleté buky a je z něj vidět Velký Javor. 

Opodál tušíme Antýgl. Krásná hora. Nenápadná Křemelná. A výš mo-

hutný Poledník, znovu ozářený výhonky stromů. A zlaté panorama 

Luzného, Ždánidel, v Bavorsku Falkenstein, společné vrcholy Ostrého...

nekonečný prostor. Z vrcholů podáváme ruku Alpám. A ten velký svět 

je opět náš. Svobodný a skutečný.

Sestupuji z hor a vracím se mezi lidi. Náš rod se rozptýlil, ale přece.. 

ještě tu žijí příbuzní, byť vzdálení… z Drouchavče přesídlil do Sušice Jiří. 

Jiříček říkala jeho na lůžko upoutaná maminka. Syn z těžce zkoušené ro-

diny nakonec vlastní vůlí vystudoval. Celý život věnoval dalším tvorům 

obývajícím spolu s námi tento svět. Laskavý. Vlídný. Obětavý a velkorysý. 

První demokraticky zvolený starosta královské Sušice. 

Město a lidé... za všechny Pepík Baierl. Člověk, muzikant, legenda... 

jeho žáci, pokračovatelé... a další a další. Lidé z „Balady“ – Dan, Katka, 

Tomáš, Bohunka, Tadeáš, Eduard, Milena...také – Standa Pseid, dobrý 

člověk a zpěvák. A Karel Sedlecký s jeho lidmi z Sirkusu... dívky z „Bala-

dy“, a Václav.... A na Velharticích pan Mejstřík. Silný, krásný muž, který 

si zbudoval věčný památník a obnovený hrad už bude pyšně vyprávět 

také o jeho vůli a osobnosti. A mnoho a mnoho dalších...

Abych nekončil sentimentálně: chodím tam u nás nahoře s fenkou 

Šošou do lesů. Napětí nasbírané v tom bouřlivém a krásném světě vy-

prchává každým krokem... borovice, smrky, vřes a borůvčí. Vůně. Ptá-

ci ohlašují náš příchod. Stopy zvěře... srnky. Teď už i buky, břízy a jedle. 

Na loukách krávy. Zpívám jim občas... „Zdvořilého Woodyho“...znáte, 

JAN FILIP 

Jan Zwiefelhofer se narodil roku 1936. Jmé-

no si později změnil na Jan Filip. Jeho rodiče 

byli úředníci, v Sušici hráli v ochotnickém di-

vadle (viz SN 16/2010 – Omamná vůně líči-

del), díky tomu stál Jan na prknech divadla už 

v pěti letech. Absolvoval sušické gymnázium 

a nejprve pracoval v Mariánských Lázních jako 

geodet. Profesionální divadlo začal hrát v Kar-

lových Varech. Od roku 1966 se stal členem či-

nohry Státního divadla Ostrava. Zde vyrostl ve 

velkou hereckou osobnost. Pracoval také pro 

českou televizi a ostravský rozhlas. 

V ostravském divadle Jan Filip spolupracoval s režisérem Janem Kače-

rem v Cyranovi z Bergeracu, v Shakespearově Othellovi a Snu noci sva-

tojánské. Ze spolupráce s Michaelem Tarrantem vzešly pak další neza-

pomenutelné role – například v Shakespearově Kupci benátském nebo 

ve hře Lope de Vegy Vzbouření v blázinci. Po roce 1989 dostal příležitosti 

v inscenacích Tři mušketýři, S láskou nejsou žádné žerty nebo v Jirásko-

vě Lucerně i v muzikálu Šumař na střeše. Vrchol hereckého života Jana 

Filipa přichází s inscenací Láska na Krymu, kterou režíroval Sławomir 

Mrożek. V ostravském divadle působil Jan Filip 34 let, tedy až do konce 

svého života, v roce 2000.

ne? „Jimmy byl cowboy zdvořilý...A krávy málo dojily..“ Už je tím nudím. 

Proč jsou tak veselé? To stádo ošetřuje Jirka Zelený! Aha! Ale – ty krávy 

si zpívají?!? Vysvětlení je prosté... šel tudy Josef Baierl na houby. Schá-

zím opět k nám dolů. Dům svítí. Z komína voní kouř. „Věčně zpívají šu-

mavské lesy“ dvojímu lidu svou píseň. Rodákům, i těm, kteří přišli okusit 

drsnost a krásu života v horách v běhu času. Příroda se nadechla k ob-

nově po vichřicích. Září novým životem a nic ji nezajímají naše bolesti 

a strasti. Hory. A lidé...

Mír všem. Má Šumava... 

Děkuji vám všem za odpovědi.  Eduard Lískovec

foto Tomáš Mašek, více foto na www.kulturasusice.cz

 Zpívá Jevhen Šokalo za doprovodu klávesistky Anny Bezkorovainy

Matěj Ptaszek a Luboš Bužma Khýr hráli před a po představení v kinokavárně.
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Exkurze do Regensburgu a Vídně 

Především pro žákyně a žáky studijního oboru Cestovní ruch, 

popřípadě i Sociální činnost je velmi důležité, aby během vzdě-

lávání poznávali své blízké okolí i vzdálenější regiony a získané 

znalosti využili ve svém pracovním životě. Ať se to týká připra-

vování rozličných zájezdů, kulturních akcí, eventuálně realizo-

vání volnočasových aktivit, vždycky se hodí mít v zásobě více-

ro zajímavých míst, která lze využít. Ideální variantou potom je, 

pokud je žákyně a žáci sami navštívili, poznali tamější poměry 

a jsou tudíž schopni předem promyslet, jakým způsobem tako-

véto místo optimálně do výletu zapojit.

Právě z tohoto důvodu jsme rádi, že jsme mohli vloni po 

koronavirové odmlce uspořádat další adventní exkurzi do ba-

vorského Regensburgu. Podívali jsme se rovněž do Muzea ba-

vorských dějin a připomněli jsme si tím významné osobnosti 

a události naší sousední německé spolkové země. Předvánoční 

atmosféra a vánoční trhy nás poté příjemně naladily na nadchá-

zející vánoční svátky.

Cílem první letošní zahraniční exkurze, která se uskutečnila 

na začátku února, byla rakouská metropole Vídeň. Jednalo se 

o poznávací zájezd, kde jsme se nejprve prošli v parcích kolem 

barokního zámku Schönbrunn a posléze jsme pokračovali do 

historického centra města. Absolvovali jsme „okružní trasu“ od 

chrámu sv. Štěpána, kolem Hofburgu, na náměstí Marie Tere-

zie, dále pak k Vídeňské státní opeře a posledním bodem naše-

ho zastavení byla stavba Hundertwasserhaus. Exkurze byla sice 

časově náročná, i vzhledem ke chladnému počasí, ale celkově 

jsme si ji všichni moc užili.

Maturitní ples 

Po čtyřech dlouhých letech se v pátek 10. února 2023 opět usku-

tečnil maturitní ples pořádaný budoucími maturantkami a matu-

ranty naší školy, konkrétně se jednalo o třídy 4.CR/SC a 2.P/PT/PV. 

Atmosféra celého plesu byla výborná. Kromě proslovů zástupce 

obou tříd, ředitele SOŠ a SOU Sušice a třídních učitelů mohli pří-

tomní obdivovat předtančení, šerpování, půlnoční překvapení, či 

parkourovou show. 

Úspěch v  soutěži „Učeň 

instalatér 2023“

Dne 17. ledna 2023 se dva 

žáci učebního oboru Instala-

tér, Tomáš Keila a Jan Brůha, 

zúčastnili krajského kola sou-

těže odborných dovednos-

tí „Učeň instalatér 2023“. Oba 

byli nominováni na základě je-

jich úspěchu v soutěži „Mladý 

stavbár“, která se uskutečnila 

v říjnu 2022 ve slovenské Žili-

ně. Každý soutěžil sám za sebe, 

SOŠ a SOU Sušice je aktivní nejen na sociálních sítích! 

Vykročte s námi do života i vy!

chlapci museli zvládnout celkem šest praktických úkolů a teo-

retické testy. Tomáš Keila krajské kolo vyhrál a postoupil tedy 

do celostátního kola, jež proběhne v březnu v Brně. Jan Brůha 

se umístil na pěkném 4. místě. SOŠ a SOU Sušice obsadila krás-

né 2. místo. Oběma žákům blahopřejeme a Tomášovi držíme 

palce v dalším kole! 

Na co se můžeme/můžete těšit? 

Žákyně a žáci naší školy se mohou těšit na exkurze, které by-

chom jim do konce školního roku rádi nabídli, např. do Karlo-

vých Varů. SOŠ a SOU Sušice se letos stala partnerem akce Fashi-

on show a design market, která proběhne v sobotu 25. března 

v sušické Sokolovně. V květnu se pak v naší škole uskuteční me-

zinárodní soutěž odborných dovedností žáků, kteří se zapojí 

do plnění úkolů v soutěžích O KŘIŠŤÁLOVOU KOULI SYSTHERM 

a O PUTOVNÍ POHÁR SYSTHERM. Rovněž budeme opět pořádat 

krajské kolo soutěže Jízda zručnosti traktorem s přívěsem. V plá-

nu jsou samozřejmě i další akce, o nichž vás budeme s předsti-

hem informovat. Budeme proto rádi, pokud se stanete našimi 

sledujícími na školních sociálních sítích. 

Vzdělávání na SOŠ a SOU Sušice

Pro všechny zájemkyně a zájemce o vzdělávání v naší ško-

le uvádíme přehled učebních oborů, studijních oborů s matu-

ritou a nástavbového studia. V případě, že byste měli o který-

koliv z nich zájem, nestihli jste navštívit dny otevřených dveří, 

či byste potřebovali jakékoliv další doplňkové informace, jsme 

vám k dispozici. Neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás! 

Ing. Eva Beníšková, Mgr. Jiří Vlček – SOŠ a SOU Sušice 

NEJAZZ U VAVŘINCE
Koncertní seriál Jazz U Vavřince propůjčil svůj zatím poslední 

díl 9. února šansonu. V podkrovním útulném sále vystoupila zpě-

vačka Alena Hladká za klavírního doprovodu Petra Ožany.

Zaplněný sál se utišil a potemněl. Jen měkké světlo líné lam-

py dávalo vyniknout zpěvaččině projevu. Šanson není jen hud-

ba, podstatnou roli hraje slovem vyjádřený příběh. To vše Alena 

Hladká povznesla svým procítěným herectvím k opravdovému 

zážitku. Vtáhla diváky do osudů životem zkoušených žen, do 

pohledu skrz dým začouzených lokálů a stará zákoutí úzkých 

uliček. Zazpívala slavné šansony těch nejlepších – Edity Piaf, 

Hany Hegerové, Evy Olmerové, Szidi Tobias. Jak říká sama pro-

tagonistka: „Při šansonu stejně jako při divadle předává příběh a je 

velmi důležité nejen vědět, o čem zpíváte, ale i umět to předat tak, 

aby to rezonovalo v posluchačích a vyvolalo to v nich nějakou ode-

zvu, nějaký vlastní pocit či vzpomínku,“ Přesný klavírista perfektně 

souzněl se skladbami a dovedl atmosféru k celistvé dokonalosti. 

Několikrát i sám svou písní obohatil repertoár kouzelného veče-

ra, který mnohým posluchačům stylově doplnila sklenička vína.

text a foto ED

Petr Ožana oceňovaný jako Pianista roku 2013, je pedagogem 

na herecké konzervatoři a DAMU. Hraje divadlo v Semaforu a do-

provází mj. i Jitku Molavcovou. 

Alena Hladká (dříve Bazalová) vystudovala pražskou DAMU 

obor herectví pod vedením Ivana Rajmonta a Jana Borny. Prošla 

řadou pražských divadel (Národní divadlo, A studio Rubín, Divadlo 

Komedie, Činoherní studio). Byla v angažmá v Divadle Pod Palmov-

kou a v Městském divadle v Mladé Boleslavi a zpívala s bigbandem 

Karavana Swingers band. Momentálně je na volné noze. Její debu-

tový fi lm byl Laputa, kde si zahrála po boku Terezy Ramba. V seriálu 

Cesty domů jste ji mohli vidět jako vtipnou mašérku psů a v Ordinaci 

v růžové zahradě 2 hraje zlou sestru z dětského oddělení.

-TZ-
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18. března od 20 hod. – Kino Sušice

25. března od 10 hod. – KD Sokolovna 

Fashion Show a Design Market – viz str. 1

27. března od 18 hod. – sál Káčka

Jarní žákovský koncert instrumentalistů

29. března od 19 hod. – KD Sokolovna

31. března od 19.30 hod. – Kino Sušice

Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Sušický divadelní spolek uvádí hru z pera české-

ho geniálního myslitele Járy Cimrmana (Z. Svěrák, 

L. Smoljak). Pohádka, která u dětí propadla. 

31. března – KD Sokolovna

Jakub Děkan s Láskou tour 2023

21. dubna od 17 hod. – KD Sokolovna

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 

Ředitel       724 047 325

Kinopokladna 376 521 680 | předprodej 376 523 360

Otevírací doba:

pondělí, středa 7.30–11.30  12.30–15.30

úterý, čtvrtek  7.30–11.30  12.30–16.30

pátek   7.30–11.30  12.30–13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

10. března od 17 hod. – Husův sál

Zakletá princezna

Loutkové divadlo Sokol Sušice

10. března od 20 hod. – PDA Sušice

CALIN & Dj Buick

11. března od 21 hod. – KD Sokolovna

Sušice Jungle Attack witch ZIGI SC

Hlavní host: ZIGI SC. Support: Floki, Marshall, Bam-

bus, Holb nebo Mikita.

15. března od 19 hod. – KD Sokolovna

17. března od 17 hod. – Husův sál

Kašpárek loupežníkem

Loutkové divadlo Sokol Sušice

17. března od 19.00 hod. – KD Sokolovna

First spring METAL THERAPY – LINE UP: Deleo 

Omne – deathnoise hardcore (Sušice / CZ), Violen-

ce By Nature – violence metal (Sušice / CZ), Second 

Breath – crossover metalcore (Klatovy/ CZ), Xenogod 

– wrath metal (Graz/AUSTRIA), Neurotic Machinery – 

technical death metal (Tachov/CZ)

17. března od 19.30 hod. – Kino Sušice

18.–19. března od 8 hod. – KD Sokolovna

24. února od 17 hod. – Husův sál

Kašpárkova komedie s drakem

Loutkové divadlo Sokol Sušice

25. února od 20 hod. – KD Sokolovna

27. února od 18 hod. – sál Káčka

Žákovský koncert

2. března od 17 hod. – Vita ateliér, Příkopy 1345, Sušice

Jaro v nás – workshop pro zdraví celostní tera-

peutky Vladimíry Naušové, játra a zlučník, rady na jar-

ní očistu a regeneraci, rezervace předem 776 823 938

3. března od 17 hod. – Husův sál

Medvědovo trápení

Loutkové divadlo Sokol Sušice

3. března od 19.30 hod. – Smetanův sál – viz str. 12

4. a 5. března od 14 hod. – Vzdělávací rodinné c. Domeček

Kurz první pomoci pro miminka a děti – osm hodin 

ve dvou po sobě jdoucích dnech – informace z hle-

diska bezpečnosti vašich dětí, praktický nácvik první 

pomoc za využití resuscitačních fi gurín atp.

4. března od 20 hod. – KD Sokolovna

Sportovní ples – hraje skupina Sentiment

6. března od 19 hod. – KD Sokolovna

Sušická tančirna – viz str. 6

7. března od 17.30 hod. – Kino Sušice

Sušice

Region

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA | www.zihobce.eu

• (Ne)obyčejný život pana učitele Adolfa Pintíře 

 ve víru událostí 20. století

• Stromy a my | Miroslav Zámečník

 Toulky Šumavou od jeseně do vesny

• Textilní variace Růženy Bílkové

24. února od 18 hod. – Infocentrum Žihobce

Hudební usebrání se sklenkou moravského vína 

s Janem Škrdlíkem – vystoupení violoncellisty

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Cesty šumavského sklářství

expozice dokumentuje vývoj významného fe-

noménu Šumavy od středověku do současnosti

6. dubna od 19 hod. – Kino Kašperské Hory

Miniparty s Karlem Šípem

Dlouhá Ves
4. března od 18 hod. – Kino Dlouhá Ves

Asterix a Obelix: Říše středu

Horažďovice
25. února od 19.30 hod. – Kulturní dům Horažďovice

Divadelní hra Důkaz – Divadlo Tyjátr Horažďovice

26. února od 15 hod. – Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – hraje Skalanka

10. března od 20 hod. – KD Horažďovice

Weget Rock + Lord Rock

16.–19. března – KD Horažďovice

Divadelní přehlídka amatérských divadel

• 16. března 

 Poslední noc Mistra Jana – uvádí SušDivOch

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – kostel sv. Mořice

Komentované prohlídky kostela Mouřence

Informace na www.pratelemourence.cz

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

od 19. února – výstava

TAJEMSTVÍ OTISKU – viz str. 9

Lada Charvátová a Martina Smeykalová

6. a 20. března od 18 hod.

VÝTVARNÉ PODVEČERY s Miroslavem Šislerem

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice

Akce, kurzy, výlety, předprodej   376 528 686

Redakce SN 376 555 070 | správce budov 376 521 682

 !ZMĚNA! Otevírací doba:

úterý   7.30–11.30 12.30–16.30

čtvrtek  7.30–11.30 12.30–16.30

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 

Klostermannova 1330, Sušice

Otevírací doba:

Oddělení pro dospělé

pondělí, středa 8.00–12.00 13.00–17.00

pátek    8.00–13.30  –

úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 

Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa   –  13.00–17.00

pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Poštovní 10, 341 01 Sušice

Otevírací doba říjen–duben:

pondělí–pátek  9.00–16.00

polední pauza  12.30–13.00

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE

náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice

Otevírací doba listopad–duben

úterý–neděle  9.00–12.00 13.00–16.00

Spouštění betlému: 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 15.30 hod.

do 31. března

Výstava betlémů ze sbírek Muzea Šumavy

Šumava v obrazech Václava Martínka

Výstava obrazů se šumavskou tématikou.
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Pojeďte s námi... Vzpomínky
22. dubna 2023

Norimberk – návštěva města a ZOO s delfináriem
Návštěva historického města Norimberk, které bývalo významným střediskem obchodu 

a sídelním městem Karla IV. na území Svaté říše římské. Prohlídka centra města kolem kos-

tela Frauenkirche až k norimberskému hradu, odkud se nabízí hezký pohled na celé město.

Odpoledne návštěva norimberské ZOO, která se nachází v příjemném prostředí le-

soparku. Návštěvníci mohou vidět několik bazénů pro tučňáky a lední medvědy, ale 

i nosorožce, gorily, tygry, lvy, velbloudy, žirafy a mnoho dalších zvířat.

Hlavním lákadlem je delfinárium a delfíní laguna – systém šesti velkých jezer či 

bazénů, kde žijí delfíni a lachtani a pro návštěvníky je zde připraveno představení 

s ukázkami jejich dovedností. K vidění je i podzemní prostor, kde lze nahlédnout 

přímo pod hladinu až do hloubky sedmi metrů.

3. června 2023

Plavba po jezerech Solné komory a lázně Bad Ischl
Rakouská Solná komora (Salzkammergut) je známa svou úžasnou kombinací strmých 

skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Nezapomenutelným zážitkem jsou pohledy 

na tuto krajinu z paluby lodi. Vypravíme se do štýrské části Solné komory k jezeru 

Grundlsee, po jehož hladině nás přepraví místní lodní společnost. Na druhém břehu 

jezera se vydáme kousek pěšky do nitra hor, kde narazíme na další ledovcové jezero 

obklopené vysokými skalními stěnami, tajemné Toplitzsee. Přes toto jezero přejede-

me dřevěnými motorovými loďkami, abychom se na protějším břehu mohli dostat 

k malému jezeru Kammersee, kde pramení hlavní řeka celé této oblasti – Traun.

24. června 2023

Orlí hnízdo a návštěva berchtesgadenských solných dolů
Jedna z nejkrásnějších a turisticky nejatraktivnějších oblastí Alp – Berchtesgaden-

ský výběžek láká každoročně tisíce návštěvníků. Do historie se zapsal nejen díky vý-

znamné těžbě soli, ale i v době nacistické éry jako druhé sídlo německého kancléře 

Adolfa Hitlera. Naši návštěvu začneme v palírně rodiny Grassl, která již po staletí 

zpracovává kořeny hořce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. 

Po prohlídce a bezplatné ochutnávce lze zakoupit výrobky v obchodě přímo vedle 

palírny. Poté nás již čeká výjezd pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitle-

rova čajovna, nazývaná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Při hezkém počasí 

se tu nabízí neopakovatelné výhledy do alpské krajiny. Závěr programu bude pat-

řit prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu, kde se již od středověku 

těžila sůl – hlavní zdroj bohatství místních vládců, berchtesgadenských proboštů.

21. července 2023

Ženy Jindřicha VIII., aneb Chudák král(em) 

– Otáčivé hlediště Český Krumlov
Česká komedie o záletném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu 

dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci. V hlavní dvojroli Petr Rychlý. Představení 

je opatřeno titulky v češtině, angličtině a němčině (vhodné i pro sluchově postižené).

Začátek představení je v 21.30 hodin. Odjezd z nábřeží v Sušici je ve 16.30 hodin.

23. září 2023

Regensburg (Řezno) a plavba k památníku Walhalla
Návštěva jednoho z nejstarších německých měst, které se pyšní jedinečným ka-

menným mostem z 12. stol. a nejkrásnější gotickou katedrálou v jižním Německu. 

Historické centrum, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, skrývá celou 

řadu historických domů a zajímavých zákoutí.

Odpoledne plavba křišťálovou lodí po Dunaji k památníku Walhalla, který nechal po-

stavit ve stylu antického chrámu vysoko nad řekou bavorský král Ludvík I. a koncipoval 

ho jako místo úcty významných osobností z německy mluvícího prostoru. Busty těchto 

osobností, které jsou doplňovány i v současné době, si mohou návštěvníci prohléd-

nout uvnitř. Od památníku se nabízí krásný pohled do údolí Dunaje a okolní krajiny.

16. prosince 2023

Adventní Salzburg
Salzburg patří v době adventu k nejnavštěvovanějším cílům v Rakousku. Význam této ob-

lasti ještě umocňuje skutečnost, že právě nedaleko Salzburgu, v Oberndorfu, vznikla v roce 

1818 Tichá noc, dnes jedna z nejznámějších vánočních písní na celém světě. Během naší 

cesty se nejprve zastavíme v Oberndorfu, kde se seznámíme se zajímavým příběhem vzniku 

Tiché noci. Poté zamíříme do Salzburgu a prohlédneme si nejzajímavější památky města 

(zámek Mirabell, Mozartův rodný dům, arcibiskupskou rezidenci nebo zdejší katedrálu). 

Po prohlídce města vyjedeme lanovkou na pevnost Hohensalzburg, jeden z nejzachovalej-

ších středověkých hradů v celé Evropě. Z této nedobytné pevnosti se nabízí krásný výhled 

na město, velmi zajímavá je i prohlídka interiéru. Poté bude možno v rámci individuální-

ho volna vychutnat adventní atmosféru města, jehož ulice ožívají řadou vánočních trhů.

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického 

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

Václav Valdman r. 1943, Jan Honzík r. 1938, Emanuel Hubený r. 1942.

Opustili nás...

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 šesté výročí, kdy nás 

navždy opustila naše maminka, babička, sestra, 

kamarádka, manželka, paní 

Eva Nekvasilová 

ze Sušice. S láskou vzpomínáme.

Spí, mají-li sen, je krásný,
zdá se jim o těch, které milovali,
a kteří milovali je.

Dne 24. února je tomu dvacet let, co dotlouklo 
srdce našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana

Josefa Houdečka.

Zároveň dne 20. března vzpomeneme nedožitých 
sto let naší maminky, babičky a prababičky paní

Anny Houdečkové.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Za rodinu syn Miroslav s manželkou.

Já chtěl jsem žít, já chtěl se smát,

já chtěl jsem síly své do práce dát,

v rodinném kruhu si s dětmi hrát,

musel jsem zemřít, ač byl jsem tak mlád.

Dne 26. února uplyne třetí smutný rok, kdy nás 

náhle opustil náš milovaný syn, bratr a skvělý táta

Jára Šimáček.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají 

rodiče, sestra Vendula s dcerou, děti Lukáš, Lucinka, Štěpánek.

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 druhý smutný rok, kdy nás 

opustila paní

Vlasta Beránková.

S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn 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 dvanáct 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.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 

Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají. 

Dne 8. března uplynou dva roky od úmrtí paní 

Libuše Novotné 

z Dlouhé Vsi. 

Vzpomínají sestra Boženka, Jarda, bratr Olda a Jiřka.

Dne 19. února uplynulo dvacet pět let od doby, 

kdy nás navždy opustila naše maminka, babička, 

sestra a teta, paní

Zdenka Sluková.

S láskou stále vzpomíná dcera s rodinou a ostatní 

příbuzní.

Dne 24. února vzpomeneme druhé smutné výročí
kdy nás opustil otec, dědeček, pan

Bernard Šuba

ze Žichovic.

Dne 7. března vzpomeneme druhé 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 vzpomíná dcera a synové s rodinami.

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, 

které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.

Kužel – 1 ks, helma + bunda – 2 ks, mobilní tlf. + klíče – 1 ks, pouzdro 

na brýle – 1 ks, mobilní telefon – 3 ks, povečení – 1 ks, vodítko na psa – 1 

ks, kleště – 1 ks, stará munice – 1 ks, ostatní (karty...) – 4 ks, tablet – 1 ks, 

batoh – 1 ks. Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových strán-

kách Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » 

Aktuální informace.  Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Odběry dárců krve v roce 2023
Sušice DPS: 14. 2. | 14. 3. | 18. 4. | 9. 5. | 13. 6. | 

18. 7. | 8. 8. | 12. 9. | 17. 10. | 14. 11. | 5. 12. 

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

Tony, Tonka, Tonička

Je to cca 7letá fenka střed-

ní velikostí, očkovaná, či-

povaná, kastrovaná. Je 

zvyklá na zahradu s bou-

dou, ne řetěz. Je submi-

sivní povahy, vychází 

s veškerým domácím zví-

řectvem, byla na ně zvyk-

lá. Dobře i hlídá. K lidem 

i dětem bez problémů.

Nachází se u Klatov, maji-

telka přišla o bydlení a To-

nička též. Původně byla 

adoptovaná z útulku. Pře-

jeme jí, aby to byl její do-

mov poslední.

Info: 604 555 924

Boženka (zrzavá) a Blaženka (tmavá) byly nalezené odložené 

u kravína, jsou to pravděpodobně sestry, cca 4–5 měsíců sta-

ré. Kočičky jsou v dočasné péči, takže jsou zvyklé na člověka. Na 

jaře budou moci být vykastrované, kastraci zařídíme. Do nového 

domova mohou jít společně i jednotlivě. Případní zájemci volejte 

na tel. 608 484 414.

Děkujeme za pomoc..

Nalezenci-Šumaváci

Informace o  dal-

ších zvířatech (na-

lezených i  hleda-

ných) najdete na 

stránkách spol-

k u  n a l e z e n c i -

- s u m a v a c i . e s -

tranky.cz a jejich 

facebooku. 

Hledáme nový domov
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KNIHOVNA

BŘEZEN – měsíc KNIHY

• 3. 3. od 10 hodin

KIDDŮV ČTENÁŘSKÝ KLUBÍK

Program pro děti od dvou do tří let v doprovodu dospělé osoby. Tento-

krát na téma JARO.

• 18. 3. od 10 hodin

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA: STAVITEL MOSTŮ

Projektová lekce pro děti od čtyř do osmi let. 

V duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjíme v dětech jejich 

technické a logické dovednosti.

• 20. 3. od 13 do17 hodin

ZA BÁSNIČKU ODMĚNA – Světový den poezie oslavíme recitací.

Po celý březen:

STAŇ SE KNIHOVNÍKEM 

Nabízíme možnost vyzkoušet si práci přímo na výpůjčním pultu. 

Stačí říci…

STAVBY Z VYŘAZENÝCH KNIH 

K dispozici máte tolik vyřazených knih, kolik potřebujete.

Pro návštěvníky oddělení pro děti a mládež jsme připravili:

• 6. 3. a 20. 3. od 15 hodin

ČTENÁŘSKÝ KLUB pro dospělé – Přijďte si popovídat o knihách...

• 20. 3. od 17 hodin

• 22. 3. od 8 do 17 hodin

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

V suterénních prostorech knihovny. Knihy za 2 Kč, časopisy za 1 Kč.

• 29. 3. od 17 hodin

Po celý březen vám zpříjemníme návštěvu knihovny nabídkou 

KÁVY a ČAJE zdarma.

Pro návštěvníky oddělení pro dospělé jsme připravili:
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Dlouhá zimní pauza se blíží ke konci, už na 

začátku března půjdou do ostré akce fotbalisté 

sušického áčka. Výběr Pavla Hrubce má za se-

bou náročnou přípravu s vrcholem na soustře-

dění v Soběšicích a několik zápasů se zajíma-

vými soupeři. Předposlední duel před startem 

mistrovských utkání v I.A třídě prohrála Sušice 

3:7 se silným Rapidem Plzeň. „Zápas nám uká-

zal, v čem se potřebujeme zlepšovat,“ řekl v hod-

nocení zimního období kouč Hrubec.

Áčko začalo ostrou přípravu na začátku roku, 

trénovalo třikrát týdně v domácích podmín-

kách. „Většina tréninků je zaměřená na fyzickou 

přípravu, proto je jejich hlavní náplní velká dávka 

naběhaných kilometrů. Zpočátku objemově, po-

sléze do rychlosti,“ přiblížil Hrubec náplň práce 

svého týmu.

Hlavní bod zimní přípravy na jarní část sezo-

ny znamenalo soustředění v Soběšicích. „Zvládli 

jsme ho v 19 lidech. S kompletním kádrem se nám 

podařilo dohnat tréninkové manko těch, co s námi 

nemohou být na běžných trénincích v týdnu. V ne-

dalekých Soběšicích jsme měli výborné podmínky, 

trénovali jsme od středy do neděle. Během dvou-

fázových a velmi tvrdých tréninkových jednotek 

dostali kluci hodně zabrat. Během prvních dvou 

dní se nám podařilo naběhat přes 50 kilometrů. 

Musím kluky velmi pochválit, že tyto dávky velmi 

dobře zvládli a doufám, že nám to pomůže do jar-

ních bojů,“ přál si Hrubec. 

Ze soustředění si hráči „odskočili“ na příprav-

ný duel proti Vacovu. Na sušické umělce domácí 

zvítězili 4:2. Na Valentýna v úterý 14. února muž-

stvo nastoupilo proti píseckému výběru do 19 

let, kde scházeli marodi a někteří studenti, kteří 

jsou přes týden mimo Sušici. 

Sport

Tvrdá příprava áčka: kvalitní soustředění, 

video i varování

SUŠICKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Týnec – Hrádek 6:1, Týnec – Otav-

stroj 8:2, Stavební – Petrovice 3:7. 

Tabulku vedou Petrovice, 3 

body za nimi Týnec a Otavsrtroj. 

Poslední utkání rozhodnou, kdo 

získá letošní titul.

Kanadské bodování: Jáchym 

Ptašnik (Hrádek) 31 (19+12), To-

 poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Petrovice  12  9  0  3  65:  43 18
Týnec  11  7  1  3   55:  33 15
Otavstroj  12  7  1  4  62:  55 15
Hrádek  12  3  1  8  48:  80  7
Stavební  11  1  1  9  35:  54  3

máš Andrlík (Otavstroj) 24 (16+8), 

Michal Holík (Petrovice) 23 (16+7), 

Petr Lemberger (Otavstroj) 23 

(10+13), Petr Košvanec (Týnec) 16 

(9+7), Tomáš Holý (Týnec) 15 (6+9), 

Petr Thurnvald (Hrádek) 15 (5+10). 

-jč-

Stav k: 16. 02. 2023

Starší přípravka na turnaji v Rokycanech, kde vybojovala skvělé první místo.

Pracovní nabídka na DPP /DPČ – Saunér 
Čemu se budete převážně věnovat?

• zajištění chodu wellness, udržování pořádku, prodej drobného občerstvení

• saunové ceremoniály 

 Co požadujeme?

• příjemné a vstřícné vystupování, spolehlivost | • fyzická zdatnost

• časovou fl exibilitu (jedná se odpolední směny a práci o víkendu)

• práce na DPP nebo DPČ či podle dohody 

Proč k nám jít?

• Stabilita – práce ve stabilní organizaci | • 150 Kč /hod.

• Přátelský kolektiv. Zakládáme si na přátelské a uvolněné atmosféře

Nástup klidně hned nebo na základě dohody. 

Pro více informací kontaktujte pana Volčíka na 773 776 429 nebo na e-mail: hala@sportoviste-susice.cz. 

Strojník zimního stadionu /Strojník letní koupaliště 
Čemu se budete převážně věnovat na zimním stadionu?

• Úprava ledové plochy zejména rolbou | • Obsluha technologie chlazení 

• Drobné údržbářské práce

• Úklidové práce a dohled nad udržováním pořádku na zimním stadionu

Čemu se budete převážně věnovat na letním koupališti?

• Obsluha technologie bazénu | • Úprava prostor letního koupaliště (sekání trávy)

• Drobné údržbářské práce | • Úklidové práce a dohled nad udržováním pořádku 

• Pomocné práce v případě potřeby plavčík, obsluha pokladna

 Co požadujeme?

• Příjemné a vstřícné vystupování, spolehlivost | • Týmového hráče

• Fyzická zdatnost | • Dvousměnný provoz – ranní/odpolední/víkend 

• Řidičský průkaz skupiny B 

• Absolvovat zkoušky na plavčíka (absolvujete a školení proběhne u nás) 

• min. vzdělání – vyučen v technickém oboru

Proč k nám jít?

• Stabilita – práce ve stabilní organizaci | • Pracovní benefi ty

• Přátelský kolektiv. Zakládáme si na přátelské a uvolněné atmosféře 

Nástup v březnu nebo na základě dohody. Prosím, kontaktujte nás do 28. 2. 2023

Pro více informací kontaktujte vedoucího zimního stadionu pana Šafránka na telefonním čísle 

777 358 717 nebo na e-mail: safranek@sportoviste-susice.cz

Příměstské tábory během školního roku
Pořádáme pro děti příměstské tábory se sportovním zaměřením. Děti stráví den plný zábavy, herních 

zážitků s novými kamarády a večer budou doma se svými rodiči. V dopoledních hodinách se věnujeme 

sportování, zařazujeme bruslení, tancování, plavání a míčové hry. V odpoledních hodinách se věnujeme 

sportování a soutěžím, procházíme se venku a navštívíme kino. Na každý den je zajištěn teplý oběd. 

Novinka: Sourozenecká sleva ve výši 15 %.

K uplatnění slevy je třeba při přihlášení kontaktovat recepci, která slevu zohlední v přihlášce. Následná 

úhrada může proběhnout poté online na vašem profi lu přes platební bránu a nebo na recepci bazénu.

• Jarní od 6. března do 10. března | • Velikonoční od 6. dubna a 7. dubna

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

primestske-tabory-prazdniny-behem-skolniho-roku/

„Zápas byl veden 

oboustranně ve vel-

kém tempu a  mladí-

ci z Písku nám ukázali 

velmi vysokou kvalitu. 

Při večerním hodnoce-

ní u videa jsme si s tre-

nérem Písku vzájemně 

našli hodně chyb, ale 

samozřejmě i spousty 

pozitivních věcí, na kte-

rých se dá stavět. Celko-

vě jsme byli oba spoko-

jeni,“ hodnotil Hrubec. 

Předposlední zápas 

v rámci zimní přípravy 

odehrála Sušice doma 

v sobotu 18. února pro-

ti Rapidu Plzeň. Šlo zno-

vu o velmi kvalitního soupeře hrajícího krajský 

přebor, který má v kádru hodně zajímavých 

mladých hráčů. Západočeský celek byl v Sušici 

na soustředění, které spojil s utkáním proti do-

mácímu áčku. 

„První poločas byl ovlivněn velmi silnými pory-

vy větru, téměř celou dobu jsme se pouze bránili, 

bylo pro nás velice těžké dostat se přes soupeře 

kombinačně po zemi. Rapid toho využil a trestal 

nás kvalitním, vysokým presinkem,“ ohlédl se 

Hrubec za nepovedeným prvním poločasem, 

v němž Sušice prohrála 0:3.

Domácím citelně scházelo několik klíčových 

hráčů do ofenzivy. V sestavě chyběli kvůli men-

ším zdravotním problémům Jan Skála a Jaromír 

Králík, k dispozici nebyl ani Lukáš Hájek. Po pře-

stávce se přesto sušický výkon zlepšil.

„Soupeře jsme za-

tlačili, z čehož prame-

nilo více brankových 

příležitostí a vrátili jsme 

se do zápasu. Bohužel 

jsme na konci uděla-

li spoustu chyb, kte-

ré soupeř potrestal. 

Ukázal velkou kvalitu 

a nám se v zápase uká-

zalo, na čem musíme dál pracovat,“ popsal Hru-

bec utkání, které domácí prohráli vysoko 3:7.

Sušice má před sebou generálku proti dal-

šímu silnému soupeři, v sobotu 25. 2. přijede 

Nepomuk. O týden později vypukne jarní část 

I.A třídy, výběr Pavla Hrubce začíná doma pro-

ti béčku Rokycanům (sobota 4. března, 13.30).

Sušici patří po podzimních 14 kolech v ta-

bulce druhá pozice s dvoubodovou ztrátou na 

vedoucí Kralovice. Cíle jsou na druhou polovinu 

sezony jasné – držet se v nejvyšších patrech ta-

bulky a zabojovat o postup do krajského přebo-

ru. Ambice jsou oprávněné, trenér Hrubec dal 

dohromady zajímavý tým plný mladých hráčů 

doplněných zkušeností, tedy ideální mix pro 

úspěšný závěr sezony.   -jon-

TJ Sušice – Písek U19 

Sestava TJ Sušice: Míček – Pivetz, Pechek, 

Kodýdek, Marek, Hubáček, Budil, Hájek, Kopa, 

Králík, Míčka. Střídali: Tuček, Hrubec, Kryštof

TJ Sušice – Rapid Plzeň 3:7

Sestava TJ Sušice: Míček, Pivetz, Pechek, Ko-

dýdek, Vystrčil, Štěch, Budil, Klíma, Podlipský, 

Kysilka, Míčka. Střídali: Hubáček, Marek, Tuček, 

Hrubec, Kryštof

Dále připravujeme příměstské tábory o letních prázdninách
Letní příměstské tábory s různou tématikou:

1. Sportovní – 10. července – 14. července

2. Dobrodružná stopovačka – 17. července – 21. července

3. S výletem – 24. července – 28. července / Výlet Laser game Domažlice a Chodský pes Chody

4. Taneční – 24. července – 28. července

5. Plavecký – 31. července – 4. srpna

6. Sportovní – 7. srpna – 11. srpna

7. Pro nejmenší – 14. srpna – 18. srpna

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

Gymnastické závody v Sušici
V  neděli 12. 

února se kona-

ly v Sušici ve sportovní hale gym-

nastické závody pořádané Tělo-

cvičnou jednotou Sokol Sušice. Tyto 

závody vznikly před 8 lety. Původní 

myšlenka byla taková, že Sokolové 

budou soupeřit se žáky základních 

škol ze Sušice a okolí. Další ročník 

závodů, konaný v roce 2016, byl roz-

hodující. Těchto závodů, jak jim jinak 

říkáme, závody na nečisto, se účast-

nilo pouhých 20 dětí a organizátoři 

už přemýšleli, že se další závody ne-

budou konat. Rok na to jsme k závo-

dům přizvali i přátelskou jednotu 

Janovice nad Úhlavou a díky tomu 

jsme mohli letos oslavit 8. ročník.

Účast byla hojná, dorazili i hos-

té z Janovic a Domažlic. Cvičenci 

v každé kategorii soutěžili ve šplhu 

a dalších gymnastických disciplí-

nách. Jako například kruhy, pře-

skok, hrazda, prostná a kladina pro 

děvčata. Naše sokolské děti dosáh-

ly pěkných úspěchů. Na prvních 

třech místech se umístili: Řánková 

Nikola, Želivská Nella, Szwajnocho-

vá Marie, Vrbová Lucie, Kulhánková 

Zuzana, Sulanová Wendy, Petříko-

vá Anna, Pašek Jan, Šabata Matyáš, 

Szwajnoch Šimon. Nesmíme tak-

též zapomenout na našeho nej-

menšího cvičence v kategorii před-

školní děti Jakuba Weisse. I když 

cvičil jako jediný ve své kategorii, 

jeho vypětí v závodění vypadalo, 

jako kdyby soutěžil s půlkou Sušice. 

Cvičenců bylo hodně, ale ne každý 

se bohužel mohl umístit na stup-

ních vítězů.

Všichni vítězové 

dostali ceny a spor-

tovní trofej. Moc 

všem dětem gra-

tulujeme za skvě-

lé výsledky a přeje-

me hodně úspěchů 

v dalších závodech. 

Účastníci těchto zá-

vodů, kteří se ne-

umístili na stupních 

vítězů dostali ale-

spoň cenu útěchy.

Poděkování patří 

městu Sušice za pod-

poru gymnastických 

závodů, všem orga-

nizátorům a  cviči-

telům, kteří své cvi-

čence na závody 

připravili.

Zuzana Navrátilová

Pavel Moureček

Běžecký závod v běhu do vrchu

12. ročník GRAND PRIX Karla Klafundy 

a 10. ročník MEMORIÁLU Evy Hrabové
18. 3. 2023

Start ve 13.30 na křižovatce ulic Pod Svatoborem 

a U Kapličky, zde i prezentace, info: 777 722 756

Sportoviště města Sušice



Sušické noviny 4/2023
24. února 2023 strana 9Kulturní aktuality / Inzerce

Z luk, zahrad a lesů dary pozdvižené a lidskému oku vystavené v sušické Galerii Sirkus

GALERIE SIRKUS SUŠICE

LADA CHARVÁTOVÁ 

(*1965, Vlašim)

Vystudovala Pedagogickou 

fakultu Univerzity Karlovy se za-

měřením na český jazyk a vý-

tvarnou výchovu. Dnes vyuču-

je na Malostranském gymnáziu 

v Praze, kde také se svou ro-

dinou žije. Pravidelně pobývá 

a pracuje na své chalupě v ne-

dalekých Bílenicích. Experimen-

tuje s rostlinnými otisky zazna-

menávanými na staré textilie, 

které buď ponechává jako sa-

mostatné obrazy, nebo je, inspi-

rována japonskými technikami, 

sešívá do obrazových kompozic.

VÝSTAVY: 2021 – Textil-

ní rostlinář, zámek Vlašim, od 

roku 2015 – souborné textilní 

MARTINA SMEYKALOVÁ 

(*1974, Plzeň)

Poprvé vystavovala své obra-

zy z houbových výtrusů v cister-

ciáckém klášteře v Plasích, kde 

v letech 1993 – 1999 žila a pra-

covala. Organizovala meziná-

rodní symposia pořádaná Cen-

trem pro Metamedia a Nadací 

Hermit v Plasích a později pů-

sobila jako asistentka meziná-

rodních tvůrčích pobytů v Cen-

tru pro současné umění Praha 

na zámku v Čimelicích. Od roku 

2000 žije s rodinou na Šuma-

vě. V současnosti pracuje v ZŠ 

speciální DČCE Merklín v Sušici.

VÝSTAVY MONOPRINTŮ: 

2001 – Lonsdale Gallery, Toron-

to, 2003 – Čajovna U naší milé 

Paní, Klatovy, 2004 – Galerie 

Školská 28, Praha, 2007 – Gale-

rie Califia, Horažďovice, 2008 – 

Galerie Klenová, 2011 – Přecho-

dy – Übergänge, České Velenice 

– Gmünd.

„Vyrůstala jsem na malé vesnici 

v blízkosti lesa. Po mamince jsem 

zdědila až nutkavou posedlost sbě-

rem hub. Přesně věděla, kde které 

najdeme. Také si pamatuji houbo-

vé sny z dětství, ve kterých chodím 

sama po lese. První obrazy byly 

možná podvědomě inspirovány 

knihou Neplač, muchomůrko od 

Daisy Mrázkové. Obrazy vznikaly 

vždy tam, kde jsem bydlela, pra-

covala a poznávala místa růstu 

hub a rostlin, kam jsem se ráda vra-

cela. Dnes vnímám jakési volání 

hub, bylin a stromů. Posedlost se 

proměnila v mnohem svobodněj-

ší vztah, dá se pojmenovat slovy 

‚víme o sobě ’.”   

 Martina Smeykalová

sledné dílo je pak především zá-

znamem, specifi ckou výpovědí, 

která charakterizuje prožité kon-

krétní okamžiky. 

Návštěvník galerie může spatřit 

obrazy nemalované, obrazy sesklá-

dané a obtisknuté. Tvary a barvy 

darované přímo houbami a rostli-

nami, sestavené s respektem a po-

korou nám dávají nahlédnout do 

jedinečného světa. Ač výtvarnice 

používají speciálních sofi stikova-

ných technik, jsou vystavené obra-

zy překvapivě rozmanité. I Mirelina 

fůze se povedla, dílo obou autorek 

se vzájemně umocňuje. Přesvěd-

čit se o tom v sušické Galerii Sir-

kus můžete do 16. dubna. 

Text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

Křehké, jemné až tajemné jsou 

obrazy aktuálně vystavené v su-

šické galerii. Však se také výstava 

Lady Charvátové a Martiny Smey-

kalové jmenuje Tajemství otisku 

– křehkých rostlin otisky, tajem-

ných hub obrazy. Vernisáž výstavy 

proběhla v neděli 19. února a vel-

ký počet diváků svým energickým 

vystoupením dokázala hravě nasy-

tit připravená kapela Bossanoha. 

Účastníky vernisáže přivíta-

la organizátorka výstav Mirela 

Tůmová a prozradila, že autor-

ky obrazů (foto níže) se nezna-

ly a seznámily se až při instalaci 

expozice. Obě to potvrdily a do-

daly, že jejich přístup k tvorbě je 

velmi podobný – čerpají přímo 

z přírody – z hub a rostlin a vý-

výstavy v různých místech ČR 

(Praha, Brno, Kutná Hora, Čá-

slav, Náchod, Kytlice, Vamberk)

„Přírodniny, přírodní barvi-

va a pigmenty mě inspirují při 

práci s textilem. Využívám bar-

vení látek rostlinnými extrakty 

a možností tzv. ecoprintu. Bar-

viva a tisky rostlinné tkáně zís-

kávám pomocí tepla, dešťové 

vody a minerálních přenašečů. 

Tvary listů, stonků, květů nebo 

jejich částí nejsou otiskem na-

barvené přírodniny. Jsou výsled-

kem pro mě tajemného a poma-

lého procesu. Velkou inspirací 

mi je šumavská zahrada, kte-

rou s manželem spoluvytvářím 

asi dvacet let. Zájem o tradiční 

textilní řemesla mě zavál i do 

vzdálených míst. Nejvíce moti-

vační byly mé cesty do Japonska 

a na Jávu. Obdiv k přírodě a po-

sedlost textilem se propojily. Při 

své práci často využívám starý 

či poškozený textil, barvím jej 

a následně přetvářím pro nové 

použití. Technika zpracování 

látek je inspirována japonskou 

technikou sashiko (prošívání) 

a boro (vrstvení látek, které jsou 

následně prošity). Zajímá mě 

způsob recyklace a upcyklace 

a pojem mottainai – což vychá-

zí ze starého japonského slova 

a znamená něco jako mrhání, 

ale uplatňuje se právě ve smys-

lu úcty k materiálu, přírodním 

zdrojům a udržitelnosti.” 

 Lada Charvátová
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Řádková inzerce
PRODEJ
Případným zájemcům nabízím 

ZDARMA funkční fotoaparáty Mi-

nolta AF-DL a Beirette Electronic. 

Sušice Tel. 724 914 673 

Prodám polykarbonát a plastové 

nebo plechové střešní krytiny. Dále 

obkladové plechové krytiny napří-

klad na kolny a stavby. Dále nabízím 

zahradní skleníky a přístřešky nad 

vchody. Tel. 775 601 680

Prodám: (2) ks dveře včetně truh-

lářských zárubní. 80/197 cm – levé. 

(1) ks 60/197 – pravé. (1) ks 60/197 

levé. Cena dohodou, nutno vidět. 

Tel. 606 633 919

Prodám: zachovalou starší kuchyň-

skou linku včetně nerez. dvojdře-

zu. Rozměry: horní část = výška 

55 cm, délka = 200 cm, spodní skříň-

ky: v= 87 cm, dl. = 254 cm. Barva: 

slonová kost. Cena dohodou. Tel. 

606 633 919

Prodám mrazák o objemu 64 l, 3 

zásuvky – nový. Není používaný, byl 

to nevhodný dárek. Tel. 723 606 833

Prodám 2 prošívané deky + 2 pol-

štáře. Vše nové. Cena dohodou. Tel. 

604 348 392

Prodám klavír zn. Hofman a Czer-

ny, cena dohodou. Tel. 720 174 486

Prodám: Nový nepoužitý kultivá-

tor zn. Hecht 7970 v záruce včet-

ně (2) ks kultivačních nožů, (2) ks 

vodících talířů a pluhu. Nová cena 

po slevě z původních 20.000 Kč je 

13.900 Kč. Tel. 606 633 919

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70 

i rozbitou nefunkční a hoblov-

ku s protahem 20–30 cm a leše-

ní Haki nejlépe 1 kostku a cirku-

lárku s kolébkou tovární výroby. 

Tel. 732 357 828

Koupím staré pivní láhve s li-

tými nápisy, staré zápalkové 

nálepky a  krabičky, reklamní 

plechové a  smaltové cedule, 

papírové dopisní zálepky, staré 

pohlednice Sušice a okolí. Přije-

du! Tel. 606 494 996 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Máte nevyužitý domeček v Sušici 

nebo blízkém okolí a chtěli byste 

ho pronajmout? Hledám nové pů-

sobiště pro svůj keramický ateliér 

a případné bydlení, za nabídky 

budu velmi ráda. Tel: 739 660 338 

RŮZNÉ
Kdo naklepe a  naostří kosu 

a srpy. Nejlépe z okolí Rabí. Tel. 

603 239 161

Nabízíme své služby: zámečnictví 

– kovovýroba a práce hodinového 

manžela. Martin Chudý, Pravdova 

259, Sušice, tel. 723 718 423 

Nabízím jazykové a  stylistické 

úpravy textu, korektury bakalář-

ských a magisterských prací, přípra-

vu na maturitní a přijímací zkoušky 

z českého jazyka, doučování. Více 

informací na www.hezkycesky.top. 

Tel. 606 49 49 96

Nabízíme strojní čištění kober-

ců, sedacích souprav, křesel, žid-

lí a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 

607 630 244 

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

35 – Pod Svatoborem

Další starobylou cestou 

směřující do vnitrozemí byla 

vedle Hrádecké a Nádražní uli-

ce, ulice Pod Svatoborem. Její 

polohu naznačuje již samot-

ný název. Komunikace stoupá 

od křižovatky s ulicí Tylovou 

u Domu s pečovatelskou služ-

bou až ke kapličce sv. Antoní-

na Paduánského na křižovatce 

s ulicí Pod Antonínem a cesty 

přímo na Svatobor a pokraču-

je na konec zástavby. Cesta pak 

odtud vede dále k chatové ob-

lasti Pod Svatoborem a dříve se 

tudy směřovalo na Odolenov 

a Odolenku. 

Své jméno si tato komuni-

kace na rozdíl od jiných daleko 

později vytyčených ulic udr-

žuje odnepaměti. Již na mapě 

stabilního katastru z roku 1837 

stojí podél cesty několik domů 

a na jejím začátku z hostince 

V ráji vybudoval Vojtěch Schei-

nost v roce 1868 horní sirkárnu 

(dnes k vidění administrativní 

Domeček z roku 1885), zatím-

co celé území mezi ulicemi Pod 

Svatoborem, Pravdovou a Hrá-

deckou bylo zastavěno až ve 

20. století. 

Jak je uvedeno v knize Pa-

mátky města Sušice, podle lidové 

tradice kaplička sv. Antonína Pa-

duánského existovala již v roce 

1322, ale historicky je doloženo, 

že jí dal vystavět bohatý sušický 

měšťan Smržek v roce 1730. Ke 

kapličce se potom konala pravi-

delná procesí.

Svatobor (845 m n. m) pat-

ří mezi nejvyšší vrcholy Svato-

borské vrchoviny, která je geo-

morfologickým podcelkem Šu-

mavského podhůří. 

Zdroj: cs.wikipedia.org, 

M. Pták, J. Lhoták, R. Šimůnek, 

E. Semotanová: – Historický at-

las měst ČR, J. Lhoták, J. Pachner, 

V. Razím – Památky města Sušice

 text a foto Eduard Lískovec



Dobrý den, přátelé. Posled-

ně jsme v naší husitské elegii do-

spěli k závěrečné bitvě bratříků 

na Slovensku, tehdejších Horních 

Uhrách. Na podzim roku 1466 při-

táhl uherský král Matyáš Korvín 

k Trnavě a po delších přípravách 

6. prosince poslední tábor bratříků, 

který si u Veľkých Kostoľan nedale-

ko Trnavy vystavěli, obklíčil. Bratří-

ci se pod vedením svého hejtma-

na Jana Švehly dlouho statečně 

bránili, ale tábor začal trpět ne-

dostatkem vody, 

a proto se 30. led-

na 1467 pokusili 

Češi z obklíčení 

probít. Přes veš-

keré odhodlá-

ní a srdnatost se 

jim to nepodaři-

lo. Kolem dvou 

tisíc bojovníků 

padlo, zbytek byl 

zajat – mezi zajat-

ci byl i Jan Švehla, kterého dal Kor-

vín spolu se stovkou nejvýznam-

nějších vůdců hned na druhý den 

oběsit. Mnoho bratříků pozdě-

ji zahynulo v budínském vězení, 

naprostá většina přeživších však 

vstoupila do služeb krále Matyáše.

Uherský král si bývalé husitské 

vojáky časem velice oblíbil. A sesta-

vil z nich svou osobní tělesnou gar-

du – tzv. Černou rotu. Ta se časem 

stala tvrdým jádrem celého uher-

ského vojska. Zpočátku čítala cca 

6000 mužů – v té době se skláda-

la skutečně z téměř samých Čechů, 

Moravanů a Slezanů. V době její 

největší slávy k této stálé profesi-

onální žoldnéřské armádě patřilo 

až 28 000 mužů (vojáci již pocházeli 

z různých zemí a národů, byli mezi 

nimi Češi, Bavoři, Srbové, Poláci, 

Chorvati a posléze i Maďaři), z nichž 

čtvrtina byla vyzbrojena tehdejší 

horkou novinku – arkebuzou. Dvě 

třetiny Černé roty tvořilo jezdec-

tvo a patřilo k ní i dělostřelectvo, 

byť početně poměrně skromné. 

Převahu nad protivníkem získáva-

la využíváním prověřené husitské 

bojové taktiky. V Matyášově době 

byla Černá rota považována za nej-

lepší vojsko středověké Evropy. Za-

nikla po Korvínově smrti roku 1490.

S Černou rotou jsme se ale po-

někud vzdálili od našeho tématu. 

Vrátíme se tedy zpět k nešťastné 

bitvě u Veľkých Kostoľan. Dobytím 

Švehlova tábora historie bratříků 

v Horních Uhrách (tj. na dnešním 

Slovensku), defi nitivně končí. Ofi -

ciálně se za konec toho pravého 

husitství většinou považuje bitva 

u Lipan, 30. května 1434. Ukázali 

jsme si ale, že pravda je daleko slo-

žitější a hlavně – barvitější. Bitvou 

U Lipan jakoby nic nekončilo ale 

naopak, začalo. Bratřická historie 

budiž toho důkazem.

Co k působení bratříků na Slo-

vensku dodat? Bratřické hnutí se 

stalo fenoménem, který ještě dlou-

ho po Lipanech 

připomínal slávu 

husitského vá-

lečnictví. Přesto-

že jako žoldné-

ři (profesionální 

vojáci) museli 

sloužit těm, kteří 

jim vypláceli žold, 

vnitřně zůstáva-

li dál stoupen-

ci utrakvistické 

konfese a svou vírou samozřejmě 

ovlivňovali své okolí. Pomineme-li 

husitské předsunuté tábory v Hor-

ních Uhrách z dob Spanilých jízd, 

působili bratříci na Slovensku 33 

let. Závěrečný rozklad hnutí – ra-

bování, loupení – byl zapříčiněn 

zejména nepravidelným vypláce-

ním žoldů. Nájezdy na kupecké ka-

ravany, kláštery, města a vesnice 

byly pro bratříky jediným zdrojem 

peněz, potravin a živobytí vůbec. 

A bohužel vymazaly jejich počá-

teční kladné přijetí jak se strany Slo-

váků, tak Maďarů. I tak lze ale pů-

sobení bratříků v Horních Uhrách 

hodnotit z dlouhodobého hlediska 

kladně. Bratřické hnutí alespoň do-

časně eliminovalo pozice Němců 

a Maďarů na Slovensku. Ideály rov-

nosti a bratrství (z oslovení „bratře“ 

ostatně vzniklo i jejich pojmenová-

ní na Slovensku – „bratříci“), které 

mohli příchozí pozorovat uvnitř 

bratřických táborů, jazyková pří-

buznost…, to vše mnohdy překo-

návalo strach a nenávist a naopak 

vyvolávalo sympatie u revoltují-

cích skupin sedláků a obyvatel slo-

venského venkova. Bratřické hnutí 

alespoň na čas podpořilo vědo-

mí slovenské národnosti v bez-

břehém moři uherské nadvlády. 

A také – na nepatrnou chvíli propo-

jilo naše dějiny s těmi slovenskými.

Mějte se dobře, přátelé...

19. února 2023

Martin Mejstřík
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Bratříky na nepatrnou chvíli

ÚNOR NA ZAHRADĚ
Provádíme pravidelnou kon-

trolu uskladněného ovoce a ze-

leniny. Poškozené plody ihned 

vyřadíme. Teplotu skladovacích 

prostor udržujeme přibližně v roz-

mezí 2 až 5°C. Suché skladovací 

prostory zvlhčujeme politím pod-

lahy vodou. Vlhkost skladovacích 

prostor by měla mít přibližně vlh-

kost v rozpětí 85 až 95 %.

Stále ještě přikrmujeme zpěv-

né ptactvo, protože v posledních 

letech je zaznamenán jejich velký 

úbytek. Jako vhodné krmivo pro 

drobné ptactvo jsou hlavně drob-

nější olejnatá semena.

 

V případě zájmu poradím i po 

telefonu (21 – 23 hod.) – 725 314 

829 Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 

PORADNA

Loučová
V půli cesty mezi Hartmani-

cemi a Petrovicemi leží malá vís-

ka Loučová, jejíž dominantu tvo-

ří bývalý hospodářský dvůr se 

zámečkem. 

O něm Wikipedie říká, že se 

jedná o přízemní barokní zámek 

obdélného půdorysu s mansardo-

vou střechou, vystavěný pravdě-

podobně v 18. století. Uprostřed 

hlavního průčelí je dvojramenné 

schodiště ke vstupu do zámku. 

Na středu střechy je malá věžička 

s cibulovitou bání. Před zámkem 

je dlouhý, obdélný blok hospodář-

ských budov. Býval zde i pivovar. 

Za zámkem se rozprostírá park, 

v jehož severním rohu stojí kaple 

Jména Panny Marie.

Podle historických pramenů ve 

vsi v 19. století stál kromě statku, 

zámek, pivovar, vinopalna, hosti-

nec, opodál pak Loučovský mlýn 

s pilou a olejnou. (Pivovar byl zbo-

řen někdy v sedmdesátých letech 

minulého století, sloužit svému 

účelu přestal dávno před tím.) 

V historických mapách je zakres-

len i nedaleký kamenolom.

Kdy byla přesně Loučová za-

ložena není známo. První písem-

ná zmínka pochází z konce 14. 

století. Ves byla někdy poté při-

pojena k majetku Švihovských 

z Rýzmberka jako součást pan-

ství hradu Rabí. V závěru první 

poloviny 16. století byla prodá-

na Janu Chrástskému z Chrástu 

a připojena k třebomyslickému 

statku. Chrástečtí prodávají roku 

1558 třebomyslický statek včetně 

vsi Loučové členovi významného 

rytířského rodu Adamovi Boubín-

skému z Újezda. Boubínští vlastni-

li Třebomyslice a Loučovou ještě 

počátkem 17. století. 

Roku 1620 po stavovském po-

vstání se třebomyslického statku 

a všeho, co k němu náleží, tedy 

včetně Loučové, zmocňuje cí-

sařský velitel nizozemského pů-

vodu Martin de Hoeff-Huerta. 

Proti tomuto násilnému převze-

tí se odvolává vdova po Zdeňku 

Boubínském u nejvyšších praž-

ských úředníků. Navrácení do ru-

kou Boubínských se nakonec po-

daří, avšak jedna třetina – podíl 

syna Petra – se stává manstvím 

(lénem – přestává být svobodná) 

jako trest za jeho účast ve sta-

vovském povstání. Podrobnosti 

k těmto událostem jsou dopod-

robna popsány v posledním vydá-

ní Vlastivědného sborníku muzea 

Šumavy XII. ve studii Jiřího Úlovce 

– Zámek v Loučové u Hartmanic.

Roku 1655 došlo k  odděle-

ní Loučové od statku třebomys-

lického. Anna provdaná Řepická 

z rodu Boubínských ji získala jako 

dědictví po ovdovělé matce a svůj 

podíl na majetku Boubínských. Po 

devíti letech roku 1664 prodává 

Loučovou své příbuzné z man-

želovy strany Markétě Prudencii 

Řepické rozené Čejkové z Olbra-

movic a končí tak více než stoleté 

držení Loučové v rukou Boubín-

ských. Dále se v poměrně krátkém 

sledu střídají majitelé: 1667 – Lud-

mila Anastázie Kocová, paní na 

Volšovech a v Hlavňovicích, 1684 

– Ludmila Kateřina z Říčan rozená 

Dejmková ze Stříteže, 1697 – Jan 

Jiří Schuman, 1702 – František Mi-

kuláš Rožnovský z Krucemburka, 

1737 – Anna Kateřina Khuenová. 

Khuenové z Bellasy vlastní zámek 

a poplužní dvůr až do roku 1791, 

kdy jej kupuje Jan Gabriel. 

V době držení Loučové rodi-

nou Gabrielů byl vystavěn zámek 

v dnešní podobě nejspíš na mís-
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Recepty pro každý den

Houbové topinky s hlívou ústřičnou
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostrea-

tus) roste ve volné přírodě na kme-

nech listnatých stromů, ale je k do-

stání i v každém větším obchodě. 

Pokud se vám nedaří hlívu najít, 

není to nic proti ničemu si jít balíček 

této houby koupit, ale samozřejmě 

tomu trošku schází ta houbařská ra-

dost. Chuťově je to v podstatě stej-

né, a co se týká prospěšných látek, 

řekla bych, že ta z přírody na tom 

bude o něco lépe. Z hlívy si může-

te během pár minut vykouzlit do-

konalé houbové topinky. 

Budete potřebovat: 

• 2 hrsti hlívy ústřičné

• 2–3 plátky slaniny

• 1/4 ks pórku

• 2 ks vejce

• 2 krajíce bagety nebo jiného pečiva

• 1 lžička másla

• 1 stroužek česneku

• koření sůl, pepř, kmín, chilli vloč-

ky podle chuti

Postup je rychlý a jednoduchý: 

1.Na rozpálené pánvi nechte 

nasucho vysmažit plátky slaniny. 

Křupavou slaninu dejte stranou.

2. Na výpeku ze slaniny orestuj-

te nakrájený pórek.

3. Po 2–3 minutách přidejte na 

proužky natrhanou hlívu, podle 

potřeby přidejte kousek más-

la. Okořeňte solí, pepřem a kmí-

nem. Restujte hlívu do měkka, cca 

5–7 minut.

4. Mezitím si v jiné pánvičce 

udělejte dvě volská oka. Pokud 

máte rádi tekutější žloutky, nech-

te zatuhnout bílek a pak odstavte.

Do této nové rubriky můžete, milé čtenářky a čtenáři přispívat zajímavými recepty i vy a to přes e-mail: liskovec@kulturasusice.cz

VŮNĚ JARA
Zčistajasna je 

to tady. Ještě vče-

ra jsme poněkud ospale posedá-

vali doma, stiženi jarní únavou, 

a najednou prásk! Vyjdeme ráno 

z domu a přímo přes nos nás 

uhodí taková prazvláštní vůně, 

nasládlá a jemná. 

Zkrátka, najednou 

stačí nasát čerstvý doušek ranní-

ho ovzduší do průdušek, a aniž 

bychom nahlíželi do kalendářů, 

víme s jistotou, že jaro je koneč-

ně tady. Ivan Nikl

5. V toastovači či na pánvi si při-

pravte křupavé topinky a ty ještě 

za tepla potřete máslem a strouž-

kem česneku.

6. Na topinky nandejte houbo-

vou směs, poté plátky slaniny a na-

konec volská oka. Vejce můžete na-

říznout nebo celé rozpůlit. Posypte 

kousky chilli.

TIP! Chcete se naučit sbírat čerst-

vé houby po celý rok? Naučím vás 

nové druhy výborných hub. Ve 

svých houbařských videích pře-

dávám zkušenosti z lesa. Kde nové 

druhy hub najít, jak je poznat a co 

jak je co nejchutněji zpracovat? Vše 

zjistíte na mém YouTube Šumav-

ská houbička.  Lucie Drozdová

tě již dříve existujícího panského 

sídla. Na rozdíl od předchozích 

majitelů Gabrielové na Loučové 

trvale žili a řídili hospodářskou 

správu statku.

Nejvýznamnější rodák z Lou-

čové je Josef Ambrož Gabriel, 

právník, spisovatel, poslanec Čes-

kého zemského sněmu a starosta 

Sušice, který se narodil 4. 12. 1820. 

(Více informací o něm je možné si 

přečíst v Sušických novinách 21 

a 22/2020 – články byly vydané 

při příležitosti 200 let výročí Gab-

rielova narození. V prosinci roku 

2020 na zámečku byla Gabrielovi 

odhalena pamětní deska, z dílny 

Jana Zoubka, věnovaná městem 

Sušice.)

Bohužel, Josef Ambrož Gabriel, 

byl nucen zadlužený statek roku 

1870 prodat. Kupuje jej Josef Šafa-

řovic. Mezi lety 1872 a 1940 vlastnili 

postupně Loučovou Antonín Wer-

ner, manželé Ellederovi, manželé 

Šebestovi, jejich dcera Marie, ovdo-

vělá Šebelíková, provdaná Horá-

ková, Antonín Šimandl a nakonec 

manželé Krajícovi. Těm byl statek 

zabrán nacisty, poté vyvlastněn ko-

munisty a jejich potomkům po sa-

metové revoluci navrácen. Potom-

ci Krajícových zámeček a statek po 

komunistické devastaci opět zvele-

bili. Během komunismu byl statek 

součástí státního statku Hartma-

nice a zámek sloužil pro ubytovací 

účely. V současné době je zámeček 

v soukromém vlastnictví a je vy-

užíván pro bydlení a rekreaci. Na 

statku se hospodaří. 

Významnou pamětihodnos-

tí, kterou je potřeba v souvislosti 

se zámečkem Loučová zmínit, je 

kulturní památka – kaple Jména 

Panny Marie s kryptou. Vystavět ji 

nechal otec Josefa Ambrože Gab-

riela. V kapli je dochována pamět-

ní deska s následujícím textem: 

„Kapli tuto ke cti a chvále Boží 

Rodičky dne 8. září 1833 od V. P. 

Adama Fialky, biskup. Vikáře a dě-

kana Sušického zasvěcenou na 

prosbu své první manželky rodem 

Kremsrové založil a vystavěl Jo-

sef Gabriel, držitel statku Loučovy 

a měšťan kr. města Sušice, který 

byl narozen na Staších dne 4. pro-

since 1779 a dne 23. ledna 1859 

v Loučové co příkladný křesťan 

a hospodář v Pánu zesnul. Pokoj 

popeli jeho. Na památku ze sy-

novské lásky a úcty k svému dra-

hému otci tento malý pomník 

zřídil vděčný syn Jos. Ambrož 

Gabriel, doktor veškerých práv, 

jediný potomek zakladatele sva-

tyně této.“

V současnosti probíhá pozvol-

ná renovace kaple za pomoci pří-

spěvků Plzeňského kraje.

(Zdroj: Vlastivědný sborník mu-

zea Šumavy XII, Jiří Úlovec Zámek 

v Loučové u Hartmanic.)

Lucie Dvořáková
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nohou, ale vydatně brodíte a přijde-li vichr, musíte 

plavat. Dobrodruh zmínil též velkou pohostinnost 

místních obyvatel.  Eduard Lískovec

Foto archiv cestovatele Jiřího Kaláta

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní 

centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo re-

dakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel. 376 555 070, 

724 981 554, liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz

Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k  otiště-

ní příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost 

textů odpovídají autoři. Za  obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 20 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č.  j. 

72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 2. března ve 12.00 hod.

Nejen o koupání v estonských bažinách
Již z úvodu cestovatelské přednášky o Estonsku, 

která v sušickém kině proběhla 13. února, bylo pa-

trné, že její autor Jiří Kalát v této zemi nějaký čas žil. 

Nejenže publikum estonsky oslovil, ale také vysvět-

lil zajímavé zvláštnosti tohoto pro nás neobvyklé-

ho ugrofi nského jazyka (nemá třeba budoucí čas) 

a přidal trochu historie i historek o jejím vzniku. Sám 

sebe představil jako cestujícího pisálka a prozradil, že 

dalšími jeho oblíbenými místy jsou 

Černobyl a Blízký východ, zejmé-

na Izrael, Palestina, či Írán. Návštěv-

níkům přednášky slíbil ukázat tzv. 

druhá krásná místa, tedy pozoru-

hodnosti, které nejsou orámované 

davem turistů. 

Jiří Kalát přiblížil i naturel domo-

rodců: „Estonci jsou velcí vlastenci, až 

nacionalisté. Třeba tvrdí, že mají 5 000 

ostrovů, ale pokud nepočítáme vylo-

ženě kameny, tak jich jsou jen stovky. 

Estonci rádi společně zpívají a to ve 

velkém – nejlépe na stadionech. My 

měli sametovou a oni zpívající revo-

luci. V historii byli Estonci hlavně kupci, 

zemědělci a dělníci a skoro vždy jim vládl někdo jiný – 

Dánové, Němci, Rusové.“ Samostatnost vybojovali až 

v roce 1919. V roce 1940 Estonsko zabrali opět Rusové 

a nynější nezávislost získalo v roce 1991.

Země má 1,3 mil. obyvatel a asi 5 x menší hustotu 

zalidnění než u nás. Místní krajinu vystihuje jejich vlajka. 

Modrá symbolizuje nebe s rovným obzorem, černá hlu-

boké temné lesy a bílá širé zasněžené pláně. Cestovatel 

ještě k rovině a lesu připojil všudypřítomnou bažinu. 

Hlavnímu městu Tallin se prý říká malá Praha a má 

dokonce i hospodu u Švejka.(Vlastní jídlo ale názvu 

moc neodpovídá.) Tallinn je starobylé hansovní měs-

to s přístavem a tradičními kupeckými domy. Oproti 

Praze má opravdu malinké centrum, ale za to mohut-

né hradby se zazděnou tlustou Markétou. Chloubou 

náměstí je lékárna založena roku 1415, která je stále 

v provozu a je tak nejstarší apatykou v Evropě. Sou-

částí je i muzeum s výstavou lékařských nástrojů. 

Přestože Estonsko patří stejně jako ČR k nejateistič-

tějším státům, kostely různých denominací (pravoslav-

né, katolické, evangelické) najdete téměř všude. Na-

víc měli svého času v Tallinnu nejvyšší kostel na světě, 

jeho věž dosahovala výšky 159 m, 

v 17. stol. ji ale spálil blesk a dnes má 

kostel sv. Olafa věž 124 m vysokou. 

Druhým největším centrem Es-

tonska je univerzitní a kulturní měs-

to Tartu. Zajímavostí je zřícenina 

monumentální středověké katedrá-

ly, v jejíž opravené části se nachá-

zí knihovna a muzeum. Cestovatel 

prozradil, co se traduje mezi studen-

ty: „Abyste dokončili studium, je tře-

ba přejít po oblouku místního mostu 

(asi 30 m nad hladinou), zajít na pivo 

s rektorem a mít soulož v knihovně.“ 

Místní knihovnice prý ale o žádné 

takové praxi nevědí. 

Stejně jako Češi mají Estonci 

v oblibě své pivo a jsou přesvěd-

čeni, že vaří nejlepší na světě. Určitě 

mají ale nejstarší pivo na světě –ne-

dávno z moře vylovili lahváče z roku 

1862. Z gastronomie jsou zásadní 

jejich brambory, v teplých bufetech 

je mají na 64 způsoby. Stejně tak pa-

lačinky můžete dostat různé – např. 

se sardinkami, tvarohem a česne-

kem. Maso se konzumuje hlavně 

vepřové a Rakvere, kde je slavný 

hrad, se dokonce přezdívá město řezníků.

Město Narva leží u hranic s Ruskem, kterou tvoří 

stejnojmenná řeka a nejen most spojuje hrady dvou 

států na obou březích: Pod řekou prý vede tunel, 

kudy se pašovala vodka. Po nuce-

ných přesunech obyvatelstva za 

sovětské totality v Estonsku nyní 

žije čtvrtina Rusů, v Tallinnu do-

konce téměř polovina.

Oblíbeným povrchem země 

jsou pro Jiřího Kalába bažiny, které 

zdolával po chodníčcích, nebo po-

mocí sněžnic. (Nesmíte ale zapad-

nout…) V bažinách se dá koupat, 

voda je čistá, neobsahuje žádné 

organismy. V zimě se dá na velkých 

vodních plochách bruslit. Ve vel-

kém se těží rašelina. 

Jedinečnou lokalitou je největší 

ostrov státu Saaremaa. Je zemí za-

slíbenou pro samotáře – na 2714 ki-

lometrů čtverečních žije jen 33 tisíc 

obyvatel, z toho polovina ve měs-

tě Kuressaare. Kraj ptáků, větrných 

mlýnů, majáků i několika meteori-

ty vytvořených kráterových jezírek 

(Kaali) cestovatel objevoval pomocí 

mořského kajaku, jímž obeplul část 

pobřeží. Kempovat se může v Es-

tonsku kdekoliv, navíc pobřeží je 

k tomu přívětivé a případné kempy 

jsou k dispozici zdarma. Neobyčej-

ná je také cesta pěšky na ostrov Vil-

sandi. Nečeká se na odliv, ale na zti-

šení větru. Ani pak nejdete suchou 

Krásně absurdní divadlo Divadla Bezejména
Divadlo Bezejména studentů sušického 

gymnázia po více než třech letech ožilo ve 

Smetanově sále. Tentokrát v podobě dvou 

kratších výstupů představili svou adaptaci 

děl 'Děvče na vdávání ' a 'Lekce' od Eugène 

Ionesca, francouzského dramatika. Ionesco 

je známý autor absurdních dramat, zvláštní-

ho žánru, který neobsahuje děj, zápletku ani 

rozuzlení. V představení s názvem S úsmě-

vem vstříc absurditě účinkují: František Prá-

šek, Magdaléna Rybová, Matouš Choc, Tomáš 

Šafařík a Tereza Knetlová. Proč si František 

Prášek, nový režisér Divadla Bezejmé-

na, vybral zrovna tento nedoceně-

ný žánr? Na tuto 

a  další otázky 

jsem se zeptal 

přímo jeho.

D i v a d l o 

už 3 roky ne-

hrálo, co se 

za tu dobu 

změnilo?

„ Z m ě n i -

lo se mnoho 

věcí, vracíme 

se v  naprosto 

jiném složení. 

Máme samé mladé 

nové herce, kteří jsou 

velmi nadaní, takže se 

s nimi pracuje jedna báseň.“

Toto byla první hra, kte-

rou jste režíroval, dopadlo 

vše podle vašich představ?

„Ano, dokonce se premi-

éra vydařila nad má očeká-

vání, protože jsem ani ne-

doufal v  takovou odezvu 

obecenstva, jaká se nakonec 

dostavila.“

Proč z rovna absurd -

ní drama? Nebál jste se, 

že to nebude pro diváky 

srozumitelné?

„Absurdní drama je můj 

osobně nejoblíbenější žánr 

a proto jsem chtěl uvést na 

jeviště nějaké absurdní hry od 

mého nejoblíbenějšího auto-

ra kterým je Eugène Ionesco. 

Bál jsem se samozřejmě, že to 

nebude úplně divácky úspěš-

né, protože ty hry jsou vel-

mi netradiční. Ovšem 

nakonec vše dobře 

dopadlo.“

C o  b u d e 

a  divadlem 

dál?

„ P o -

k u s í m  s e 

uvést ještě 

jednu hru 

v  létě, ale 

samozřej -

m ě  b u d e 

spousta ji-

ných věcí na 

starost, takže 

možná toho ne-

budu časově scho-

pen, ale pokusím se 

o to a potom budu muset pře-

dat režisérské žezlo jednomu 

z našich herců či hereček.“

Děkuji za rozhovor. 

Představení se bude opa-

kovat ve Smetanově sále 3. 

března. Od 19.30 hod.

Text a foto František Šperl

Zajímavosti
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