
my a keře, založili záhony. A jak to 
všem s rýči a hráběmi slušelo – viz 
foto 2. Díky moc, že jste mě to ne-
nechali vzdát! 

Teď mě trošku mrzí, že jsem 
si už dřív nenašla trošku víc času 
poděkovat touto cestou všem, kdo 
se na realizaci všech projektů po-
díleli, ať radou nebo činem – snad 
odpustíte – bylo toho vloni oprav-
du požehnaně. Ještě jednou všem 
velké DÍKY! A jedeme dál!

Ing. Dagmar Jíchová, vedoucí 
provozně-ekonomického úseku 

Sociální služby města Sušice, 
příspěvková organizace 

Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice
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A co u vás v organizaci za po-
slední rok nového? Úplně jed-
noduchá otázka, na kterou mě 
v první chvíli napadlo odpově-
dět, že v podstatě nic, jenom … 
A ono se z toho „v podstatě nic“ 
nakonec vyklubal plný papír 
projektů. Dovolte tedy, abych 
vám je postupně představila. 

Nový užitkový vůz PEPINA

Do fl otily bílých aut se jmé-
ny v polovině roku přibyla PE-
PINA, užitkový vůz, který byl 
pořízen díky podpoře MAS Pošu-
maví v rámci 72. výzvy IROP (EU) 
v rámci projektu: „Sušice – mobi-
lita sociálních služeb“. Auto bude 
sloužit pro všechny námi poskyto-
vané terénní sociální služby – tj. 
pro pečovatelskou službu, pro od-
lehčovací službu, pro terénní formu 
odborného sociálního poradenství 
a sociálně aktivizačních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním po-
stižením i pro tísňovou péči. 

Odlehčovací terénní služby

Už od loňského roku běží díky 
podpoře Evropského sociálního 
fondu a MAS Pošumaví projekt 
„Sušice – Nejste na to sami“, 
který podporuje poskytování od-
lehčovací terénní služby na území 
města Sušice. Odlehčovací služba 
je určena těm, kdo se doma stara-
jí o svého blízkého. Dlouhodobá 
péče v domácím prostředí je vel-
mi náročná, a to jak fyzicky, tak 
psychicky. Nabízíme tedy pomoc-
nou ruku, aby pečující měli troš-
ku času sami na sebe, na vlastní 
problémy a potřeby. Zatím co si 
oběháte nutné pochůzky u lékařů, 
v klidu si nakoupíte nebo si třeba 
zajdete „vyčistit hlavu“ s kama-
rádkou do cukrárny, postará se 
o nemocného vyškolená pečova-
telka u vás doma. Služba může 
být hrazena z příspěvku na péči. 
Pokud potřebujete tedy pomoc, 
stačí se obrátit na sociální pra-
covnice v DPS Pod Svatoborem 
(objekt známý také jako „penzi-
on u letiště“) v kanceláři vlevo 
za hlavním vchodem do objek-
tu nebo si sjednat schůzku u vás 
doma na telefonu 376 520 639. 

Sociální služby města se dále rozvíjejíSociální služby města se dále rozvíjejí

9 771213 355003
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Semináře paliativní péče

Velký kus jsme ušli také v roz-
voji paliativní péče v regionu. Pa-
liativní péče je určena pacientům 
v terminálním stádiu s ukončenou 
medikací a její základní myšlen-
kou je zvýšení kvality posledních 
dní života pacientů. Už v roce 2018 
proběhl třídenní seminář v Krutě-
nicích s názvem ELNEC – sestry 
sestrám. U všech zúčastněných 
měla akce obrovský úspěch, a tak 
už dva dny po odjezdu putovala 
žádost na nadaci AVAST na další 
ročník. Podařilo se a nadace čtyř-
mi sty tisíci podpořila projekt „Su-
šice – spolu až do konce“. Pro-
jekt běžel v druhé polovině roku 
2019 a jeho partnerem byla paní 
doktorka Kateřina Nová, které 
bych touto cestou ráda poděko-
vala za dlouhodobou spolupráci 
i za účast na projektu. Právě ona 
zahajovala projekt půlroční sérií 
pěti seminářů pro lékaře z celé-
ho klatovského okresu o paliativ-
ní péči. Tři čtvrtiny grantu pak 
byly určeny právě pro třídenní te-
ambuildingové setkání ve spolu-
práci s Centrem paliativní péče. 
Jeho základem byl kurz ELNEC 
pro zdravotnický personál a pra-
covníky v soc.službách (foto 1). 
Letošní ročník hostila Ekofarma 
Keply a díky tomu se mohla akce 
otevřít většímu počtu účastníků. 
Celkem se zúčastnilo bezmála 50 
osob z pěti organizací – zdravotní 
sestry sušické nemocnice, terénní 
sestry z Oblastní charity Horažďo-
vice a home care služby z Klatov 
(Advantis Medical), sestřička su-
šického obvodu a naše pečovatel-
ky, sociální pracovnice a zdravot-
ní sestry. Vedle základního kurzu 
probíhal „Level 2“ pro ty, kteří 
prošli kurzem vloni. 

Pomáhej pohybem

Protože vzdělávání je základ, 
ale bez vybavení dobrá péče po-
skytovat nejde, byla podána žá-
dost nadaci ČEZ v rámci Podpo-
ry regionů na projekt: „Sušice 
– nadechni se“. Zase se povedlo 
a Sušice byla zařazena do aplika-
ce Pomáhej pohybem, kterou si 
kdokoli může stáhnout do mobilu 
a během sportování sbírat za vy-
konanou aktivitu body pro jednot-

livé projekty, které jsou do aplika-
ce zařazeny. Propagace projektu 
proběhla přes sociální sítě. Byli 
jste neuvěřitelní a během chvilky 
jste sušickému domovu důchod-
ců vysportovali hned tři zdravot-
nické přístroje – dva diagnostické 
(INR,CRP) a jeden dýchací. 

Další rozvoj paliativní péče

Další přístroje pro paliativní péči 
(lineomaty, enter. pumy, oxygená-
tory, odsávačky) budou nakoupeny 
v nejbližší době z dalšího projektu 
podpořeného evropskými penězi: 
„Sušice – Pomoc na cestě“. Tento 
tříletý projekt na podporu rozvoje 
paliativní péče v Sušici má hned ně-
kolik složek – paliativní sociální po-
radnu, vybavení a mzdové zajištění 
terénního sociálního týmu, psycho-
terapeutickou a fyzioterapeutickou 
pomoc a edukaci pečujících osob. 
O projektu určitě ještě uslyšíte, ale 
protože se rozbíhá od začátku roku, 
je zatím, jak se říká, „v plenkách“. 

Vedle složky sociální je pro po-
skytování paliativní péče zásadní 
ta zdravotnická. Proto jsme zača-
li řešit i terénní ošetřovatelskou 
péči. V polovině listopadu se poda-
řilo vyhrát výběrové řízení na kraji 
a získat rozhodnutí k poskytování 
zdravotních služeb – domácí ošet-
řovatelské péče. 

Denní stacionář Klíček

Nezapomnělo se ani na denní 

stacionář, který pod naši organiza-
ci také spadá. Na podzim pomohla 
bezva parta děvčat z Domova dů-
chodců realizovat projekt: Sušice 
– Klíček k přírodě z programu Eko-
logických zahrad Plzeňského kra-
je. Společnými silami s pečovateli, 
klienty i rodiči z denního stacionáře 
nad objektem vysázeli ovocné stro-

„Chtěl bych vyzvat občany, 
aby kvůli koronaviru nepropa-
dali panice. Sledujte odborné 
informace. Na základě rozhod-
nutí vlády se ruší všechny akce 
s účastí nad 100 osob a uzavírají 
se školy (mateřské školy fungu-
jí normálně),“ zdůraznil starosta 
Petr Mottl. 

Ehl a Koumar Architekti
s. r. o. představila 2. března na 
radnici aktualizovanou studii 
rekonstrukce č. p. 48 (býv. lé-
kárna). V další etapě se zpracuje 
v souladu s příslušným památ-
kovým ústavem prováděcí doku-
mentace, která bude podkladem 
pro vydání stavebního povolení. 

Pravidelná porada vedení 
města s pracovníky Odboru ma-
jetku a rozvoje města nad připra-
vovanými investicemi proběhla 
4. března. Dále se řešil aktuál-
ní stav dřevin ve městě. Bylo do-
mluveno, že se zmapují rizikové 
stromy a bude se hledat řešení, 
jak je nahradit novými vhodněj-
šími, aby se při vichřicích přede-
šlo škodám.

Na zasedání rady měs-
ta rozšířené o zastupitele se
9. března uskutečnila prezenta-
ce studie centra služeb v prosto-
ru bývalé sirkárny. Jako jeden 
z podnětů na změnu územního 
plánu č. 1 bude ještě projednává-
no zastupitelstvem. 

Námětem schůzky staros-
ty Petra Mottla s hejtmanem
Plzeňského kraje Josefem Ber-
nardem 10. března v Plzni byla 
spolupráce města a kraje při 
provozování sušické nemocnice. 

Starosta Petr Mottl bude 
hostem Okresního shromáždě-
ní delegátů sborů dobrovolných 
hasičů 14. března v Hlavňovi-
cích. Na programu bude zhodno-
cení činnosti od roku 2015 a sta-
novení úkolů do roku 2025. 

Prezentace práce Národní 
sportovní agentury se 20. března 
v Plzni zúčastní i starosta Petr 
Mottl.  -red-
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V rámci oslav Mezinárodního 
dne průvodců cestovního ruchu 
21. 2. se v České republice na mnoha 
místech konají různé akce. Průvodci 
ve spolupráci s turistickými centry 
pořádají prohlídky po památkách 
a pamětihodnostech měst, hradů, 
zámků a památek obecně. Na těch-
to akcích se můžete ukázat většinou 
bezplatně, nebo za symbolickou li-
dovou cenu. Pro veřejnost, která se 
o návštěvy památek zajímá, jsou 
často pořádány tematické seminá-
ře se zaměřením na novinky v ces-
tovním ruchu.

Přinášíme rozhovor se Svatavou 
Spěváčkovou, bývalou studentkou 
sušického gymnázia, která strávila 
již dvoje vysokoškolské prázdniny 
průvodcováním v mnoha různých 
zemích po celé Evropě.

Jak ses k průvodcování vůbec 
dostala? „Dlouho jsem přemýšlela, 
jak dát dohromady brigádu, volný 
čas, zálibu v cestování a zálibu v po-
tkávání nových lidí a práci s nimi. 
Jeden náš rodinný známý, který již 
průvodce dělal, mi jednou řekl, že 
bych mohla zkusit dělat průvodkyni 
u nějaké cestovky, konkrétně Kudr-
ny, právě kvůli tomu, že tahle ces-
tovka je ještě dost outdoorová a lidi 
tam nejezdí spát do hotelů, ale jezdí 
se pod stan.“

Co ty, jakožto průvodce, musíš 
připravit před zájezdem? „Než vy-
jedeme, musím znát to místo, mini-
málně z nějakých podkladů. Vždyc-
ky se učím historii a geografi i té 
oblasti, informace ohledně tamního 
turismu, jaká jsou důležitá telefonní 
čísla na záchranné systémy a jaký je 
kurz měny. To jsou ty úplně nejzá-
kladnější informace. Jako průvod-
ce také vždycky dostávám několik 
týdnů před danou cestou podklady 
k tomu zájezdu. Ty si musím na-
studovat, pro případ, že bych mapu 
ztratila. Dále si nastudovávám, co 
budu lidem vyprávět, až budeme 
chodit těmi místy. Několik dní před 
zájezdem rovněž dostanu seznam 
účastníků, abych věděla, jestli má 
někdo například narozeniny, abych 
jim připravila nějaké překvapení.“

Kolik je většinou členů jed-
noho zájezdu? „To záleží na typu. 
Když se kupříkladu jede na hory 
(přechod hřebene), má skupina 
cca 10–15 členů. Pokud se jede na 
vodu, většinou okolo 20 lidí, a na 
poznávací zájezd či cyklo zájezd až
40 lidí. A průvodci jsou ve většině 
případů dva.“

Jak dlouhé bývají zájezdy? „To 
se opět odvíjí od toho, kam se jede 
a co se bude dělat. Přechod pohoří je 
10–15 dní, ale zájezdy do dalekých 
exotik mohou trvat až 30 dní. Menší 

turistické výpravy do hor jsou třeba 
jen na prodloužený víkend.“

Takže cestujete většinou au-
tobusem, pokud to není za oce-
án? „Ano, zájezdovým autobusem, 
ovšem se skupinou o 10 lidech se 
jezdí většinou mikrobusem.“

Už předem jsi zmiňovala, že 
tato cestovka je především outdo-
orová a že se spí většinou ve sta-
nech... „Ano, je především outdo-
orová a snaží se právě toto spaní ve 
stanech co nejvíce udržet, jelikož 
jsou stále lidé, kteří o to mají zájem 
a nechtějí se plácnout jen někam na 
pláž. Slogan je Cestovka s duší, dá-
váme tomu trochu větší rozměr než 
jen někoho někam dopravit a po-
tom dostat zase zpět. Pro většinu 
průvodců je to opravdu srdcovka.“

Okolo jakého věku se pohybu-
jí klienti? Jaká věková kategorie 
má o zájezdy největší zájem? „Já 
bych to dělila spíše podle kondice 
a ne podle věku, zájezdy nebývají 
věkově ohraničené. Naše cestovka 
to má rozdělené podle náročnos-
ti zájezdu, kde škála je od 1 do 5. 
Přechod pohoří je například za 4, 
výstup na vysokou horu za 5 a po-
znávačka okolo 2.“

Obnáší to pro tebe kromě 
všech pozitiv i nějaká úskalí? „Je 
to velká zodpovědnost, a stane-li 
se klientovi něco na zájezdu, já to 
řeším, a pokud to bylo zapříčině-
né nějakým mým špatným rozhod-
nutím, respektive kdybych udělala 
opravdu velkou chybu, mohla bych 
být i zažalovaná. A když si ostatní 
sednou, jdou se najíst či vykoupat, 
já často ještě něco musím zařídit, 
přichystat. Takže se nedá říct, že 
by to byla dovolená, je to fakt prá-
ce. A vysloveně negativa? Může 
mě tam někdo hodně naštvat. Mu-
sím umět vycházet s velkou škálou 
povah, což občas vyžaduje hodně 
sebezapírání.“ 

V jakých zemích jsi ty kon-
krétně průvodcovala? „Mám za 
sebou dvě sezony a průvodcovala 
jsem ve Švédsku, Norsku, Itálii, na 
Korsice, v Rumunsku, Makedonii, 
Kosovu – což je část Srbska, ale Srb-
sko to většinou neuznává, to jen Ko-
sovani se uznávají. Já jezdím spíše 
na ty delší zájezdy a 4–5 zájezdů mi 
zaberou zhruba dva měsíce vysoko-
školských prázdnin.“

Máš nějakou vysněnou zemi, 
kam by ses ještě chtěla podívat? 
„Joo, to mám. Chtěla bych se po-
dívat na Antarktidu, Kamčatku 
a Peru, kam ale už v květnu jedu, 
byť ne s cestovkou.“

Děkujeme za krásný rozhovor.
Annie Novotná a Klára 

Staňková, sexta A

18. 3. Mezinárodní den nenávisti, 19. 3. Mezinárodní den invalidů, 21. 3. Světový den 

poezie, 23. 3. Světový den meteorologie, 24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze

21. 2. Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu

Masopustní průvod – 25. 2. 2020

Vítejte ve škole!
Do základní školy T. G. Ma-

saryka v Komenského ulici při-
cházejí poslední únorové dny již 
tradičně děti z mateřských ško-
lek z „Tylovky i Smetanky“. Ne, 
nespletly si cestu, ale navštívi-
ly „velkou“ školu, aby trochu té 
„dřiny“ zažily a připravily se na 
ni. Učitelé si pro ně přichystali 
dílničky, kde si děti zazpívaly, 
užily si hry v tělocvičně, vyrábě-
ly berušky, povídaly si o přírodě 
a malovaly na PC. Myši dokon-
ce ochočily tak, že je posloucha-
ly u počítačů. Odpoledne uteklo 

jako voda a už tu byli pro škol-
káčky rodiče a některým se ani 
nechtělo domů. Pitný režim za-
jistily paní kuchařky ze školní jí-
delny. No, uznejte, byla to dřina? 
Ne, byla to zábava a všichni si to 
prima užili. Malí žáčci předved-
li, že už toho spoustu umějí, že 
jsou na velkou školu připraveni. 
Řada dětí se k nám v září vrátí 
a tím popolezou v pomyslném 
žebříčku svého vzdělání. Těší se 
tu na ně starší spolužáci a všich-
ni pracovníci školy. Tak ahoj po 
prázdninách. -DH-

Tydli, fi dli bumtarata, otvírejte lidi 
vrata,maškary k vám rejdí, hej, 
začal masopustní rej.

 Velké řádění, velká jízda, bu-
ben bouchá, všechno řachtá, hudba 
hučí, pusa řve, družina Pampeliška 
městem jde. Potěšíme támhle, tůhle, 
zapějeme, báseň řeknem. Kostlivec, 
princezna, šašek, pták, jeptiška, po-

Sušické výtvarnice v loňském roce opět bodovaly
Ateliér manželů Hrachových 

v Nuželické ulici v Sušici je už dlou-
há léta známý všem, kteří mají rádi 
vůni terpentýnu. Paní Olga Hra-
chová se tu kromě vlastní tvorby 
věnuje také výuce malby a kresby. 
Její kurzy jsou určeny jak dětem 
a mladým umělcům, které připra-
vuje na přijímací zkoušky na růz-
né umělecké obory, tak dospělým, 
kteří tu vždy zapomenou na všech-
ny starosti všedního dne a při hře 
s barvami tu tzv. dokonale vypnou. 
O tom, že výuka paní Olgy je nejen 
zábavná, osobitá, ale také velmi 
profesionální, svědčí nejen vel-
ká úspěšnost žáků při přijímacích 
zkouškách, ale i téměř pravidelná 
umístění jejích studentů na různých 
výtvarných soutěžích. Naposledy to 

například bylo opětovné umístění 
jejích žáků v celostátní výtvarné 
soutěži NP Šumava, v roce 2019 
věnované Roku ptactva. Z více než 
800 přihlášených výtvorů se nako-
nec v různých věkových kategoriích 
umístily hned tři studentky z atelié-
ru manželů Hrachových. V katego-

spíchají ven z města. Na koblihu 
mlaskají, vůbec se tím netají.

Už je po všem a co s tím – do 
školy hned obracíme, zástupkyním, 
řediteli – báseň už jsme pěkně řek-
li. Že je konec, to my víme, na dal-
ší rok už se těšíme. Tak voláme – 
Masopuste ahoj – byl to pěkný hoj.

ŠD Pampeliška při ZŠ Lerchova

rii 8–9 letých dětí se už podruhé na 
prvním místě umístila Anežka Kočí 
s obrázkem znázorňujícím puštiky. 
Ve vyšší věkové kategorii náctile-
tých se na 3. místě s obrazem hýla 
obecného umístila Petra Česalová 
a v kategorii dospělých s motivem 
jeřábka lesního Petra Maříková. 

Všechny oceněné získaly krásné 
ceny a užily si slavnostní den v Ná-
vštěvnickém centru na Srní v rámci 
doprovodného programu. 

Studenti také pravidelně svá díla 
vystavují a nebude tomu jinak ani 
letos, kdy si jejich práci budete moci 
prohlédnout v druhé polovině roku 

v muzeu Lamberské stezky 
v Žihobcích. 

Tímto za všechny, 
kteří pod vedením paní 
Olgy tvoří, jí za její ve-
dení a péči velice děku-
ji. A to nejen za vítěz-
ství v soutěžích a další 
úspěchy, ale především 
za vždy úžasnou a milou 
atmosféru v provoněném 
ateliéru. -VK-

Klíček na horách!

Zimní období nás snad už opus-
tilo. Letos moc sněhu u Klíčku ne-
napadlo, proto jsme se rozhodli na 
začátku února vyrazit za sněhem do 
šumavských hor. Za sněhem i za po-
znáním jsme jeli autobusem na naší 
zimní tzv. „Expedici Modrava“. Už 
samotná cesta autobusem bylo velké 
dobrodružství. Všichni jsme obdivo-
vali práci řidiče a hlavně odvahu jet 
za každého počasí. Kousek za Suši-
cí nás potkala sněhová vánice a celý 
den nás provázela pravá zimní at-
mosféra. Kromě zimních radovánek 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavé-
ho v místním infocentru a v domě 
řemesel Dřevák. Tato expedice se 

nám vydařila a domů jsme se vráti-
li všichni nadšení z nově nabytých 
zážitků a vědomostí. Koncem úno-
ra jsme prožili masopustní veselí 
v Klíčku. Užili jsme si společnou 
zábavu, soutěže a bohatou tombolu. 
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat našim sponzorům ZKD Sušice 
a obchůdku Meduňka za příspěvek 
do naší tomboly. Nyní se už těšíme 
na blížící se jaro a s ním přicháze-
jící nové příležitosti k poznávacím 
výletům. Plánujeme návštěvu Ra-
dia Faktor v Českých Budějovicích 
a zážitkový výlet za našimi kamará-
dy z Horské Služby Špičák.

Pracovní tým Klíčku

Smaltované šperky v SVČ
Sobotní tvoření se Štěpánkou

21. 2. 2020 v SVČ. Zúčastnilo se 
20 dětí.

 Dílnička byla zajímavá, jedna-
lo se o techniku smaltování. Děti 
na zkoušku vyzdobily měděný vý-
sek ve tvaru kulaté mince. Nanášení 
speciálního práškového pigmentu za 
pomocí tepla na měděné a skleně-

né výseky. Naučili jsme se malovat 
do teplého smaltu a zdobit korálky. 
Každý účastník odcházel se svojí 
mincí a krásným skleněným náhr-
delníkem. Dílnička se moc povedla.

Už teď se těšíme na pečení veli-
konočních perníčků v březnu.

Štěpánka Balvínová Žáková 
za SVČ při ZŠ Lerchova

Lesní nebo myslivec?

Rok se s rokem sešel a my u nás 
na „Smetance“ opět přivítali naše 
dobré známé, pana myslivce Kriš-
ku a pana lesního Sopka.

Jedno úterní dopoledne si na nás 
udělali čas, aby dětem povyprávě-
li o svojí práci, i o tom, proč je tak 
důležité chránit přírodu a vše živé.
Některé děti se s našimi vzácnými 
hosty setkaly poprvé, někteří je již 
dobře znají. I přesto je vždy jejich 
vyprávění poutavé a oba páni nestí-
hají odpovídat na všetečné otázky 
malých posluchačů.

Pro děti je vždy připraveno spous-
tu zajímavých obrázků i předmětů 
týkajících se lesa a vše kolem něj.

Děti viděly mysliveckou unifor-
mu – už vědí, proč je zelená a také 

jaká peříčka mají myslivci na klo-
bouku. Prohlédly si kožešiny i leb-
ky, zuby divokého prasete a různá 
paroží.

Dozvěděly se co všechno mys-
livci a lesní dělají: staví posedy, kr-
melce, nosí zvířátkům v zimě seno, 
kaštany, sůl a podobně.

Také už vědí, že nejlepším po-
mocníkem myslivce je jeho cviče-
ný lovecký pes a na co mají fl intu.

Naši předškoláci se ještě vypra-
vili do lesa ke krmelci,aby se na 
vlastní kůži přesvědčili, že starat se 
o les a zvířátka není žádná legrace!

Děkujeme oběma pánům za pří-
jemně strávený čas a paní učitelce
V. Sládkové za organizaci návštěvy. 

-PP- MŠ Smetanova Sušice
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Pan starosta vyhověl žádosti radního Pavla Haise a z preventivních 

důvodů ruší avizované zasedání ZM, plánované na středu 18. 3. 2020.

Zasedání zastupitelstva města

Byt č. 6, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kašta-
nová, čp. 1164, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží 
domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: ku-
chyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,32 m2, 2. pokoj 13,26 m2, 3. pokoj 10,09 m2,
4. pokoj 9,28 m2, předsíň 12,13 m2, koupelna 2,88 m2, WC 1,03 m2, balkon 
4,39 m2, sklep 5,76 m2, komora 2,28 m2. Celková rozloha bytu 89,72 m2.
Datum prohlídky bytu: 24. 3. 2020 od 9.00 do 9.10 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
–  nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti 

němu vedeno exekuční řízení
–  nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
–  během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, 

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

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

nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdíleli s žada-
telem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 3. 2020 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení po-
žadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nej-
vhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žada-
tele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na 
zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání 
žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší info bude podáno všem zájemcům na MÚ v Sušici, odbor majetku 
a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, nebo na tel. 376 540 141. -lk-

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 4+1 

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 24. února 2020 

•  Rada města schválila provedení opravy celé havarijní části střechy 
smuteční síně podle předložené varianty B – provizorní krovová konstruk-
ce s pláštěm a uložila Odboru majetku a rozvoje města provést výběr do-
davatele v souladu se Směrnicí o zadávání zakázek.
• Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Teplovodní 

rozvody v oblasti Lerchova – Nerudova – připojení objektu čp. 709, 710, 
711 v ul. Lerchova“ – společnosti STAVOPLAST KL, spol. s r. o., Stachy 
266, 384 73, IČ: 40740056, za cenu 719 961,08 Kč bez DPH, tj. 871 152,91 
Kč včetně DPH. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu 
města podpisem.
• Rada města schválila výběr zhotovitele na vybudování stavby: „Su-

šice II – zateplení panelových domů č. p. 1160 a 1161, ul. Kaštanová“ fi r-
mu eSVe Stav, s. r. o., Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1, IČ 26404826, 
s nabídkovou cenou 11 858 788 Kč bez DPH (tj. 13 637 606 Kč včetně 15% 
DPH); a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města schválila výběr zhotovitele stavební akce „Santos – úpra-

va cesty u dřevěného mostu“ fi rmu Sušické lesy a služby s. r. o., se sídlem 
Na Hrázi 270, 342 01 Sušice, IČ: 26358450, DIČ: CZ26358450 s nabídko-
vou cenou 189 037,10 bez DPH, t. j. 228 734,89 Kč včetně 21% DPH a zá-
roveň pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. katego-

rie na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Oprava rozvodů TUV 
a cirkulace v kotelně Pravdova (K2)“ podle přílohy fi rmě STAVOPLAST 
KL, spol. s r. o., Stachy 266, 384 73, IČ: 40740056, za cenu 676 271 Kč 
bez DPH, tj. 818 288 Kč vč. 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem 
smlouvy o dílo podle přílohy.
• Rada města jakožto zakladatel a jediný společník společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o. se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302 schválila jako valná hromada pořízení nákupu nového RTG 
a pověřila jednatele společnosti potřebnými kroky.
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva i rady na www.mestosusice.cz

Obec Dobršín – Nadmořská výška: 468 m n. m.  Počet částí: 1
Katastrální výměra: 664 ha Počet obyvatel: 106
Z toho v produkt. věku: 55 Průměrný věk: 46
Pošta: Ne               Škola: Ne Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne   Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano  Plynofi kace: Ne
Historie: první zmínka o obci je z roku 1372, název obce z konce 16. stole-
tí. V té době vzniká dodnes urbanisticky zachovalé středověké jádro obce, 
náves s architektonicky a památkově cennou lidovou zástavbou. Z těchto 
důvodů je centrální část obce od roku 1995 vyhlášena za vesnickou pa-
mátkovou rezervaci. Střed obce tvoří původní zástavba – špýcharské domy 
a selské stavení. Další místní části v obci: „U mlýna“, kde se nachází mlýn 
, který již není v provozu, ale zařízení je zachováno a část staré zástavby 
u mlýnského náhonu. „Nová zástavba“ u řeky Otavy. „V luhu“ , kde se na-
chází čtyři domky. „V lomu“ samota u bývalého lomu, v blízkosti je udr-
žovaná studánka. „Lom Hamr“ , zde se nachází ještě využívaný kameno-
lom a mlýn který je v provozu. U Otavy se nachází kemp Dobršín. V roce 
2019 byl otevřen zrekonstruovaný Obecní dům pro kulturní a společenské 
akce, kde též sídlí obecní úřad. 
Pamětihodnosti: novogotická návesní kaple z roku 1869, Selský dvůr – 
č. p. 6 – zapsán jako památka lidové architektury, postaven na přelomu 
18. a 19. století.
Spolky: SHČMS Dobršín ( hasiči), Myslivecké sdružení SVAT. 
Kontakt: tel. 376 524 536, 724 181 610, oudobrsin@susice.cz, www.dobrsin.cz
Úřední hodiny: Út: 09.00–10.00, Čt: 18.00–19.00 
Starosta: Václav Stulík – informuje o tradičních akcích během roku 2020: 
21. 3. taneční zábava s oslavou MDŽ (obec), 30. 4. stavění májky (hasiči)
31. 5. Den dětí (obec a hasiči), Během prázdnin noční hry odvahy pro děti 
(obec) atp., 18. 7. pouťová taneční zábava (obec), 19. 7. pouťová mše v kapli, 
26. 9. Václavská taneční zábava (obec), 30. 11. slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromku (hasiči, obec), 5. 12. Mikuláš a čerti – akce pro děti (obec)
Zdroj: informační portál územní samosprávy města.obce.cz, 
wikipedia, www.dobrsin.eu ED

Dalším lékařem, 
který přišel pomoct Sušické nemocnici je 
MUDr. Jakub Cimický.

Jste rodák z Plzně, pracujete v Plzni, 
tak proč nemocnice Sušice?

„Narodil jsem se v Plzni, nicméně jsem 
každé prázdniny trávil u babičky a dědy v ne-
dalekých Soběšicích. S babičkou jsme měli 
krásný vztah, a proto jsem se tu snažil být 
i během studií a dále i ve volných chvílích 
následného profesního života. Našel jsem tu 
přátele a snažím se od té doby trávit každou 
volnou chvíli s partnerkou a naším synem Ja-
koubkem na Šumavě. A když přišla nabídka 
možnosti a upřímného zájmu podílet se na resuscitaci nemocnice Sušice, 
nebyl důvod odmítnout.“

Můžete čtenářům přiblížit svoji lékařskou kariéru?
„Po absolvování gymnázia Luďka Pika v Plzni jsem nastoupil na LF 

UK v Plzni. V posledních ročnících ve mně stáže na klinice anesteziolo-
gie, resuscitace a intenzivní medicíny FN v Plzni vzbudily zájem o obor, 
do kterého jsem se bezprostředně po promoci přihlásil. Po 5leté speciali-
zační přípravě na ARO v nemocnici Klatovy jsem tuto zakončil atestační 
zkouškou v oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Po složení ates-
tační zkoušky jsem s těžkým srdcem opustil ARO Klatovy. Tam jsem se 
naučil anesteziologickému řemeslu a vděčím tamním kolegům za předané 
dovednosti a zkušenosti. Paní primářka mi byla druhou maminkou. Odešel 
jsem a nastoupil na LZS AČR, která mi otevřela cestu do světa a umožnila 
podílet se na transportech kriticky stonajících pacientů u nás a repatriaci 
kriticky poraněných pacientů z Afghánistánu, Iráku nebo Mali. Postup-
ně jsem si doplnil vzdělání v urgentní medicíně a současně se vzdělávám 
v oboru intenzivní a metabolická péče. Současně mi je ctí pracovat na 
zdravotnické záchranné službě v Sušici.“

Co říkáte na vývoj v Sušické nemocnici? Proč jste se rozhodl přijít 
pomáhat?

„Již v minulosti jsem participoval v Sušické nemocnici na ARO a tehdy 
ještě na záchrance. Ale v tehdejší atmosféře jsem se na práci podílet nechtěl, 
stejně jako na ještě do nedávné doby provozované plastické chirurgii. To 
jsem bral jako výsměch místním občanům. Šumava potřebuje nemocnici, 
kde vám pomohou, když máte zdravotní problém. Kde vám odstraní kýlu, 
zreponují zlomeninu, kde vám pomohou od bolesti a kde se k vám budou 
chovat slušně. Místní lidé si zaslouží slušné zacházení a standardně kva-
litní péči. Šumava nepotřebuje nemocnici plnou lidí doufajících ve vlastní 
zisk na úkor zdraví pacienta. Důvodem pro pomoc bylo čisté a rovné jed-
nání s panem ředitelem, i na vrub mého minimálního časového fondu.“

Pracujete na letecké záchranné službě, myslíte si, že malé nemoc-
nice jako ta sušická mají budoucnost a proč?

„Podle mého názoru jsou nemocnice velikostí Sušické nemocnice ne-
postradatelné v péči o pacienty. Je pochopitelná centralizace a děkuji za ni. 
Nicméně při rušení malých nemocnic budou velká centra typu fakultních 
nemocnic zahlcena pacienty, kteří by mohli stonat v místních nemocnicích. 
Prošel jsem řadu pracovišť a nemyslím si, že je pojem centrum automaticky 
rovnítkem lepší péče, ale péče specializované, která z kapacitních, materiál-
ních a personálních skutečností nemůže být v naší nemocnici prováděna. 
Myslím, že kvalitní péče může být podána pacientovi v jakékoliv nemocnici.“ 

Vzděláním jste anesteziolog, co je v této profesi to nejdůležitější?
„Nejdůležitější je pokora a mít v záloze náhradní plán, nejlépe dva ná-

hradní plány a nejlépe přemýšlet tak, aby k náhradnímu plánu nemuselo 
dojít – tedy jak předcházet komplikacím a co dělat, když daný postup selže. 
Je důležité, pakliže je pacient bezprostředně ohrožen na životě nebo paci-
entův stav k této situaci směřuje, zavolat kolegu, ať už zkušenějšího, klidně 
i mladšího méně zkušeného, sestřičku a spolupracovat, poradit se. Povýšit se 
nad vlastní ego, že já něco umím lépe. Tak to nikdy není! Přistupovat k paci-
entovi, jako by stonal jeho nejbližší. Jednoho dne bude každý z nás pacient.

Na závěr bych chtěl poděkovat za nabídku možnosti spolupodílet se na 
záchraně naší nemocnice. Chtěl bych poděkovat své partnerce Báře, za 
vytvořené zázemí a rodinnou pohodu, bez čehož bych se nemohl v tako-
vém rozsahu medicíně věnovat, dále mému synovi Jakoubkovi, jenž je pro 
mě životním stimulem a radostí a v neposlední řadě mojí mamince, které 
vděčím za život, vzdělání a výchovu.“

Děkuji za rozhovor.      Václav Rada

• Obce ORP Sušice •

Dobršín

Sušická nemocnice 

představuje

Lepší informovanost o kvalitě pitné vody
Dodávat pitnou vodu v nejlepší možné kvalitě je snahou provozovatele 

vodohospodářského majetku města Sušice, společnosti ČEVAK a. s. I pro-
to vodohospodáři spolu se zástupci města a dodavatelem teplé užitkové 
vody, společností Bytservis, vytvořili pracovní skupinu, která se v Sušici 
poprvé sešla v polovině února.

Hlavním tématem pracovní schůzky byla kvalita dodávané pitné vody. 
V uplynulém období totiž někteří obyvatelé zaznamenali krátkodobé zá-
kaly jak v pitné, tak i teplé užitkové vodě. Na řešení této situace pracovníci 
společnosti ČEVAK intenzivně pracují, především systematickým odka-
lováním vodovodní sítě města. 

Zdůrazňujeme, že ve všech případech distribuovaná voda splňovala 
všechny požadované hygienické limity, přesto se obyvatelům za nepříjem-
nosti omlouváme. Zároveň je žádáme o spolupráci a v případě, že zákal 
vody zaznamenají, prosíme, aby se obrátili na bezplatnou linku pro hlášení 
poruch a havárií 800 120 112.

Dalším důležitým výstupem je dohoda o zvýšení informovanosti oby-
vatel města Sušice při plánovaných odstávkách, odkalování a případných 
haváriích na vodovodní síti. Tyto a další informace budou zájemcům ode-
sílány na konkrétní e-mailové adresy. 

Jak na to? 
Všichni, kdo mají o tuto službu zájem, se mohou zdarma registrovat 

na stránkách www.cevak.cz. Zde si po zadání konkrétní lokality (Sušice) 
v záložce „Moje obec“, zvolí konkrétní část města, která je zajímá. V čás-
ti „Odstávky“ se jim po rozkliknutí odkazu „Přihlásit k odběru“ zobrazí 
krátký formulář. Ten stačí vyplnit a následně už jim budou informace za-
sílány na konkrétní e-mailovou adresu.

Připomínáme, že zákazníci (i ti neregistrovaní) na stránkách najdou 
všechny potřebné informace, včetně základních naměřených parametrů 
pitné vody nebo důležitých kontaktů. 

Pracovní skupina chce reagovat i na měnící se klimatické změny, ze-
jména stále častější a intenzivnější období sucha. Ve spolupráci s městem 
proto budou zástupci společnosti ČEVAK pracovat na konceptu vylepšení 
úpravny vody tak, aby i do budoucna byla zajištěna stabilní dodávka kva-
litní pitné vody ve městě. Ing. Peter Bolha, provozní ředitel ČEVAK a. s.

Uzavírka Hájkovy ulice
Stavební práce v Hájkově ul. budou pokračovat od 23. 3. 

2020 za plné uzavírky horního úseku ve stejném rozsahu jako 
na podzim 2019. Objízdná trasa bude vedena stejně jako vlo-
ni prostorem bývalých kasáren Pod Kalichem. Předpokládaný 
termín dokončení stavby je 15. 7. 2020.

Andělíček bude na den sv. Patricka svítit zeleně
Město Sušice se v letošním roce přidá k iniciativě irského města Bundo-

ran a účastní se projektu „Global greening 2020“ (globální ozelenění). Jde 
o ekologickou iniciativu, která probíhá 17. 3. na Den sv. Patricka. V tento 
den jsou zeleně nasvíceny význačné pamětihodnosti a dominanty. V roce 
2019 zeleně svítilo na 470 památek v 55 zemích. 

V úterý 17. 3. 2020 bude zeleně nasvícena KAPLE ANDĚLA STRÁŽ-
CE v Sušici. Bude tak kromě Petřínské rozhledny v Praze a ostravské 
radnice jednou ze tří ozeleněných památek v rámci celé České republiky

Kromě irského Bundoranu a Sušice se do projektu zapojí i další měs-
ta organizace Douzelage: Bad Kötzting, Judenburg, Niederarven, Škofja 
Loka, Meerssen, Agros, Sherborne a Oxelösund. Města fi gurují na ofi ci-
álním seznamu ekologických míst pro rok 2020, a to vedle mezinárodně 
proslulých památek jako Niagarské vodopády, Šikmá věž v Pise, Burj Al 
Arab v Dubaji, Moulin Rouge v Paříži a stovek dalších pamětihodností 
po celém světě.

Organizace Tourism Ireland projektu Global greening zajišťuje propa-
gaci v celosvětové kampani. Zapojení do této iniciativy je příležitostí, jak 
naše město mezinárodně zviditelnit. Douzelage Sušice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. února 2020 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se 

organizace č. 1803 – „Chem. úpravna TUV – kotelny“ povýší o částku
250 000 Kč a o tutéž částku se sníží organizace č. 267 – „Bytservis – te-
pelné hospodářství – kotelny“ (položka 5171). 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým 

se org. 264 Městská policie navyšuje o celkem 869 979 Kč / mzdy 
vč. zákonných odvodů/ a o tutéž částku se zvyšuje org. 98 konečný 
zůstatek minulých let. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se po-

výší organizace 1937 – Dotace chirurgické ambulance 2019 o 1 980 000 Kč 
(výdajová část) a o stejnou částku se povýší organizace 98 konečný zůstatek. 
• Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb Oblastní charitou Sušice ve výši 200 000 Kč 
a schvaluje přidělení příspěvků na soc. služby: Pečovatelská služba (identi-
fi kátor: 2850203) 140 000 Kč, Odlehčovací služba (identifi kátor 5068876) 
20 000 Kč a Sociální poradna Racek (identifi kátor: 2 5968813) 40 000 Kč 
a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy. 
• Zastupitelstvo města rozhodlo o přistoupení města Sušice k evrop-

skému projektu SCORE, fi nancovaného z prostředků programu HORI-
ZON 2020 a pověřilo starostu města podpisem Memoranda. 
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rá často zní při slavnostních příleži-
tostech s názvem Andante cantabile. 
Na závěr vyslyšeli členové kvarteta 
přání některých posluchačů a přidali 
krásnou volnou větu z kvartetu „Lis-
ty důvěrné“ Leoše Janáčka.

Koncert byl provázen zajíma-
vým výkladem primária Janáčkova 
kvarteta Milošem Vackem.

Zveme vás na příští koncert, kte-
rý se koná výjimečně ve středu, a to 
22. dubna v 19.30 ve Smetanově 
sále. Na koncertě s názvem „Hle-
dání hvězdy Davidovy“ se před-
staví dva violoncellisté – Domi-
nika Weiss Hošková a Jiří Hošek, 
a s nimi Jakub Doubrava, který 
doplní koncert mluveným slovem.

Jakub Waldmann, foto ED

Pestrým koncertním progra-
mem, který sušickému publiku 
představilo Janáčkovo kvarteto, 

Vyzdvihl byste nějaký moment 
příběhu, který byl pro vás jako 
skladatele hudby lahůdkou (nebo 
naopak oříškem)? 

„Opera je rozdělena na dvě čás-
ti s tím, že první je více písničko-
vější a má z tohoto pohledu jakoby 
přímočařejší tah na branku a druhá 
je naopak více kompoziční a klade 
na diváka – posluchače větší náro-
ky. Těch míst bychom mohli zmínit 
více, nicméně předposlední skladba 
Den popravy je takovým vrcholem 
celé opery a fanoušci se mají oprav-
du na co těšit.“

Kolik lidí a z jakých oborů se 
nakonec na realizaci podílelo? 

„Je to cirka 45 lidí. Máme sedm-
náct účinkujících, k tomu dvacet 
spolupracovníků, kteří realizova-

li nahrávku coby instrumentalisté, 
zvukaři, osvětlovači, fotografové, 
grafi ci, stavitelé, řidiči, a pak sa-
mozřejmě divadelní režisér Jindřich 
Gregora a manažerka projektu paní 
Barbora Kováříková, která se záro-
veň stará o zpěváky jako korepeti-
torka. Opera vyšla ve zvukové po-
době i na 2CD, které zrealizovalo 
sušické vydavatelství Magick Disk 
Musick.“ 

Na co především byste chtěl di-
váky pozvat? 

„Na zdejší poměry na výprav-
nou scénu. Je to opravdu záležitost 
velkých rozměrů. Nevejde se všu-
de a i ve zdejším kině budeme mít 
s prostorem co dělat. Ale proto, aby-
chom mohli divákovi nabídnout od-
povídající zvukovou a poslechovou 
kvalitu, zvolili jsme právě akustic-
ky vychytané kino. A dále zvu urči-
tě na skvělé texty Jana Petrička, se 
kterými se naši interpreti úspěšně 
popasovali a především je dokazují 
zazpívat a zahrát skutečně na vyso-
ké úrovni. Moc se do Sušice těšíme, 
protože to je z mého pohledu velmi 
vzdělané kulturní město s vníma-
vým publikem.“

Děkuji za rozhovor a též se těším.
Eduard Lískovec

Kulturní aktuality

Jeden svět Sušice zahájil 
předfestivalovou akcí

Třetí ročník festivalu dokumen-
tárních fi lmů o lidských právech Je-
den svět Sušice začíná až 31. břez-
na, ale to nebrání tomu, aby diváci 
přišli načerpat jarní festivalovou 
atmosféru již v průběhu měsíce 
v rámci našich předfestivalových 
akcí. Vstup je na všechny projek-
ce zdarma. 

10. března od 18.30 proběh-
lo v Café Jednorožec v Klato-
vech projekce amerického snímku 
Ohrožená semínka. Ten vyprá-
ví o betonové stavbě připomínající 
atomový kryt, který najdeme kou-
sek za polárním kruhem na ostrově 
Špicberky. Nacházejí se v ní tisíce 
rostlinných semen z celého světa, 
které jsou tak střeženy před mož-
nými globálními krizemi. Farmá-
ři a aktivisté se tím snaží uchránit 
poslední zbytky lokálních rostlin-
ných variant. Filmu bude od 16.30 
předcházet SWAP bazárek nebo-
li ekologický výměnný bazar, kam 
lidé mohou přijít vyměnit semínka 
a sazeničky různých druhů a při-
pravit se tak na zahrádkářskou se-
zonu, která je za dveřmi. Celá akce 
je uspořádána ve spolupráci se spol-
kem Artis fontes, z. s. a Café Jedno-
rožec, kteří již třetím rokem pravi-
delně promítají úspěšné dokumenty 
z minulých ročníků festivalu Jeden 
svět v rámci projektu Promítej i ty!

V sobotu 21. března od 18.00 
zveme diváky do prostor foyer 

kina Otava v Horažďovicích 
(Strakonická 16), kam se přesunula 
věhlasná kavárna Černý kafe. Čeká 
je zde promítání snímku Punková 
Odyssea o rock ń ŕollu, přátelství 
a životních pádech. Dokument sle-
duje řádění fi nské punkové kapely 
Pertti Kurikan Nimipäivat od šar-
vátek v zákulisí, účast v meziná-
rodní soutěži až po jejich poslední 
divoké koncertní turné. Po fi lmu 
doporučujeme neodcházet, proto-
že o další program se postará funk 
jazzová kapela Jam4You. 

Předfestivalové akce zakončí-
me 3 dny před zahájením samot-
ného festivalu. V sobotu 28. břez-
na od 18.00 se na diváky těšíme 
při projekci francouzského fi l-
mu Čas lesů v Militaru baru/
osvěžovně Pentagon ve Velhar-
ticích (Velhartice 49), který se tak 
návštěvníkům v této sezoně ote-
vře poprvé. Dokument nás zavede 
hluboko do francouzských lesů, 
kde proti sobě postaví těžaře dřeva 
s monstrózní technikou, kteří vidí 
les pouze jako výdělečnou plantáž 
na dřevo, a ochranáře či lesníky, 
kteří les chápou jako živoucí kon-
tinuum a usilují o jeho zachování. 

Akce se zatím neuskuteční, 
FESTIVAL PŘERUŠEN! Infor-
mace najdete na www.jedensvet.
cz/susice, www.facebook.com/
jedensvetsusice nebo www.in-
stagram.com/jedensvetsusice.  -tz-

Kladivo na pýchu – dávný příběh z Běšin
Nová rocková opera se představí i v Sušici

3. díl: TOMÁŠ HAUSER

Svatí na odstřel 

V sušickém kině se 26. března 
uskuteční ojedinělý hudební projekt 
– rocková opera Kladivo na pýchu au-
torů Miloše Bešty (hudba) a Jana Pet-
rička (libreto) – tvůrčí tandem známý 
především z trashmetalové kapely 
Asmodeus. Divadelní provedení na-
studoval režisér Jindřich Gregora. 
Premiéra opery proběhla 5. března 
v domovských Klatovech, Digipack 
2CD vyšel 13. 5. 2019 u sušické Ma-
gick Disk Musick a písně bez scénic-
kého provedení bylo možné také sly-
šet loňského léta v Sušici na Santosu. 

O krátké představení rockové 
opery Kladivo na pýchu jsem požá-
dal autora Miloše Beštu:

Kde jste nalezl takový originál-
ní námět a jak dlouhá byla cesta od 
nápadu k realizaci?

„Poprosil jsem klatovského his-
torika pana Rubáše, zda by se našel 
v rámci historie Klatov a přilehlého 
okolí vhodný příběh, kde by hrála 
hlavní roli láska a samozřejmě měl 
i dramatickou zápletku. Netrvalo 
dlouho a donesl mi pověst ‚O jed-
né pošetilé lásce a jejím tragickém 
konci‘, sepsanou zhruba na polovině 
papíru A4. Příběh se odehrává při-
bližně kolem roku 1540 na tvrzi v Bě-
šinech u Klatov a je z doby, kdy ještě 

stále inkvizice lustrovala kde koho. 
Nicméně jsme museli děj trochu roz-
košatět a přidat do něj další zajímavé 
dramatické linky a více se soustředit 
i na charaktery jednotlivých postav 
tak, abychom byli schopni téma roz-
vinout přibližně na hodinu a půl.“

Co vás na té dávné pověsti nej-
více zaujalo?

„Těžko si představit, jak to v teh-
dejší době skutečně chodilo. Ale zá-
kladní principy se myslím nemění. 
A to vztah muže a ženy, ochrana dí-
těte, přátelství, ale i strach z toho co 
bude, zrada, pýcha mocných nebo 
bezohlednost. To vše máme i dnes 
a v tom se svět neliší od středověku, 
jen si možná více hovíme v blahoby-
tu a i hodnota lidského života je po-
stavena výše. I když, jak kde.“

Panna Marie prožila sedm bolestí, pro jejichž protrpění je 15. září při-

pomínána. Všechny jsou vázány na její roli matky Ježíše Krista.

Poutní kostel Panny Marie bolestné v Hořicích na Šumavě byl 

postaven roku 1782. V roce 1966 byl na naléhání vedení obce odstřelen 

pracovníky Vojenských staveb Praha, přestože měl pouze poškozenou 

krytinu. V současnosti zde nalezneme odkrytou podlahu kostela a roz-

metanou suť v okolí. Kostel v Červeném Dřevě u Nýrska z roku 1680 

po vyhnání německých obyvatel v roce 1953 vyhořel. Následně byl po

4 letech zbořen. Přímo pod oltářem vyvěral léčivý pramen.

Archaická podoba ilustrace má za cíl připomenout hlubokou historii 

přízně dobrých duší mariánskému kultu.

Pěkné, pěkné, pěkné… je jaro v naší ZUŠce!
Začaly ho soutěže. Z houslo-

vé třídy se do bojů v okresním 
kole pustilo hned pět žáků v růz-
ných kategoriích a všichni „stá-
li na bedně“. Tři z nich s postu-
pem do kola krajského. J. Švehla, 
E. Matoušová, E. Smetanová, W. 
Sulanová a L. Houšková ukázali, 
že smyčcům se u nás daří. Hned 
vzápětí přišla další pěkná zpráva 
– J. Zdeněk ml. vybojoval krásné 
2. místo v okresním kole soutěže 
klavíristů. Děkuji všem pedago-
gům (a také rodičům), kteří se po-
díleli – H. Prančlové, M. Markovi, 
L. Matoušové a D. Nakládalovi.

Radost máme i z odcházejí-
cích žáků. To není obvyklé – od-
cházející žáci s sebou odnášejí 
kus nás. Když ale úspěšně vyko-
nají přijímací zkoušky na umělec-
kou školu, tak je nám sice líto, že 
už se s nimi nebudeme potkávat, 
ale ta radost je veliká. Bára Ei-
senreichová (žačka M. Houškové) 
bude od září studovat na Meziná-
rodní konzervatoři Praha popu-
lární zpěv a Klaudie Reschová 
(žačka D. Chmelíkové) Střední 
uměleckoprůmyslovou školu sv. 
Anežky v Č. Krumlově. Na vý-
tvarnou školu jsou přijaty i dal-
ší – Klára Smeykalová, Anežka 
Smetanová a Anička Doubravo-

vá, které potvrzují, že když je člo-
věk nadaný, bývá to často na více 
frontách. Všechny tři dívky na-
vštěvují hudební obor, úspěšně, 
a jak vidno, úspěšné jsou i na poli 
výtvarném. Všem gratulujeme 
(vyučujícím samozřejmě také!) 
a přejeme hodně zdaru!

A jedeme dál. Hlavní sbor ab-
solvoval v rámci „šablon“ pěkný 
projektový den v Mlázovech – ve 
spolupráci s prof. J. Kovaříkovou 
a tanečnicí H. Kopovou nahlíželi 
do tajů interpretace lidové písně. 
Projektový den byl fi nancován 
z výzvy č. 2 Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V pondělí 24. února se v sále 
„Káčka“ prezentovali žáci na pra-
videlném Žákovském koncertu. 
A výkony? To byste museli slyšet! 
Ale vlastně – můžete i dodateč-
ně. Na našich webových strán-
kách jsou odkazy na youtube, kde 
všechny naše koncerty najdete. 
Můžete se pokochat i doma. 

A na konci února jsme vyrazili 
i do hlavního města. Opět nás při-
vítalo pražské Rudolfi num, ten-
tokrát s pořadem „Kdo se bojí 
filharmonie?“ Martha Issová 
nám spolu s Českou studentskou 
fi lharmonií řízenou Ondřejem 
Vrabcem ukázala, jak umí hud-

Kruh přátel hudby zahájil sedmou sezonu
zahájil Kruh přátel hudby svou 
sedmou koncertní řadu. Už krátce 
po sedmé hodině (koncert začínal 
v půl osmé) bylo pro pořadatele po-
těšením sledovat, že zájem o kla-
sickou hudbu v Sušici stále trvá. 

Jako přátelé, kteří tvoří rodinu, se 
abonenti sešli, aby ocenili výkon 
Janáčkova kvarteta, které se řadí 
mezi nejlepší soubory tohoto dru-
hu v české historii. 

Koncert soubor zahájil kvartetem 
Josepha Haydna, které má přízvisko 
„Skřivánčí“. S průzračnou intonač-
ně náročnou skladbou, nelehkou na 
rozehrání, se vypořádali hudebníci 
skvěle. Následoval kvartet Dmitri-
je Šostakoviče, který – přestože je 
posluchačsky náročnější – měl pře-
kvapivě velký ohlas, a posluchači 
vedli o přestávce o tomto díle mno-
ho debat.

Po přestávce zazněl posluchačsky 
vděčný kvartet Petra Iljiče Čajkov-
ského se známou volnou větou, kte-

ba vyjádřit strach. A při někte-
rých skladbách (Suk, Prokofjev, 
Čajkovskij) jsme se opravdu troš-
ku báli. Krásná hudba, v krás-
ném prostředí, nadšení muzikan-

ti, nadšení diváci. Byl to víc než 
vydařený den. Takže – ať máte 
aspoň tak pěkné jaro, jako my.

Milena Naglmüllerová
ZUŠ Fr. Stupky Sušice



Sušické noviny 05/2020
13. března 2020 strana 5

2. dubna od 19.30 – Smetanův sál

3. dubna od 19 hod. – Muzeum Šumavy Sušice – viz str. 6
Putování po Svaté Zemi s K. Harantem a F. Hobizalem

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

21. dubna od 14 hod. – náměstí Sušice
Jom ha-šoa – veřejné čtení jmen obětí holocaustu,
komentovaná prohlídka, pěvecký sbor Svatobor 

24. dubna od 19 hod. – Kino Sušice

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel  724 047 325
kino – pokladna 376 521 680
předprodej vstupenek 376 523 360
pondělí, středa  7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, 
vždy 1 hodinu před promítáním fi lmu

GALERIE SIRKUS 
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod., 
pá 8–13.30 a 17–20 hod., so–ne 17–20 hod.

Výstava: do 15. března 
Václav Němec – Zápisník / fotografi e – viz str. 4

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

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

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

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
Otevírací doba v IC od 1. října do 30. dubna:
po–pá 9.00–12.30 a 13.00–16.00 hod.
do 31. března – výstavní prostory radnice – 6. patro
Má vlast cestami proměn – Příběhy domova 2019/2020
11. ročník národní putovní výstavy zvelebených míst ČR

Přehled akcí 
21. března od 14 hod. – KD Sokolovna

21. března od 17 hod – Galetie SIRKUS – viz str. 6
Tajnosti obrazů Romana Kárníka – vernisáž výstavy

23. března od 18 hod. – Smetanův sál
Jarní koncert ZUŠ Fr. Stupky – ODLOŽENO

24. března od 19 hod. – KD Sokolovna
CAVEMAN – one man show

25. března od 17 hod. – Kino Sušice

26. března od 20 hod. – Kino Sušice
Kladivo na pýchu – rocková opera – viz str. 1 a 4

27. března od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – komedie P. Haudecoeura, v podá-
ní spolku SušDivOch – PŘELOŽENO NA 8. 5.

27. března – KD Sokolovna
David Koller – Acoustic tour

28. března od 10 hod. – Kinokavárna

29. března od 15 hod. – sraz na náměstí pod lípou
Vítání jara – zahájení rodinným během, program na 
Santosu: jarní tvoření, hry, pečení buřtů, pálení Mo-
rany, škola Nordic walking pod vedením fyzioterape-
utky Veroniky Homolkové – pořádá RC Medvídek

31. března – 3. dubna
Jeden svět – festival PŘERUŠEN

13. března od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – komedie P. Haudecoeura, v podá-
ní spolku SušDivOch – PŘELOŽENO NA 1. 5.

14.–15. března – KD Sokolovna

14. března od 16 a 20 hod. – Kino Sušice
Paddy's Bangers – Tenkrát na západě 
PŘELOŽENO NA 18. 4.

15. března od 17 hod. – Smetanův sál

16. března od 19 hod. – KD Sokolovna
Sušická tančírna 
pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka

17. března od 19 hod. – Kino Sušice

20. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Sušice

Region
Žihobce

Muzeum Lamberská stezka – pá–so 9.30–15.30 hod.
Šumava více než 50 objektivy – výstava fotoobrazů
PEKLO! aneb jak to vypadá v čertovském doupěti
výstava Jarmily Strakové z Andělic, pro děti fotokoutek
Zmáčknutím spouště to nekončí
ručně kolorované fotografi e Alice Šilerové

4. dubna od 14 hod. – areál TJ Žihobce
Pravidelné setkání příznivců otužileckého plavání

Horažďovice
denně mimo pondělí 9–16 hod. – galerie horažďovice
Horažďovické proměny – město nyní a před sto lety
Výstava fotografi í a fotografi ckých koláží studenta 
SŠ Horažďovice L. Hasoně

12.–15. 3. Divadelní přehlídka:
12. 3. • čtvrtek • 20.00 • Kulturní dům
Vratislav Blažek: Světáci – Divadlo Schody Sušice
13. 3. • pátek • 14.30 • Kulturní dům
Dějiny českého národa očima páťáků
Žáci ZŠ Komenského Horažďovice
13. 3. • pátek • 17.00 • Kulturní dům
Ingvar Ambjørnsen: Elling
Herecká škola Blanky Luňákové Plzeň
13. 3. • pátek • 20.00 • Kulturní dům
Patrick Hamilton: Plynové lampy – Tyjátr Horažďovice
14. 3. • sobota • 10.00 • Kulturní dům
N. V. Gogol: Revizor – Za oponou Klatovy
14. 3. • sobota • 14.00 • Kulturní dům
Jacques Josepf: O dvou stranách jedné zdi – 39D Plzeň
14. 3. • sobota • 17.00 • Kulturní dům
Yasmina Reza: Tři verze života
Divadelní studio D3 Karlovy Vary
14. 3. • sobota • 20.00 • Kulturní dům
Dave Freeman: Dovolená s rizikem
Divadlo bez zákulisí Sokolov
15. 3. • neděle • 10.00 • Kulturní dům
Oldřiška Ciprová: Nebezpečně sexy
Divadlo MAEBH Plzeň
15. 3. • neděle • 14.00 • Kulturní dům
Csaba Székely: Jsou to zvířata
Divadlo JakoHost Plzeň
15. 3. • neděle • 16.30 • Kulturní dům
Závěr přehlídky

18. března od 17.30 hod. – divadelní sál muzea
Slavnostní představení knihy Horažďovice v ra-
ném novověku – knihu uvedou doc. PhDr. Jan 
Kilián, Ph.D. a MgA. Jindřich Šlechta

18. března od 19 hod. – Kulturní dům
Věra Martinová – PŘELOŽENO NA 24. 4.

20. března od 17 hod. – Kulturní dům
Michal Nesvadba – Michalovi mazlíčci
program pro nejmenší – ODLOŽENO

21. března od 14 hod. – Přírodovědná stanice
Vynášení Morany a Komentovaná prohlídka

Kašperské Hory
20. března od 19 hod. – kino
Paddy's Bangers – Amerika – ODLOŽENO
21. března od 15 hod. – kino
Babouci – ODLOŽENO
28. března od 19 hod. – kino 
Ochotnické divadlo Kolár Strašín – Pan Kaplan 
má třídu rád – představení podle knihy Lea Rostena 

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
út–so 10.00–12.00 a 14.00–16.30, ne 10.00–12.00
betlém se pouští v: 10,°°, 11°°, 14°°, 15°° a 16°° 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
ZAVŘENO DO ODVOLÁNÍ

ZRUŠENO

ODLOŽENO

ODLOŽENO

ODLOŽENO

ZRUŠENO

Všechny kulturní akce nad 100 osob jsou od 10. 3. 2020 
do odvolání zakázány. Toto rozhodnutí je plošné a pla-
tí do odvolání. V tuto chvíli shromažďujeme vyjádření 
producentů všech divadel a organizátorů akcí. Tištěné 
i elektronické vstupenky si uschovejte, budou platné 
pro náhradní představení, nebo pro případné vrácení 
vstupného. Filmová představení se prozatím budou ko-
nat v maximální kapacitě 95 diváků. O vývoji situace 
vás budeme průběžně informovat na webových strán-
kách a Facebooku.
Děkujeme za pochopení Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p. o.
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Oblastní charita Sušice 
poskytne zdarma různé vzorky inkontinenčních potřeb 
(pleny, vložky, podložky). Máme k dispozici různé velikosti 

a druhy od několika výrobců.
Zájemci si je mohou vyzvednout na středisku Sušice, 
Havlíčkova 110. Bližší informace osobně na středisku 

PO–PÁ 9–12 a 13–16 nebo na tel. 731 402 920.

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky Poděkování

Drahomíra Korálová r. 1965 

sobota 14. března 2020
ČARODĚJKA – GOJA MUSIC HALL – PRAHA
Obsazeno! Zájezd se uskuteční v náhradním termínu. 

sobota 18. dubna 2020
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko

Obsazeno!

sobota 25. dubna 2020
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna. 

sobota 30. května 2020
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou 
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba po 
jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou lázeňské-

ho města Bad Ischl. 

sobota 13. června 2020
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo

Obsazeno! 

pátek 19. června 2020
DA VINCI – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ – ČESKÝ KRUMLOV

Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna.

sobota 26. září 2020
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 

ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 19. prosince 2020
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...

Počátkem měsíce února 2020 jsem se podrobil operaci na chirurgickém 
oddělení nemocnice v Sušici.

Chtěl bych touto cestou poděkovat nejen lékařům za zdařilý, 
profesionálně provedený zákrok, ale i celému týmu zdravotních sester 
a ostatnímu personálu za velice citlivý přístup, počínaje přijetím na oddělení, 
předoperační přípravu a následnou péči na které se uvedení podíleli.

Z mých poznatků a i zhodnocení dalších pacientů vyplývá, že oddělení 
chirurgie je na dobré úrovni, má předpoklady dosáhnout opět věhlasu, který 
nemocnice v Sušici měla v minulých dobách. Byl by to největší přínos 
nejen pro provozovatele zařízení, ale i pro další potencionální pacienty 
z celého širokého okolí Sušicka.   J. G., 83 let

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
Program březen 2020

Čtvrtek 19. 3. od 9.30 do 11.30 – Přednáška: Máme doma předškoláka 

– školní zralost a nástup do 1. třídy ZŠ. Lektorka Mgr. Pavla Kramlová, speciální pedagog, PPP 

Plzeň, pracoviště Klatovy – Sušice. Místo konání: RC Medvídek, v době Herny pro malé objevitele, 

vstup stejný jako do herny. 

Sobota 21. 3. od 14.00 do 17.00 – Dětský benefi ční ples – Sokolovna Sušice 

Přijďte zažít atmosféru plesu a vše, co ke správnému plesu náleží – krásný oděv, společenské 

chování, znalost tanců, dámy by měly mít slušivý účes a make-up, pánové by si měli umět zavázat 

motýlka nebo kravatu. Pro děti je připravený program Culinka a její tancohrátky, dílny, fotokoutek, 

raut a překvapení. Děti i rodiče přijdou ve společenském oděvu. 

Vstup: 100 Kč / 1 dospělý, 80 Kč / 1 dítě a děti do 2 let zdarma – ZRUŠENO

Lístky bude možné zakoupit od března v RC Medvídek v době kurzů nebo před plesem na místě. 

Pondělí 8.00–12.00 – Miniškolka pro děti 

Polodenní hlídání v rodinném prostředí s programem pro vaše dítě. Vhodné pro děti 1– 6 let, Rezervační 

SMS nejpozději 24 hodin předem. Lektorka Vlasta Faustová – 777 782 742, max. kapacita 6 dětí, vstup 

60 Kč/1 dítě/ 1 hodin. Začátek lekcí bude upřesněn na facebookových stránkách kvůli nemoci lektorky. 

Úterý 16.00–17.00 – Kreativní dílny pro děti

Kreslení, malování, navlékání korálků, modelování a vše pro malé šikulky. Vhodné pro děti 4–6 let, lekce 

probíhá bez přítomnosti rodičů. Rezervační SMS nejpozději 24 hodin předem. Lektorka Vlasta Faustová 

– 777 782 742, max. kapacita 6 dětí, vstup 60 Kč/1 dítě. Začátek lekcí bude upřesněn na facebookových 

stránkách kvůli nemoci lektorky.

Středa 10.00–11.00 – Brumíci –Taneční hrátky pro rodiče s dětmi

Setkání rodičů s dětmi(1,5–4 roky). Důraz je kladen na podporu správného držení těla, rozvíjení 

řečových dovedností, týmové spolupráce a interakce s ostatními dětmi, cit pro hudbu. Lektorka 

Petra Haisová Marková – 724 324 757, permanentka 10 lekcí za 350 Kč/ 1 dítě, 450 Kč/ sourozenci. 

Jednotlivé vstupné 50 Kč/1 dítě, 70 Kč/sourozenci.

Čtvrtek 9.00–11.30 – Herna pro malé objevitele

Možnost společného setkávání rodičů s dětmi a navazování nových přátelství mezi sebou. V rámci 

herny budou pro zájemce probíhat i „minidílničky“ – jednoduché vyrábění a jiné kreativní činnosti na 

podporu jemné i hrubé motoriky a vzájemné spolupráce. Učení novým dovednostem jako je poznávání 

barev a tvarů. Lektorka Michaela Ducháčková – 721 285 190. Vstup 50 Kč/1 dítě, 60 Kč/sourozenci. 

Sledujte nás na našich webových stránkách: www.medvideksusice.cz a facebooku.

Co Ti dnes můžu dát, jen kytičku a tiše vzpomínat.

Dne 1. března uplynulo patnáct let, kdy nás opustil pan

Karel Kellermann
z Dlouhé Vsi. 
Stále vzpomínají dcera s rodinou, sestra a ostatní 
příbuzní. Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.

Komunitní škola Sušice
Vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 17. 3. 

od 10.00 do 12.00 v prostorách školy (1. patro budovy Církve bratrské, 
Studentská 506, Sušice). 

Od 10.00 můžete nahlédnout do výuky v jednotlivých třídách, od 11.00 
se uskuteční informační schůzka pro rodiče. 

Zároveň oznamujeme, že MŠMT vyhovělo naší žádosti o registraci 
a nový školní rok 2020/2021 zahájíme jako soukromá ZŠ Elanor.

Více informací na tel. 724 860 740 (Mgr. Lenka Spěváčková), na www.
manaquenta.cz nebo přes email skola@manaquenta.cz.

Kateřina Satoriová, Komunitní škola Sušice

Poslední únorový den proběhla úspěšná burza papírových předmětů 
(kapesních kalendáříků a obalů od čokolád a čajů). Burzu pořádala členka 
Klubu sběratelů kuriozit a sběratel pan Procházka Eman za spolupráce 
pracovnic SVČ při ZŠ Lerchova, Sušice zastoupené ředitelem Mgr. 
Čestmírem Křížem. Ve velkém kulturním sále se sešli sběratelé z Nýrska, 
Klatov, Plzně, okolí Plzně, Strakonic, Malenic a Sušice. 

S propagací akce pomáhali členové Výtvarného kroužku a Pohádkování 
ze SVČ Sušice, kteří namalovali krásné plakátky. Jako poděkování z těchto 
plakátků byla zhotovena série kapesních kalendáříků, kterou obdrželi všichni 
účastníci akce a již jsou všechny rozebrané. Děti se přišly také podívat jak 
taková akce vypadá a nakoukly do Kouzelného šuplíku pana Procházky, kde 
si vybraly první kalendáříky jako základ možná budoucí sbírky. Vidět jejich 
rozzářené oči, byla veliká odměna za celou tu námahu s organizací akce. 
Ten Kouzelný šuplík si nenechal ujít nikdo a každý si vybral co potřeboval. 
Možná se bude příští akce jmenovat Kouzelný šuplík pana Procházky. Není 
členem Klubu sběratelů, ale jako sběratel je nepřekonatelný. Nikomu se ve 
12.00 hodin nechtělo domů a sběratelky z Nýrska si tak odbyly první účast 
na burze a chtějí co nejdříve opakování. Celou akci jsme zakončili společnou 
fotkou a pak dobrým obědem v restauraci Na Pekárně. 

Děkuji všem za jejich účast na burze.
Friesseová Miloslava, členka Klubu sběratelů kuriozit 

Česká křesťanská akademie (ČKA) zve
v pátek 3. dubna od 19 hod do Muzea v Sušici 

na Putování po Svaté Zemi 
s K. Harantem a F. Hobizalem 

Přijďte se na chvíli zaposlouchat do čtení a sledovat promítání 
fotografi í proložené hudbou. 

Účinkují nadšenci z Hrádku, na housle doprovází Věra Vogeltanzová. 

Pohasl úsměv, zavřely se laskavé oči.
Tvoje předobrá tvář už se za námi neotočí...

Dne 14. března tomu bude čtrnáct let, co nás
navždy opustila tchýně, babička a prababička, paní

Marie Wildmanová.
Stále vzpomínají snacha Jaroslava, vnučka Jana

a Dáša s rodinou, pravnučky Šárka s manželem, Martina, Katka.

Ten, kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 14. března uplyne patnáct smutných let, co nás
tragicky opustil náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

Radek Mottl
ze Sušice. Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád,
nezapomene.    Maminka a bratr s rodinou

Od známých milých tváří jdu, poutník, nevím kam,
jak mnozí šli již dříve, jdu jak oni, sám...

Dne 13. března uplyne dvacet let, kdy nás opustil pan

Jaroslav Mazanec.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Utichlo srdce, umlkl hlas, měj jsi rád život i nás.
Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci zas.
Co víc Ti můžeme dát – svíčku rozsvítit,
kytičku položit a tiše zaplakat.

Dne 14. března vzpomeneme třetí smutné výročí
úmrtí pana

Václava Lercha.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jitka a dcery s rodinami.

Ohlédnutí za sběratelskou burzou

Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod., 
pá 8–13.30 a 17–20 hod.
so–ne 17–20 hod.

Galerie Sirkus Sušice vás zve v sobotu 21. března od 17 hodin 
na zahájení výstavy Tajnosti obrazů Romana Kárníka. 
Roman Kárník (*1959) je malíř a pedagog. Po dlouholeté činnosti 
převážně pedagogické, obrací svou pozornost opět k vlastní tvorbě 
malířské. Výstava nabídne vhled do jeho současné práce.
Výstavu fotografi í Václava Němce můžete zhlédnout do 15. 3. 2020.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili dne 21. 2. 2020 v obřadní síni v Sušici 
pohřbu mé manželky paní Hany Řehákové, učitelky mateřské školy. 

Boris Řehák s dětmi

Léta plynou, ale v našich srdcích jste pořád.

Dne 21. března uplyne dvacet let od úmrtí našeho 
tatínka a dědečka, pana

Josefa Foltýna
pekaře z Rejštejna 

a 
dne 11. ledna uplynul šestý rok, kdy zemřela jeho 
manželka 

Žofi e Foltýnová.
S láskou stále vzpomínají dcera Zdena s rodinou a syn 
Josef s rodinou.

INFORMACE KE KORONAVIRU
V souvislosti se šířením koronaviru přijímá stát opatření k za-

mezení šíření nákazy. Jsou to opatření vztahující se k cestová-
ní a návratu z rizikových oblastí, jsou to pokyny pro činnost po 
návratu. Dále jsou to informace a pokyny k dodržování zásad 
hygieny v domácnostech, v kolektivech, ve fi rmách a institucích. 
Dodržování zásad hygieny je základním předpokladem pro ome-
zení šíření nákazy. 

Nejúčinnějším opatřením proti šíření nákazy je omezení cestová-
ní do rizikových oblastí a důsledné dodržování zásad osobní a ko-
lektivní hygieny. Rovněž je účinné použití ochranných prostředků 
dýchacích cest. Tolerujte současný nedostatek ochranných roušek, 
respirátorů a dezinfekčních prostředků. Přednostně jsou zásobovány 
zdravotnická zařízení a silové složky státu. Podle ujištění státu by 
měly být ochranné pomůcky v obchodní síti v dubnu. 

Více informace získáte na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo na strán-
kách města (viz též str. 9). Hlavně buďte zodpovědní, buďte v klidu 
a nepanikařte. -jh-, Krizové řízení a ochrana obyvatel MÚ Sušice

OKÉNKO POMOCI
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KNIHOVNA

UPOZORNĚNÍ
z důvodu preventivních opatřenív souvislosti s šířením onemocnění novým typem coronaviru 
COVID-19 bude uzavřeno dětské oddělení Městské knihovny v Sušici, s účinností od
11. 3. 2020 a to do odvolání. Sledujte, prosím, i nadále Facebook knihovny a webové stránky.
Od data uzavření nebudou čtenářům v tomto oddělení narůstat pokuty z prodlení. Knihy však 
bude možné vracet prostřednictvím biblioschránky umístěné před knihovnou. Současně se 

ruší všechny kulturní a vzdělávací akce, které jsou v tomto oddělení naplánované.

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
v prostorách Městské knihovny Sušice

23. března 2020 | 8–17 hodin

1 kniha / 2 Kč 1 časopis / 1 Kč

Jan Amos Komenský
V roce 2020 si připomínáme 350. výročí úmrtí jednoho z největších českých fi lozofů, spisovatelů 

a myslitelů. Anoncovaná přednáška o životě, díle a vlivu posledního biskupa Jednoty bratrské, 

teoretika pedagogiky a originálního autora všeobecné teorie výchovy a didaktiky, stejně jako 

neméně inspirativních učebnic, díky nimž si právem vydobyl přízvisko Učitel národu.

30. 3. 2020 | 17.30 | Městská knihovna Sušice
Přednáší Mgr. Martina Kratochvílová, Ph.D.

ZRUŠENO

ZRUŠENO

ZRUŠENO

ZRUŠENO

ZRUŠENO

ZRUŠENO

ZRUŠENO

ZRUŠENO

ZRUŠENO

ZRUŠENO
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Fotbalová euforie! Sušice při vstupu 
do jara rozebrala Rokycany

Sport

Sušická hokejová liga
Sušická liga hokeje ročník 

2019–2020 je ukončen. V posled-
ních třech utkáních bylo dosaženo 
shodných výsledků. Týnec – Otav-
stroj 7:4, Old Stars – Petrovice 7:4, 
Hrádek – Stavební 7:4.

Celkovým vítězem se stali Old 
Stars s náskokem 13 bodů před 
Týncem a 14 bodů před třetím 
Hrádkem.

Kanadské bodování vyhrál Petr 
Lemberger Otavstroje, který je sou-
časně nejlepším střelcem i nejlep-
ším nahrávačem.

Petr Lemberger (Otavstroj) 73 
(40+33), Jáchym Ptašnik (Hrá-
dek) 56 (35+21), Radek Hnětkov-
ský (Old Stars) 51 (36+15), Jarek 

Murcko (Otavstroj) 44 (18+26), 
Vladislav Ptašnik (Hrádek) 37 
(19+18), Richard Pitel (Old Stars) 
34 (18+16), Tomáš Marný (Otav-
stroj) 32 (17+15), Martin Ludvík 
(Old Stars) 29 (16+13), Miloslav 
Svatoš (Stavební) 27 (13+14), Petr 
Košvanec (Týnec) 26 (17+9), Mar-
tin Florián (Otavstroj) 25 (20+5).

Nejslušnějším mužstvem byli 
Old Stars se 46 trestnými minuta-
mi/průměr 2,5 minuty na 1 utkání, 
před Otavstrojem 70/3,8 a Hrád-
kem 92/5,1. Nejtrestanějším muž-
stvem jsou Petrovice 145/8.

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

Stav k: 28. 2. 2020

Hokejový přebor Strakonicka

FITNESS OKÉNKO

Minule jsme si pověděli něco málo o sacharidech a dneska nás čekají 
bílkoviny (proteiny). 

Bílkoviny jsou nezbytné pro tvorbu a obnovu tkání organizmu, jsou 
součástí enzymů a hormonů, zajišťují transport látek v organizmu a jsou 
zdrojem energie. Základní stavební složkou bílkovin jsou aminokyseliny. 
Teprve ty jsou dále v organismu využitelné pro stavbu bílkovin tělu vlast-
ních a nebo jsou využité na přeměnu na tuky nebo sacharidy. Aminoky-
seliny dělíme na esenciální, semiesenciální a neesenciální. 

Esenciální jsou ty, které si tělo nedokáže samo vytvořit (valin, leucin, 
izoleucin, fenylalanin, tryptofan, lyzin, methionin a threonin). U esenciál-
ních aminokyselin jsme tedy odkázáni na jejich příjem v potravě nebo na 
jejich suplementaci (cílené užívání prostřednictvím doplňků). 

Semiesenciální nebo-li poloesenciální (histidin, arginin) jsou důležité 
pro růst a neesenciální (alanin, asparagin, kyselina asparagová, cystein, 
kyselina glutamová, glutamin) si tělo dokáže samo vyrobit z esenciálních.

Máme dva druhy bílkovin které můžeme přijímat v potravě: 
• živočišného původu – jsou obsaženy v masu (vepřové, hovězí, skopové, 
drůbeží, zvěřinové, rybí, atd.), ve výrobcích z mléka, syrovátky a vajec
• rostlinného původu – jsou obsaženy v luštěninách, obilovinách, 
ořechách, zelenině, bramborách a sóje.

Nedostatek bílkovin ve stravě se často vyskytuje současně 
s nedostatečným přívodem energie. Bílkoviny „jako zdroj energie jsou 
méně důležité než ostatní živiny, protože v dobře sestavené stravě hradí ob-
vykle jen 12–20 % energie“. Energetická hodnota 1g bílkovin je přibližně 
17 kJ / 4 kcal.

Na dostatečný příjem bílkovin je potřeba myslet během celého dne 
a snažit se je v určité míře zakomponovat do každého jídla. Pokud si někdo 
dá k snídani dvě koblihy s kávou, pokračuje obědem v podobě zeleninových 
těstovin a večeři odbude chlebem s máslem a paštikou, je více než jasné, 
že potřebné množství bílkovin nezkonzumuje ani vzdáleně. 

zdroj: www.wikipedia.cz  Eva Nekvasilová

Bílkoviny

Ve dnech 19.–24. ledna 2020 
proběhla zimní Olympiáda dětí 
a mládeže, kterou pořádal Karlo-
varský kraj. Hotel Termal byl olym-
pijský dům. Na tuto Olympiádu se 
za Plzeňský kraj úspěšně nomino-
vali hokejisté Sušice Jonáš Vaník 
a David Podlipský a také hokejistky 
Gábina a její sestra Kristýna Tyka-

lová a to v disciplíně rychlobrusle-
ní. Celý týden si užívali atmosféry 
Olympiády, trénovali a závodili na 
zimním stadionu v Sokolově. Nej-
většího úspěchu dosáhla Gábina 
Tykalová, která byla ve fi nále A na 
pátém místě na trati 333 m a také 
Kristýna Tykalová, vyhrála fi nále 
B na trati 555 m. -PP-

Zimní olympiáda krajů

1. semifi nále:TJ Sušice – Sokol 
Katovice – 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

2. semifi nále: Sokol Katovice – 
TJ Sušice – 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Hráči, kteří v těchto utkáních na-
stoupili: Lejsek F., Skolek, Skuhra, 
Lejsek, J.,Sulan, Pavlíček, Myslík, 
Korál, Rendl, Fedor, Šmrha, Kotr-

ba, Vávrů, Petera, Vospěl, Košva-
nec, Broža, Hnětkovský. Skórovali: 
Kotrba, Rendl, Šmrha, Košvanec.

Finále sehrají Katovice s Draho-
nicemi a o 3. místo se utká Sušice 
s Horažďovicemi 14. března na 
zimním stadionu ve Strakonicích. 

-LŠ-

Michal Hrabý a High Point bike team Sušice pořádají běžecký závod

10. ročník Grand Prix Karla Klafundy 
a 8. ročník Memoriálu Evy Hrabové

sobota 14. března 2020 | 13.30 hod.
Prezentace: 12.00–13.15 hod. – restaurace Zlatá Otava „Letiště“.
Přihlášky: on-line do středy 12. března na www.mtb-susice.cz 
(přihlášky) – 100 Kč, nebo v den závodu – 130 Kč, mládež – 50 Kč 
Start závodu: křižovatka ulic Pod Svatoborem a U Kapličky v 13.30
Cíl závodu: na vrcholu hory Svatoboru (včetně schodiště k chatě) 
Vyhlášení vítězů: 
restaurace Zlatá Otava „Letiště“ cca 1 hod. po skončení závodu
Kategorie: 
Mládež do 18 let – narozeni do roku 2002 (vyhlašujeme všechny); 
Muži I 19–39 let – nar. 1981–2001; 
Muži II 40–49 let – nar. 1980–1971; 
Veteráni I 50–59 let – nar. 1970–1961; 
Veteráni II nad 60 let – nar.1960 a starší; 
Ženy I 19–34 let – nar. 1986–2001; 
Ženy II 35 let a víc – nar. 1985 a starší

Lepší začátek jarní sezony si ne-
mohli snad ani vysnít. Sušičtí fot-
balisté zahájili mistrovské zápa-
sy skvělým představením proti 
Rokycanům B. Na domácím hřiš-
ti doslova přejeli aktuálně čtvrtý 
celek tabulky 4:1 a skvěle se nala-
dili na večerní sportovní ples. Celý 
klub těší i fakt, že se prosazují mladí 
hráči z vlastní líhně – mezi střelce 
se zapsali Ondřej Míčka a Martin 
Kramár, věkem stále ještě mladší 
dorostenci.

Výsledkově příprava výběru 
Pavla Hrubce příliš nesedla, do prv-
ního ostrého boje šla Sušice spíš 
v opatrném očekávání. Jenže uká-
zalo se, že tvrdé tréninkové dávky, 
které někteří hráči poctivě odmaka-
li, se v úvodním mistrovském před-
stavení bohatě vyplatily.

Zápas na sušickém zadním hřiš-
ti, kde diváci vytvořili perfektní ku-
lisu, byl od prvních minut plný bo-
jovnosti. Domácí nedávali soupeři, 
který v podzimním duelu zvítězil 
3:2, nic zadarmo. Projevila se pře-
devším kondiční připravenost po 
zimní pauze, náročný herní projev 
přinesl vytoužené tři body. 

Velmi pěkným dojmem se po 
celý zápas prezentovali domácí 
mladíci. Trenér Hrubec se rozhodl 
do základní sestavy instalovat tro-
jici Martin Kramár, Štěpán Krůs 
a Ondřej Míčka. Míčka s Kramá-
rem, kteří do elitní jedenáctky pat-
řili už na podzim, jsou věkem ještě 
mladší dorostenci, Krůs doteď na-
stupoval na pozici stopera ve star-
ším dorostu.

Všichni ale ukázali skvělou při-

pravenost pro dospělý fotbal. Krůs 
odehrál skvělý zápas na pozici ští-
tového záložníka, kde Sušice delší 
dobu postrádá kvalitního fotbalistu. 
Míčka i Kramár se navíc zapsali do 
střelecké listiny.

Jak zápas probíhal? Už v 19. mi-
nutě otevřel skóre domácí záložník 
Marek Budil, když uklízel do od-
kryté brány akci vytvořenou právě 
mladíky Kramárem a Míčkou. Hos-
té bleskově zareagovali a ihned po 
rozehrávce se prosadil Bouše. Suši-
ci vrátil vedení teprve patnáctiletý 
Míčka, který po krásné individuální 
akci překonal o jednou tolik starší-
ho brankáře Rokycan. V závěru po-
ločasu se ještě díky svému důrazu 
ve vápně soupeře prosadil sušický 
kapitán Tomáš Klíma, do šaten se 
šlo za stavu 3:1.

Po přestávce Rokycany zlobily 
a snažily se otočit výsledek, ale po-
zorná sušická defenziva nedala fa-
voritovi utkání šanci. Naopak v zá-
věru zpečetil svůj skvělý výkon na 
kraji zálohy Martin Kramár a uza-
vřel skóre na konečných 4:1. 

Poděkování za vstup do jara pa-
tří celému týmu, který předvedl je-
den z nejlepších výkonů za dlouhou 
dobu. Ukázal, že oddíl je na dobré 
cestě, aby zase atakoval v tabulce 
mnohem zajímavější příčky. Suši-
ce je s dvaceti body na 12. místě, 
pouze s pětibodovým odstupem na 
sedmou plzeňskou Košutku.

Sušici čeká důležitý duel v Kra-
lovicích (13. v tabulce) doma 
se divákům předvede v neděli
22. března proti Kaznějovu (vý-
kop 15.00). -jon-

V neděli 16. února odjela výpra-
va žactva (atletika TJ Sušice – starší 
i mladší ) do haly Otakara Jandery 
na pražský Olymp v počtu deseti 
závodníků, kteří bojovali ve 22 dis-
ciplinách o krajské medaile. Naše 
mini výprava si vedla velmi úspěš-
ně a přivezla domů celkem čtyři 
medaile a další velmi dobrá umís-
tění a osobní rekordy závodníků. 

Nejlépe si vedla v naší silné dis-
ciplině skoku o tyči Anička Ma-
toušková a v osobním rekordu
50 cm obsadila 1. místo a zlatou 
medaili. Druhá skončila Lenka 
Kotalová 220 cm a také osobní re-
kord a stříbro. Sadu medailí do-
plnila třetím místem a bronzovou 
medailí Magda Rybová 210 cm. 

Smutné bylo zranění jediné sou-
peřky Helenky Jonákové z Viktorie
Plzeň, pohmoždění kotníku, Dru-
hou bronzovou medaili získala 
mladší žákyně Anička Valentová 
ve výšce výkonem 131 cm. Další 
pěkná umístění získali mladší žák 
Hynek Vichr 4. místo na 60 m, čas 
8,61 s a 6. místo na 150 m 21,23 s, 
další 4. místo Vašek Mužík ve vrhu 
koulí 8,26 m jen 4 cm za medailí. 
V ostatních disciplínách už jsme 
tak úspěšní nebyli, zejména v od-
poledních hodinách, kdy díky vel-
kému počtu cizích závodníků se 
program protáhl až do 17.30 hod. 
Domů jsme ale odjížděli s dobrou 
náladou a v autobusu Vichtour bylo 
veselo. Vašek Svoboda 

Čtyři medaile z halového mistrovství 

jednotlivců žactva Plzeňského kraje

Opět po roce se uskutečnil tra-
diční biatlonový závod poblíž Prášil, 
který již znovu řediteloval Kuba 
Marešů. Po celoročním tréninko-
vém soustředění na jižní polokouli 
nastoupil také jako závodník s nej-
vyššími ambicemi. Termín uspořá-
dání se ukázal ideální – bylo sluníč-
ko, lehce pod nulou a hlavně sníh, 
který pokrýval celý okruh v dosta-
tečném množství! Předpověď pod-
mínek k závodu by mohli závidět 
i televizní rosničky (pozn. red.: a di-
váky pořadatelé v Novém městě). 

K dispozici byl standardně jako 
ve světovém poháru dlouhý běžec-
ký okruh, neoblíbené trestné koleč-
ko a hlavně sklápěcí terče, které 
závodníkům nic neodpustily. Ob-
vyklé malorážky byly nahrazeny 
vzduchovkami. Jelo se v několi-
ka kategoriích žen a mužů od 14 
let až po seniory. Mezi pořadateli 
byla i dlouholetá závodnice Ivanka 
Havránková, které se hned v úterý 

po závodě narodila další biatlonist-
ka ( a samozřejmě i volejbalistka!) 
Barborka. 

Jednotlivé závody přinesly za-
jímavé momenty jak pro závodní-
ky tak pro diváky – pády na tra-
ti, prokluzující lyže, běžecký styl 
– skákající zajíc, správný výběr 
terče a vzduchovky na střelnici 
zajišťující dobrý výsledek střel-
by a samozřejmě trestné kolečko, 
které dokázalo některé závodní-
ky hodně potrápit. Nakonec vše 
dobře dopadlo a zvítězili všichni 
co přijeli buď závodit nebo pod-
pořit své favority. Napříč katego-
riemi se stal vítězem mezi chlapy 
Kuba Mareš a mezi děvčaty ví-
tězka loňského ročníku Terezka 
Havránková. V podvečerních ho-
dinách se skupina skalních biat-
lonistů setkala na hasičském ple-
se kde rozebrali závod letošního 
ročníku a udělali plány pro ročník 
následující. -VH-

Biatlon se sněhem, diváky a pěkným počasím

Kapitán M. Kalný a záložník Š. Tuček nemohli nastoupit kvůli zranění.

foto facebook TJ Sušice

 utkání výhra remiza prohra skóre body
Old Stars 19  17 1  1 148:62  35
Týnec 20  10 2  8 91:87 22
Hrádek 20  10 1  9 106:118  21
Petrovice 20  8 1  11 94:92  17
Otavstroj 19  8 1  10 133:136 17
Stavební 20  2 2  16  68:145 6
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Uzavírka silnice v Železné Rudě
Po mnohaletém čekání se bude zanedlouho realizovat II. etapa stav-

by silničního průtahu městem Železná Ruda. Stavba začne 1. dubna a na 
začátku si vyžádá kompletní uzavírku silnice č. I/27 tj. ulice Klatovská, 
v úseku od železničního přejezdu k mostu nad řekou Řezná po dobu při-
bližně 11 týdnů. To bohužel vyvolalo velké emoce nejen mezi místními 
obyvateli, ale také mezi občany Sušice a okolí, kteří zmíněnou komuni-
kaci využívají k cestám za prací do Německa. Bez kompletní uzavírky 
však stavba není realizovatelná, železnorudští proto ústy starosty Filipa 
Smoly žádají obyvatele okolí o pochopení.

„Samozřejmě nás mrzí, že se lidem na zhruba dva měsíce zkompli-
kuje cesta do práce, ale podle hlavního investora, kterým je Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (ŘSD), bohužel z důvodu rekonstrukce inženýrských 
sítí, která si vyžádá zhruba 3 metry hluboké výkopy, není jiná možnost, 
než na nezbytně nutnou dobu komunikaci zcela uzavřít. Žádám všechny 
o pochopení naší situace. Klatovská ulice prochází celou Železnou Ru-
dou a jezdí po ní desítky tisíc aut měsíčně. Díky výstavbě průtahu koneč-
ně vzniknou nové osvětlené přechody a podél silnice se postaví chodníky 
a osvětlení, na které čekáme roky. Pevně věřím, že lidé uznají, že i želez-
norudští občané, a hlavně děti mají právo na bezpečný pohyb po městě,“ 
vysvětlil Filip Smola.

Lidem vadí zejména délka objízdné trasy. Tu však nestanovil ani in-
vestor stavby, ani Železná Ruda, nýbrž Krajský úřad Plzeňského kraje se 
souhlasem Dopravní policie Plzeňského kraje. Objízdná trasa je oproti kla-
sické přes Železnou Rudu zhruba o 30 kilometrů delší (Sušice – Čachrov 
– Strážov – Janovice nad Úhlavou – Nýrsko – Železná Ruda).

„Lidé se ptají, proč nebude možné jako ofi ciální objízdnou trasu vyu-
žít cestu přes ulice U Vodárny a Na Samotách. Důvodem je, že trasa této 
komunikace je z velké části soukromá, přičemž vlastníci, kteří ji před lety 
získali v restituci, žijí v zahraničí a nekomunikují. Ještě podstatnějším dů-
vodem je, že v části není ani vedená jako komunikace. Proto není možné, 
aby byla pro objízdnou trasu využita,“ vysvětlil místostarosta Petr Naj-
man. Zároveň ujistil, že vedení Železné Rudy bude maximálně tlačit na to, 
aby byla kompletní uzavírka komunikace co možná nejkratší dobu. „Ještě 
jednou bych rád všechny občany Sušice a okolí požádal o pochopení a tr-
pělivost. Železná Ruda průtah opravdu potřebuje, čekáme na něj spoustu 
let,“ uzavřel místostarosta Želené Rudy Filip Brož. -tz-

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZŠ T. G. Masaryka Sušice             ZŠ T. G. Masaryka Sušice 
            Dr. E. Beneše 129                              Komenského 59 
Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena 1. třída v objektu ZŠ 
T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129 a rovněž v objektu 
ZŠ T. G. Masaryka, odloučené pracoviště Komenského ul. 59. 
Zápis bude probíhat v obou objektech školy v níže uvedených 

dnech a hodinách.
Co nabízíme:
• výuku ve dvou menších školách rodinného typu
• kvalitní a stabilní pedagogický sbor
• výborně připravené žáky pro další studium ve středních školách
•  maximální pozornost výuce jazyků, výuka angličtiny již od 1. třídy, 

rozšířená výuka druhého cizího jazyka již od 6. třídy, a to v rozsahu 
3 vyučovacích hodin týdně

• předmět fi nanční gramotnost, tj. jak správně hospodařit
•  výuku založenou na využívání moderních interaktivních vyučova-

cích pomůcek a moderním programovém vybavení
•  získávání základů manuální zručnosti při výuce v nově zařízených 

školních dílnách, činnosti na CNC strojích řízených počítačem, vý-
uka v cvičné kuchyňce a na školních pozemcích

•  rozvoj tělesné zdatnosti žáků, která vede k úspěchům v okresních 
a krajských soutěžích

• jasná pravidla pro chování žáků
• příjemné a klidné prostředí školy, přátelskou „rodinnou“ atmosféru;
• individuální přístup k dítěti založený na jeho potřebách
•  velkou pozornost žákům mimořádně nadaným, výbornou spo-

lupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími 
odborníky

• systematické působení na žáky v oblasti rizikových jevů
• vedení žáků k zdravému životnímu stylu
•  kvalitně připravené výchovné poradce, kteří se Vám budou snažit 

vždy poradit v zájmu vašeho dítěte
• v případě zájmu bezplatné doučování žáků
•  velké množství školních i mimoškolních aktivit a mnoho a mno-

ho dalšího. 
Další informace můžete najít na webových stránkách školy 
www.zstgmasaryka.cz
Termín zápisu do 1. třídy ZŠ:  1. 4. 2020 od 14 do 17 hod.
 2. 4. 2020 od 14 do 17 hod.

PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ

S okamžitou platností jsou od 12.00 hodin
v úterý 10. 3. 2020 pro návštěvníky

uzavřeny všechny pobočky Muzea Šumavy
(Sušice, Kašperské Hory, Dobrá Voda,

Železná Ruda).
Toto opatřená se týká návštěv výstav a stálých

expozic. Odborná pracoviště, knihovna 
a ekonomické pracoviště jsou nadále v provozu.

ZRUŠENO
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Řádková inzerce

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

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

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

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.
                     ST   7.00–16.30 hod.
                    SO   8.00–12.00 hod. 
Prosinec, leden a únor v sobotu zavřeno!
Polední pauza: 11.45–12.30 hod.
Nabízíme tyto služby:
• Prodej užitkového materiálu-BAZAR
• Výkup železného odpadu a barevných 
   kovů, AKU baterií  • Odvoz materiálu
• Likvidace strojních zařízení  
• Ekologická likvidace autovraků 
• Výkup papíru - platba hotově 
• Zpětný odběr elektrošrotu
• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg
Platby provádíme: 
Převodem na účet, složenkou

PRODEJ
Prodám Hyundai Elantra, 1.6, r. v. 
2005, 1. majitel, garážovaná, bez 
koroze. Najeto 129.000 km. Vel-
mi dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 
732 66 99 14
Prodám šikovnému člověku nepo-
jízdný skútr na opravu – nejde ruční 
ani nožní startování. Stříbrno-červe-
ný, hezký – nutno vidět. PC: 20 000 
Kč, nyní 3 000 Kč – možná sleva 
500 Kč. Kolinecko. Tel. 702 548 608
Prodám dětské nastavitelné In-
-Line brusle vel. 31–34, šedé bar-
vy – 300 Kč; Dívčí nastavitelné 
In-Line brusle vel. 35–38, růžové 
barvy, téměř nové – 400 Kč. Tel. 
774 960 880
Prodám dřevěné sáňky „rohačky“. 
Tel. 732 900 129
Prodám tříkolku pro dospělé zn. 
Meta, nosnost 120 kg. Málo použí-
vaná, celou dobu v garáži, nevyuži-
tá. Zadní košík a kovový přepravní 
box na nákup. Cena dohodou. Tel. 
607 945 076
Prodám WC kombi – spodní vý-
vod použitý (pěkný) 150 Kč/1ks; 
sprchová zástěna 3 dílná šíře 120 
cm (Ravak) použitá 500 Kč/1ks; 
šatní skříň H 52 x V 180 x Š 120 
cm (Mikulík) třídveřová s šuplíky 
2.900 Kč. Tel. 603 180 559
 Prodám domácí vodárnu, zánovní 
– málo používaná, cena – dohodou. 
Tel. 603 322 890
Prodám kánoi, cestovní – laminát. 
Cena 2.000 Kč. Tel. 606 406 010
Prodej palivového dřeva, štípané, 
dovoz zajištěn. Tel. 607 592 561
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím starší karavan odhlášený 
na zahradu. Tel. 606 406 010
Koupím jakoukoliv tahací harmo-
niku – akordeon, chromatiku, he-
ligonku i v nálezovém stavu. Jsem 
sběratel. Mobil: 728 230 625
Koupím hoblovku srovnávačku 
se spodním protahem KDR Rojek 
a lištovou sekačku MFku s lištou 
a pionýra či babetu Simsona, Jawu, 
ČZ, Tel. 607 702 073
Koupím Simson S51, Jawa Pionýr, 
Pérák , ČZ a jiný veterán, stav neroz-
hoduje i moto díly. Tel. 776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, šper-
ky, hodiny a jiné staré věci z pozůsta-
losti – i poškozené. Tel. 603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-

znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel: 722 777 672 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám pronájem menšího bytu 
v Sušici s výtahem nebo bezbarié-
rový přístup. Tel. 601 171 980
Hledám k pronájmu chatku či poze-
mek k rekreaci, dlouhodobě. Sušic-
ko-Horažďovicko. Tel. 606 406 010
Poskytnu železářskou dílnu, okol-
ní prostory k dispozici. Zn. jen pro 
odvážné. Tel. 605 937 103
Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici 
plechovou garáž o velikostech 3x5 
m. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem bydlení v dom-
ku na vsi, dlouhodobě, důchodce, 
nekuřák. Tel. 606 406 010
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-
zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Muž 70/172 nekuřák hledá na váž-
ný a trvalý vztah štíhlejší ženu nad 
60 let. Chci milovat a být milován. 
Láska kvete v každém věku. Suši-
ce, Klatovy a okolí, odpovím všem. 
Tel. 702 869 089
Nabízím – jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalář-
ských a magisterských prací, růz-
ných publikací; doučování z čes-
kého jazyka; přípravu na přijímací 
a maturitní zkoušky. Více informa-
cí na www.hezkycesky.top nebo na 
606 49 49 96
Opravím, svážu diplomové práce, 
staré knihy. Levně. Tel. 739 744 687
Hledám pro svého otce, který je 
částečně na vozíčku sociální pra-
covnici, nebo masérku i něco víc. 
Diskrétně, děkuji. Tel. 775 961 717
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění. Zdeněk Kubeš, telefon
607 630 244
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

Kašperskohorský pivovar 
hledá posily do zavedené restaurace 
i cukrárny přímo na Náměstí 
v Kašperkých Horách.
Hledáme nadšenou a šikovnou kuchařku na HPP 
nebo DPČ a obsluhu na brigádu ihned 
nebo jen na letní sezonu. 
Pomocné síly do kuchyně na letní sezonu vítány.
Pokud máte zájem o stabilní plat, férové jednání 
a vstřícný kolektiv, neváhejte prosím kontaktovat 
Sašu Michalovou na tel. 602 579 113
nebo mailem na pivo.kasperky@gmail.com.

Těšíme se na Vás!



Předjaří miluji. Ta ještě mrazem 
jiskřivá rána a pak polední slunce 
vytahující ze země první lístečky by-
lin, trav a osení. I jarní větry olamu-
jící ze stromů co mrtvé, neživé, bílá 
oblaka na blankytu nebe. Předzvěst 
probuzení, kdy zima ještě vládne, ale 
život už už dere se na svět.

Nesnáším předjaří, vždy trhá mi 
srdce. Vždy trhá mi srdce, ten čas, 
kdy lidé vyrojí se s motorovými 
pilami a – právě v této požehnané 
době, kdy už už… – začnou dělat 
na Zemi pořádek. Tu padne podél 
silnice celá alej, tu „jen“ dva, tři ve-
likáni, co pamatují Františka Josefa, 
tu čtyři borovice před vesnickou jed-
notou, jehličí a šišky padají do oka-
pových žlabů a jednodušší je kácet, 
než žlab vyčistit.

Včera dozvěděl jsem se, že chys-
tají se kácet čtyři mohutné, krásné 
smrky u domu mého dětství. Pomys-
lel jsem si, zbytečné pokácení stro-
mu mělo by být bráno, jako vražda. 
Bytosti. Jsou to bytosti. Živé… Jen 
díky stromům zde na planetě Zemi 
můžeme být i my, lidé. Myslí, cítí, 
hovoří. Co my víme… Za zbyteč-
né pokácení stromu měl by člověk, 
který popravu vykonal i ten, co o ní 
rozhodl, dostat doživotí.

Nemohl jsem spát. Druhý den, 
namísto práce a vydělávání peněz, 
pokoušel jsem se je zachránit. Dnes 
budu ulehat s pocitem, že jsem se 
alespoň pokusil. Nestal se spolu-
účastníkem vraždy.

Stromy, lesy, zaujímají 30 pro-
cent zemského povrchu. Velmi 
rychle ale mizí, jen mezi roky 1990 
a 2016 jich lidstvo vyzmizíkova-
lo z povrchu zemského 1 220 000 
km², což je rozloha třeba Jihoafric-
ké republiky. Nepolepšíme-li se, 
zemřeme.

Staří lidé, ještě v době, než za-
počalo ono osvícené XX. století, 
stromů si vážili. Nebyl dům, nebyla 
chalupa, před nímž by nestál. Chrá-

nil, dával stín, život, při pohledu do 
jeho koruny cítil člověk klid a ra-
dost z Božího tvoření. Naše XX. 
století, potažmo XXI. století, učinilo 
ze stromů nepřítele, v lepším přípa-
dě zdroj suroviny. Lesy změnily se 
z lesů na fabriky produkující dřevo. 
Jako bychom stromům denně nemě-
li děkovat za to, že tu můžeme být.

Nejnovější výzkumy potvrdily 
to, co naši prapředci tušili, aniž vě-
děli. Celý les je propojen podzemní 
komunikační sítí. Tvoří ji zejména 
houby. Díky této síti si stromy, ale 
i jiné rostliny, dokáží vyměňovat in-
formace, ale i živiny. Rostliny zapo-
jené do této sítě jsou odolnější než ty, 
které se z nějakého důvodu nezapo-
jily. Mezi stromy funguje ohromný 
redistribuční systém, který zajišťuje 
přežití i malým, slabým stromům.

Pamatuji si, že staří lidé mluvili 
o tom, že rostliny dokážou křičet. 
Ti staří lidé, co mentálně vězeli ješ-
tě v době temného středověku, bez 
osvícené vědy a tzv. poznání věděli 
to, na co my znovu klopotně přichá-
zíme. Nyní už se ví, i když výzkumy 
jsou teprve v počátcích, že rostliny 
dokážou komunikovat nejen přes 
podzemní síť, ale třeba i pachem, 
vůní. A nejnovější výzkumy potvr-
zují, že jsou rostliny schopné vysílat 
i zvuky – i když „jen“ v ultrazvuko-
vém spektru, které my, lidé, nejsme 
schopni slyšet. Křičí například, když 
jsou poškozené nebo trpí nedostat-
kem vody.

Co se asi mezi stromy musí dít, 
když člověk ve své nabubřelosti a ne-
nažranosti vyrazí s harvestory do 
deštných pralesů? A co by asi slyšel 
ten chlap, co příjde s motorovkou na 
ty mé čtyři krásné smrky v Liberci? 
Spalo by se mu dobře?

Nu… Mějte je rádi, ty naše ml-
čenlivé přátele, přátelé. A zkuste se 
občas zaposlouchat. Nemusí člověk 
slyšet ultrazvuk, aby jim rozuměl.

6. března 2020
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Očima Martina Mejstříka

Stromy

Poznáváte?
Minulou hádankou byl na nepří-

liš zaostřené archivní fotografi i po-
hled na obec Nezamyslice. Nacháze-
jí se asi 11 km sv. od Sušice, 4 km od 
Žichovic, 488 m.n.m., pod kopcem 
Kozníkem v malebné krajině, která 
je ideálním místem pro milovníky 
přírody, turistiky, cyklistiky a histo-
rických památek. Vede tudy 14 km. 
Naučná stezka, která spojuje obce 
Velké Hydčice, Hejná, Nezamyslice.

Správné odpovědi zaslali Dr. Ví-
tovec, dále Luboš Pokorný: „Dobrý 
den. Domnívám se, že dnešní hádan-
kou je pohled na obec Nezamyslice 
od jihovýchodu od silnice na Frym-
burk z doby nejpozději šedesátých 
let 20. století. Na snímku ještě nejsou 
objekty areálu ZD u silnice na Ži-
chovice ani bytový dům na opačném 
konci obce. Kopce na obzoru by měly 
být Velký Kozník (za kostelem) a Pu-
čanka (uprostřed).“ Marcela Pur-
karová: „Dobrý den, domnívám se, 
že vaše hádanka je obec Nezamys-
lice s kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie, i když věž kostela není na fo-
tografi i moc zřetelná.“ Luděk Ko-
lář: „V dnešní fotohádance jste nám 

předložil pohled na obec Nezamysli-
ce. Soudím podle kostela Nanebevze-
tí Panny Marie na návrší nad vesnicí. 
Jeho první stavba proběhla někdy ve 
třináctém století. V roce 1380 byla 
přestavěna chrámová loď, která má 
unikátní sklípkovou klenbu (též zva-
ná diamantová). Ta patří mezi sta-
vební klenoty, nacházející se pouze 
na dvou místech v Čechách. V roce 
2014 zde bylo otevřeno malé muze-
um, otevřené od května do října, pro-
hlídka je spojena s návštěvou kostela 
a kaple. Informace jsem čerpal na 
stránkách obce Nezamyslice, která 
se v devadesátých letech osamostat-
nila a v současné době má 217 oby-
vatel.“ (Od roku 1980 do roku 1992 
byla vesnice částí střediskové obce 
Žichovic. V roce 1992 na přání obča-
nů byly vypsány volby do obecního 
zastupitelstva a obec Nezamyslice 
se stala opět samostatnou; Ve Sbor-
níku Sušicka z roku 1938 se uvádí, 
že Nezamyslice měly 90 domů a 422 
obyvatel české národnosti.)

První písemná zmínka o vsi je 
z roku 1045. Podle zápisů v kroni-
kách je známo, že ves Nezamys-

lice byla sídlem 
újezdního kláš-
tera a majetkem 
břevnovského 
kláštera z dob 
knížete Břeti-
slava I., který 
ji spolu s další-
mi 18 vesnicemi 

v roce 1045 daroval benediktinské-
mu řádu. Břevnovští opati zde dali 
vystavět na místní poměry velký 
kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Tento z dalekého okolí viditelný kos-
tel z poč. 13. století tvoří dominantu 
obce. Prošel několika gotickými pře-
stavbami. K původně románské věži 
byl kolem roku 1390 přestavěn gotic-
ký presbytář. Vzácná je pozdně go-
tická sklípková klenba lodi sklenu-
tá počátkem 16. století, údajně ještě 
za Půty Švihovského z Rýzmberka. 
Nevýrazné barokní úpravy proběhly 
v roce 1736. V roce 1800 byla zvý-
šena věž. 

Na přilehlém hřbitově, západ-
ně od farního kostela na návrší, se 
nachází pohřební kaple sv. Erazi-
ma z pol. 17. století. Původně byla 
založena Jindřichem Libštejnským 
z Kolovrat v barokním slohu a za-
svěcená byla sv. Karlu Boromejské-
mu. Později se stala rodinou hrobkou 
Lamberků, posledních šlechtických 
majitelů panství Rabí.

Lamberkové, kteří v roce 1707 
koupili rábské a žichovické panství, 
k němuž patřily i Nezamyslice, dali 

kapli v roce 1860 v novogotickém 
slohu opravit a zřídili v ní rodinnou 
hrobku. Protože se tehdy také rušil 
hřbitov v Salzburku, kde byli pocho-
váni jejich předkové, dali sem pře-
vést náhrobní desky svých předků. 
Tak vznikla v kapli jedinečná sbírka 
vynikajících náhrobních desek Lam-
berků, většinou z 16. století. Interi-
ér kaple zdobí řada hodnotných no-
vogotických řezeb od významných 
řezbářů Jana a Josefa Rintů. Svým 
významem kaple překračuje hranice 
regionu i země.

Na přiložené fotografi i z roku 
1880 je vlevo od kostela kaple sv. 
Erazima, vpravo fara, později škola, 
kterou navštěvoval v letech 1854 až 
1855 spisovatel Karel Klostermann. 

Nezamyslice jsou součástí ob-
čanského sdružení Lamberská 
stezka. V obci je také knihovna, 
sportovní hřiště. Funguje zde dob-
rovolný hasičský sbor. 

Pokud dokážete identifikovat 
novou hádanku, pište prosím na
e-mail: bur.mira@seznam.cz.

Děkuji. Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

Historie Hudební školy v Sušici – 5. díl
SUŠICKÉ HU-

DEBNÍ VEČERY
Roku 1949 – 

aula gymnázia 
byla pojmenována „Smetanův sál“ 
a 11. 5. se zde konal houslový kon-
cert Dr. Alexandra Plocka za kla-
vírního doprovodu prof. Alfréda 
Holečka. V říjnu 1949 vyvrcholily 
oslavy 125 let od narození Bedřicha 
Smetany slavnostním koncertem při 
otevření Smetanova sálu. Zahajova-
cí projev pronesl prof. František Pro-
cházka a Jan Jáša (později učitel ZŠ) 
zarecitoval báseň Bedřichu Smeta-
novi, kterou sám napsal. Na pořa-
du byly skladby Smetanovy, např. 
Česká píseň, kterou přednesl pěvec-
ký spolek Svatobor za doprovodu 
místního symfonického orchestru 
a za řízení Mistra Jaroslava Křičky. 
Tehdy věnoval i čsl. rozhlas zvláštní 
kulturní relaci našemu městu.

V listopadu 1949 byly zahájeny 
Hudební večery ve Smetanově sále, 
na nichž se v příštích letech vystří-
dala celá plejáda umělců,tehdy zná-
mých a slavných jmen. O jejich za-
hájení se zasloužili hlavně manželé 
Marta Procházková-Cittová a prof. 
Frant. Procházka. V hudebním svě-

tě se dlouho pohybovali a měli kon-
takty s umělci i předními hudební-
mi soubory. Je to všechno dávno 
a většina z tehdejších slavných již 
nežije, ale myslím, že si zaslouží být 
zde zmíněni.

Začnu tím, co je mi nejbližší – 
slavnými houslovými jmény a hned 
se raději přiznám, že při absolvent-
ské zkoušce na konzervatoři v Pra-
ze, když jsem vstoupila do zkušeb-
ního sálu a uviděla v sedmičlenné 
porotě Ivana Kawaciuka, Noru 
Grumlíkovou, Marii Voldanovou, 
Dr. Jos. Micku a ostatní, roztřásla 
se mi kolena. Někteří z nich účin-
kovali v Sušici spolu s dalšími zná-
mými jmény, např. houslisté Josef 
Suk. Dr. Alexandr Plocek, Václav 
Snítil, Karel Šroubek, Ivan Ženatý, 
Václav Hudeček, violoncellisté Mi-
loš Sádlo, Pravoslav Sádlo, Bohuš 
Heran a celá řada klavíristů – Jo-
sef Páleníček, prof. Alfréd Holeček, 
Ivan Moravec, B. Gselhofer, Ant.
Brejcha, Petr Eben, cemballistka 
Zuzana Růžičková, Viktorie Švih-
líková a mnoho dalších. A za slav-
né zpěváky jmenuji alespoň členy 
ND v Praze z 50.–80. let min. stole-
tí – M. Tauberová (slavná Rusalka), 

M. Podvalová 
(úžasná Libuše), 
M. Krásová ( je-
žibaba z Dvořá-
kovy Rusalky), 
L.Domanínská, 
Eduard Haken 
(nejslavnější 
Vodník z Rusal-
ky), Beno Bla-
chut, J. Vota-
va, Ivo Žídek 
(neméně slavný 
Jeník z Prodané 
nevěsty) a mno-
ho dalších.

Začátkem 
70. let min.stol. 
se LŠU podíle-
la na organizo-
vání koncertů 
ve Smetanově 
sále, které se 
konaly téměř 

Josef Klíma, Vlastníma očima
„Hlubší Klímův přínos české 

žurnalistice spočívá hlavně v tom, 
že současně s praktickým výkonem 
své profese dokázal po celou dobu 
artikulovat nebezpečí tohoto žánru 
a veřejně o nich hovořit. Zvláště ta 
specifi cky česká nebezpečí, kdy je 
novinář diváky či čtenáři tlačen do 
role náhradníka za nefungující po-
licii a soudy,“ napsal ve svém lau-
datiu Karel Hvížďala, když v roce 
2009 byla Josefu Klímovi udělena 
Cena Jana Beneše.

Vy, kteří jej znáte především z te-
levizní obrazovky, kde plných pat-
náct let uváděl potřebný a svým způ-
sobem i velmi oblíbený pořad Na 
vlastní oči, možná nevíte, že právě 
stažení tohoto pořadu J. Klímu in-
spirovalo k napsání bilanční knihy, 
nazvané Vlastníma očima. Autor 
v ní píše jednak o nejzajímavějších 
zážitcích z práce na slavných repor-
tážích (Kajínek, Berdychův gang, 
Cikáni jdou do nebe ad.), ale i o ná-
ročném životu novináře (Prásknout 
práskače nebo neprásknout?) a ze-
jména o nejbližších přátelích (Můj 
kamarád Olda nebo Promluvíš mi 
na pohřbu? – kněz Aleš Jaluška) 
a o svých spolupracovnících. Počí-
naje šéfredaktorem a dramaturgem 
Radkem Bajgarem, přes šéfredak-
tora a vedoucího projektu Rad-
ka Johna, lovce válečných zločinců 
Stanislava Motla, reportérku a mo-
derátorku Marcelu Sobotkovou a re-
portéra Janka Kroupu.

Spisovatel se zde zmiňuje o tom, 
co nenatočil, vypráví zajímavě 
o svých učitelích i žácích a v ne-
poslední řadě o žurnalistickém ře-
mesle, které ovládá jako málokdo 
u nás. Za všechny uvádím ukázku 
z oddílu Stačí talent.„Jenže je roz-
díl dovyprávět (přepsat svůj příběh) 
a ztvárňovat příběhy jiných. Je roz-
díl vyprodukovat s odřenýma uši-
ma půldruhé minuty zpravodajství 
– a rozklenout pořádnou kauzu či 
životní story na patnáct minut a ně-
kdy ještě déle. Aby, jak říká Miloš 
Forman, to byla pravda a zároveň 
to nenudilo.“ K tomu je zapotřebí 
nejen talent, ale i reportérský cit, 
nevšední vidění a reportérská po-
sedlost. A těchto vlastností má Josef 
Klíma podle mého soudu opravdu 
vrchovatě.

Musím napsat, že tohle pro mne 
nebyla nějaká odpočinková kniha, 
ale svým způsobem mi pomohla za-
sadit některé kamínky do mozai-
ky příběhů, o nichž jsem slyšel, četl 
a pár z nich jsem i na vlastní oči vi-
děl. Pomohla mi lépe se orientovat 
v té změti příběhů, ale i lidí okolo 
nich. Díky reportérovi Josefu Klí-
movi jsem pochopil, že i za nezávislé 
postavení se platí. Sám mi o tom řekl: 
„Vím, že nikdy nebudu vědět všech-
no. Ten, kdo chce vědět všechno, už 
zase o tom buď nesmí, nebo nemůže 
psát, protože straní. Mně jde o to, za-
chovat si integritu běžného občana, 
tedy odstup.“ Ivan Nikl

Sochař Karel Otáhal a prof. František Stupka před in-
stalací reliéfu Bedřicha Smetany v roce 1949.

každý měsíc.Sušičtí 
posluchači mohli sly-
šet špičkové komorní 
soubory jako České 
noneto, soubor Pro 
arte antiqua, Praž-
ské dechové kvinteto, 
České trio, Smetano-
vo kvarteto, klavírní 
i houslová dueta, a to 
je jen stručný výčet 
všech krásných a ne-
zapomenutelných 
hudebních těles.

Ráda bych zmí-
nila ještě důleži-
tou událost, kte-
rá se týkala nejen 
LŠU. V roce 1968 
in ic ioval  prof .
F r . P r o c h á z k a 
vznik tělesa – pě-
vecký sbor a symf.
orchestr, které se 
pak představilo su-
šické veřejnosti vá-
nočním koncertem 
v témže roce. Prof. 
Procházka dal do-
hromady nás mu-
zikanty i zpěváky 
a přesvědčil tehdy 
mladého, osmadva-
cetiletého učitele 
Josefa Baierla (kte-
rý v témže roce pře-
šel ze ZŠ Strašín do 
Sušice), aby vybral 
a nastudoval pro-
gram a ujal se diri-
gování. Byl to šťast-
ný počin a všichni 
jsme do toho šli 
s nadšením. Usku-
tečnili jsme mno-
ho koncertů vánoč-
ních i velikonočních 
– v Sušici v kostele sv. Václava, ve 
Strašíně v kostele Narození Pan-
ny Marie, v Žihobcích v kostele 
Proměnění Páně nebo v kostele 
Panny Marie z hvězdy v Železné 
Rudě a jinde.

Činnost tohoto velkého tělesa 
(25 zpěváků a stejně tolik muzikan-

2 programy koncertů - nahoře: M. Tauberová 
s prof Alfrédem Holečkem a dole: Dvořákův večer

tů) překazila nastoupivší normali-
zace, jejímž představitelům jsme 
se stali „trnem v oku“. K naší i po-
sluchačské lítosti se soubor rozpadl 
a již pak nebyl obnoven.

A. Fišerová
ze sbírky programů A. F. 

a archivu ZUŠ

HÁDANKA
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David Vítek (foto 7) – Stolní tenis
Pravidelně nastupuje v mistrov-
ských zápasech okresního přeboru. 
Rovněž se zúčastňuje divizních tur-
najů v západočeském kraji a se svým 
bratrem Martinem patří mezi naděje 
sušického stolního tenisu. 

Pavel Hrubec – TJ Sušice kopa-
ná – Po skončení vynikající hráčské 
kariéry se věnoval mládeži a nyní 
trénuje sušické áčko (foto 4).

Síň slávy: 
Vladimír Sedlecký – loutkářský 

odbor – Druhý principál sokolského 
loutkového divadla v Sušici. Funk-
ci převzal po svém otci v roce 1951 

na 42 let. Za jeho vedení se loutkáři 
zúčastňovali různých soutěží. Vodil 
i mluvil loutky i slavného Kašpárka. 
Děkujeme za všechno, co pro naše 
loutky v Sušici udělal. 

Hana Řeháková – TJ Sušice 
ASPV – Ocenění In memoriam 
dostala za celoživotní dobrovol-
nou práci v tělovýchově. Byla to 
cvičenka, cvičitelka, organizátor-
ka sportovních akcí, dlouholetá 
členka regionální okresní organi-
zace sportu pro všechny a výboru 
ASPV Sušice.

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

kolika mladících se rozběhl i staros-
ta Petr Mottl a předvedl nefalšované 
salto. Stěžejním bodem plesu bylo 
jako vždy předávání ocenění nej-
lepším sušickým sportovcům, které 
nominovaly jejich sportovní oddíly. 
Ceny předával starosta Petr Mottl, 
předseda TJ Josef Farták a starosta 
Sokola Jiří Zelený (foto 6 a 7).

Originální taneční show se 
blýskla Taneční akademie (foto 
5) a program vyvrcholil předpůl-
nočním překvapením žen z ASPV 
(Asociace sport pro všechny – foto 
1). Dámy znovu příjemně překvapi-
ly. Tentokrát si připravily řecký řa-
dový tanec dvou ženstev a vedoucí 
Milada Zorba Váňová v chodítku 
přivezla stylové pochutiny – řecký 
jogurt a metaxu… Po dámské vo-
lence přišlo ještě nečekané popůl-
noční překvapení v podobě sviž-

ného tanečního vystoupení 
čtveřice nových mladých 
volejbalistek. V zaplněném 
Kloubu zatím nejen tvrdým 

swingem k bujarému tanci vyzýva-
la posílená sestava Karavana Swin-
gers Bandu. 

Ocenění sportovci:
 (výtah z podkladů organizátora)
Antonie Galušková (foto 6) – 

Klub vodních sportů Sušice – Mis-
tryně světa ve vodním slalomu v kat. 
kajak ženy do 18 let a v kat. do 23 let 

2. místo na debl kanoi s Vojtou He-
gerem. Na mistrovství Evropy zís-
kala čtvrtý juniorský titul v týmech 
a v jednotlivcích 2.místo. 

Tomáš Nachtigall – Lawn Ten-
nis Club Sušice – Mnohonásobný ví-
těz regionálních turnajů ve dvouhře 
i čtyřhře, od dorosteneckých let re-
prezentant Sušice a posledních 10 let 
hrající kapitán družstva dospělých, 
jež se v loňské sezoně hrálo divizi.

Pavel Kahle – TJ Volejbal Sušice 
– Velký sušický sportovec. Mnoho 
desetiletí se aktivně podílel na čin-
nosti volejbalového oddílu, a to ať už 
jako chytrý smečař nebo vynikající 
nahrávač a zároveň nenahraditelný 

funkcionář a pro-
pagátor volejbalu. 

Petr Šíma – 
Judo Klub Sušice 
– Vloni, v 7 letech, 
začal svoji závod-
ní kariéru. Během 
jediného roku 45 
soupeřů složil na 
záda a jen jediné-
mu podlehl, získal 
17 zlatých medailí 
a 1 stříbrnou – re-
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8. sportovní ples vládl celou sokolovnou

Zdeněk Vacek v Sušici představil indiánskou zem
Indiánská zem, tedy vlastně 

původně celá Amerika, je dnes ve 
všeobecné představě zakořeněna 
jako prérie a les kdesi uprostřed 
Divokého západu. A taková země 
dodnes opravdu existuje. Pro mno-
hé z nás jí znovu objevil Zdeněk 

Vacek 3. března na cestovatelské 
přednášce v sušickém kině. 

Dnes se už sice nejedná o celist-
vé obrovské území severoameric-
kého vnitrozemí, přesto romantická 
krása zůstala a je roztroušena zejmé-
na v tamějších přírodních parcích. 

Srdcem tohoto území je posvátná 
indiánská hora zvaná v jazyce La-
kotů (nesprávně Siouxů) Mato Tipi-
la (Medvědí sídlo). A spatřit jí na 
vlastní oči bylo celoživotním snem 
českého indiána tělem i duší Zdeň-
ka Vacka. 

Mato Tipila vám možná nic ne-
řekne, mnohým ale svitne uvede-
ním bělošského názvu Ďáblova věž 
a téměř každému se rozsvítí řekne-li 
se hora z fi lmu Blízká setkání třetího 
druhu. (Právě v něm jí přednášející 
poprvé spatřil a aniž by věděl, kde 
se nachází, už v mládí si zamanul, 
že se tam podívá.) Tento úchvatný 
skalní útvar typu kamenné varhany 
s průměrem u úpatí 305 m a výškou 
264 m ční 386 m nad okolní terén. 
Vznikl před cca 50 mil. lety, kdy láva 
zůstala v hoře, zchladla a okolní hor-
ninu časem odnesla eroze.

Celá prérijní oblast leží uprostřed 
Severní Ameriky a centrum s poho-
řím Black Hills se nachází na hrani-
cích států Jižní Dakota a Wyoming. 
Zdeněk Vacek se na indiánské úze-
mí vypravil v létě roku 2018 ze San 
Franciska, kam přiletěl za svým zná-
mým farmářem. Sedmitýdenní ces-
tu snů chtěl uskutečnit na závěr své 
cestovatelské kariéry, během níž jez-
dil jen stopem po Evropě. 

Ke svému cíli se vypravil tradič-
ním busem Greyhoundem. Zelenou 
ale suchou Kalifornií s monokultu-
rami zavlažovaných mandlovníků, 
obřími spáleništi, přes Sacramen-

to do Portlandu v Oregonu, dále až 
do Seattlu státu Washington, odtud 
přes Idaho a Billings v Montaně do 
Gillette ve Wyomingu. Zde se ocitl 
již jen kousek od vytouženého cíle, 
ovšem v těchto státech není zajišťo-
vána lokální veřejná doprava, a tak 
se dál musel vydat stopem a pěšky. 

I jen z promítnutých fotografi í 
bylo patrné, že cíl stál za to. Mo-
numentální horu obklopenou ne-
velkým lesem český indián Vacek 
obešel a jeho kroky směřovaly i na 
prérijní luka, kde svobodní indiá-
ni kdysi tančili své posvátné tance. 
Stejně jako tehdy horké slunce ná-
sobilo vůni bílé šalvěje a večer zval 
k táborovým ohňům. Cestovatel tam 
stál sám uprostřed krajiny po tisících 
kilometrech cesty bez řidičáku, mo-
bilu, či kreditní karty.

V místě zažil i několik blízkých 
setkání. Třikrát potkal Jůlii z Litvy, 
které hora také učarovala, a která též 
o své cestě psala knihu. Jindy se za 
ním česky ozvalo: „Hele opravdový 
indián!“ Ačkoliv tamější dnešní in-
diáni jsou spíše krátkovlasí vousatí 

Sušice je nejen výrazně kultur-
ní, ale i sportovní město. Každoroč-
ně se tato přednost projeví také vel-
kým zájmem o sportovní ples. Večer
7. března byl propojem Tyršův sál, 
Husův sál a Tradiční Kloub, přesto 
kapacita nestačila. 

Některé náležitosti plesu se staly 
tradicí, jiné se mění. Například opět 
celou akci, pořádaly Tělocvičná Jed-
nota Sokol Sušice a Tělovýchovná 
jednota Sušice ve spolupráci s měs-
tem Sušice a Sušickým kulturním 
centrem, moderovala Zuzana Na-
vrátilová, doprovodný program ob-
staraly sportovní kluby a ženy ASPV, 
hrálo se i v Kloubu, ale obměnila se 
docházka sportovců. Např. přibyli 
šachisté a chyběli cyklisté i hokejisté. 

Každého stolovníka přivítal vtip-
ný tištěný program. Večerní přehlíd-
ku zahájily malé éterické tanečnice 
skupiny Dream Dance. Následovalo 
atraktivní tanečně akrobatické vy-
stoupení Anety Škulinové a Petra 
Altmana (foto 3). Po té se hudebních 
nástrojů chopila skupina Compact 
a parket znovu patřil všem. Komu 
vyhládlo, mohl si v Husově sále po-
chutnat na guláši Honzy Patlejcha 
(Restaurace Sokolovna). 

Další tématický vstup obstara-
li mladí sokolové. Vystoupení za-
končili efektními skoky odrazem 
z trampolíny (foto 2) a vyzvali též 
odvážlivce z řad veřejnosti. Po ně-

a nosí kšiltovky, přesto ten postřeh 
krajanů nebyl od věci: Vždyť mno-
hokrát se Vackovi stalo, že ho praví 
indiáni považovali za svého bratra. 

Ještě do indiánské rezervace Pine 
Ridge se chtěl podívat, půl dne ale 
stál na silnici a nikdo ho nesvezl. 
Když už se chtěl vrátit, zastavil mu 
karavan s manželským párem, s kte-
rými nakonec absolvoval víc než si 
mohl pomyslet. Dostal se tak nejen 
k Wounded Knee v Pine Ridge, ale 
navštívil i Black Hills s úchvatným 
kaňonem Sand Creek, sousoším 4 
hlav amerických prezidentů vyte-
saných ve skále – Mount Rushmore, 
i slavným městečkem Deadwood. 

Dále pobyl v nehostinné ale 
krásné krajině erodovaného moř-
ského dna Badlands – krajině bez 
vody a světla, kde na noční obloze 
zalité hvězdami nerozpoznával ani 
známá souhvězdí. Ve městě Pine 
Ridge se seznamoval s indiánskou 
kulturou, která je v poslední době 
znovu na vzestupu (ukázal např. la-
kotskou školu náčelníka Rudého Ob-
laka) a svojí cestu završil symbolic-
ky u Wounded Knee – památníku 
masakru posledních svobodných in-
diánů utíkajících z rezervace 29. 12. 
1890. Odtud se vrátil stejnou cestou 
do Kalifornie a domů.

Eduard Lískovec 
foto Zdeněk Vacek

kordně poskočil na žebříčku – ze 
146. místa na 6.

Luboš Linka – TJ Sokol loutkář-
ský odbor – Působí zde 20 let. Věno-
val se techn. zázemí divadla (hudba, 
zvukové efekty, osvětlení), ale i lout-
ky mluvil. Odbornost, ochota, kama-
rádství, to vše je on. Moc si vážíme, 
že patří do naší party.

Natálie Půroková – TJ Sokol – 
Členkou od pěti let a v roce 2012 se 
v 9 letech účastnila už i všesokol-
ského sletu. Od té doby reprezentuje 
na republikových závodech. Na slet 
2018 nacvičovala s dětmi. Dnes pů-
sobí i jako cvičitelka.

Jakub Valdman – TJ Šachklub 
Sokol Sušice – Mezinárodní turnaj 
Hrajeme spolu – 1. místo, Krajská 
celostátní soutěž AMPÉR – 3. mís-
to, okresní přebor – 1. místo a po-
stup na mistrovství Čech. Družstvu 
B pomohl k 1. místu v regionálním 
přeboru. 

Martin Řehoř – Šipkový klub – 
Opora týmu: Český pohár 2019 – 
119. místo a nyní drží 22.místo z vice 
jak 6500 hráčů v ČR. Na mistrovství 
Plzeňského kraje byl 8. z 506 hráčů. 
Aktuálně hraje středočeský pohár, 
ve kterém je 5. z 1260 hráčů. 

Michaela Míčková – TJ Atleti-
ka – Nastupovala v družstvu žen ve 
II.lize, kde patřila ke třem nejlépe 
bodujícím závodnicím. Ve své kat. 
vyhrála na přeboru 3 krajů v hodu 
diskem výkonem 27.91 m. 

Vladimír Novák – SKI Club Su-
šice – člen klubu přes 30 let, člen 
výboru a náš „anděl strážný“ nad 
provozem vleků. Patří ještě ke ge-
neraci těch šikovných a zručných 
lidí, kteří umějí opravit přetržené 
lano i další věci. Obětavý pracant 
a kamarád. 

Zdeňka Kostohryzová – TJ Suši-
ce ASPV – Obětavá a perfektní cviči-
telka Zdravotní tělesné výchovy. Je 
spolehlivou organizátorkou a ochot-
ná vždy nahradit kolegyně. Máme 
ji velmi rády, vážíme si jí a k letoš-
nímu jubileu přejeme hodně zdraví 
a stálý elán.

Zajímavosti
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