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Aktuálně
z radnice
Ve výběrovém řízení byl
7. března vybrán zhotovitel
na výstavbu inženýrských
sítí a komunikací v lokalitě
bývalých kasáren Pod Kalichem. Ze šesti doručených
nabídek podala nejvýhodnější nabídku společnost Silnice
Klatovy a.s. Po uplynutí lhůty pro podání námitek bude
podepsána smlouva. Zahájení stavby se předpokládá
v dubnu.
Pošumavské sportovní
sdružení pořádá 14. března slavnostní v yhlášení
Nejlepších sportovců okresu Klatovy za rok 2021. Akce
proběhne v klatovském divadle a měl by se jí zúčastnit i starosta Petr Mottl.
-red-
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POMOC PRO UKRAJINU
24. února 2022 začala ruská
invaze na Ukrajinu. Rozpoutala se válka, která, ať chceme, či
nechceme, ovlivní život každého
z nás. K opatřením města na podporu napadené země se v následujícím článku vyjádřil starosta
Sušice Bc. Petr Mottl.
77 let po skončení 2. světové války došlo k situaci, o které jsme si
mysleli, že už bude jen součástí historie. Bohužel jsme se mýlili. A válka to je opět naprosto nesmyslná.
Nedá se ničím ospravedlnit. Ukázalo se také, že některé hodnoty, které bereme dnes jako samozřejmost,
samozřejmé nejsou. Ve světle válečných hrůz v přímém přenosu si také
můžeme uvědomit, že jsme sami kolikrát řešili nepodstatné malichernosti. Doufám ale, že to nakonec
dobře dopadne, a že začneme opět
normálně žít. Bohužel svět už nikdy
nebude takový, jak jsme ho znali.
V této situaci je naší povinností
napadené Ukrajině poskytnout pomoc. Pro nás a naše město to zejmé-

Humanitární pomoc pro Ukrajinu je soustřeďována ve skladu areálu SULES.

na znamená postarat se o válečné
uprchlíky. Dodnes tam již své do05
movy opustilo přes milion obyvatel a exodus bude pokračovat. Svůj
postoj Sušice demonstrovala vyvě9 771213 355003
šením ukrajinské vlajky na radnici.
Město hned po začátku invaze
Město Sušice na svých stránkách www.mestosusice.cz zřídilo informační okno,
pomohlo jedné rodině z Charkova,
kde naleznete potřebné informace pro pomoc uprchlíkům z napadené Ukrajiny. Jsou
která žila na bombami zasaženém
tam jednak informace Krizového štábu ORP Sušice a také odkazy na státní i charitasídlišti. Vyvázli jen v oblečení, jež
tivní organizace zabývající se pomocí Ukrajině.
měli právě na sobě. Nakonec se po
Např. na internetových stránkách www.nasiukrajinci.cz jsou v češtině i ukrajindvoudenním putování pěšky, vlaštině soustředěny potřebné informace jednak pro místní obyvatelstvo, které by chtělo
kem, autobusem dostali do Sušice,
poskytnout pomoc, a také pro prchající Ukrajince. V případě nabídky vás tento rozkde pracoval jejich otec a manžel.
dělovník nasměruje na nabídky malého rozsahu (tj. ubytování pro jednotlivce, menší
Městu se jim podařilo zabezpečit
množství hygienických potřeb a individuální doprava) a nabídky většího rozsahu (celé
ubytování a místní podnikatel zajishotely, velké množství hygienických potřeb a hromadná doprava).
til i stravu a to dokud bude potřeba,
V následujících řádcích přinášíme přímo informace pro občany Sušicka, kteří by
bezplatně. Už i další rodiny, které
chtěli poskytnout pomoc.
mají vztah k Sušici požádaly o přijetí.
Hned v pondělí 28. února rada
NABÍDKY HUMANITÁRNÍ POMOCI UKRAJINĚ A UKRAJINCŮM
města vyřešila způsob humanitární
Město Sušice zřizuje místo, kam mohou občané soustředit materiální humanipomoci. V areálu Sulesu bylo otetární pomoc obyvatelům Ukrajiny. Připravujeme se na možný příchod Ukrajinců hlevřeno sběrné místo, kam občané modajících bezpečí v našem městě. Vítána bude pomoc ve formě trvanlivých potravin,
hou donášet potřebné věci (viz rámebalené vody, hygienických potřeb, mobilních telefonů, ložního prádla, dek, spacích
ček). Při této příležitosti bych chtěl
pytlů apod. Žádáme již nenosit oblečení. Prozatím nenabízejte rozměrnou matepoděkovat zaměstnancům Sulesu
riální pomoc ve formě nábytku, postelí apod. O ty bychom požádali až pro vybavení
a Sboru dobrovolných hasičů Sušice,
konkrétních ubytovacích prostorů.
Volšovy a Chmelná, kteří sběr orgaPokud poskytnete materiální pomoc již zabalenou, prosíme, popište obsah balíku.
nizují a třídí. Děkuji také všem občaMísto soustředění humanitární pomoci: areál Sušických lesů a služeb, Na Hrázi 270
nům, kteří pomáhají a oceňuji jejich
Doba soustředění humanitární pomoci: sobota 12. 3. 2022 13.00–18.00
velkou snahu. Zatím je otevřeno od
středa 16. 3. 2022 13.00–18.00
jedné do šesti. Občanům doporučusobota 19. 3. 2022 13.00–18.00
ji využít toto místo, neboť na rozdíl
Nabídky ubytování uprchlíkům z Ukrajiny posílejte
od samostatných cest, bude pomoc
na e-mail: jhupka@mususice.cz ve formě:
distribuovaná hromadně a bude se
2
• rozměry (např. 1+1, 45 m )
dělit podle potřeby.
• základní vybavení (např. počet lůžek, topení, teplá voda, WC, sporák, lednice,
Aktualizované údaje sledujmikrovlnka, popř. další vybavení...)
te prosím na stránkách města, kde
• doba, pro kterou můžete ubytování poskytnout
byla zřízena samostatná sekce, která
Nabídka ubytování konkrétním uprchlíkům bude s vámi konzultována.
se týká pomoci Ukrajině. Např. náKontaktní osoba: Ing. Jaroslav Hupka, pracovník krizového řízení,
bytek zatím nebereme, ale je možtel.: 724 181 595, 376 540 108, e-mail: jhupka@mususice.cz
né, že později ho poptáme z důvodu
vybavení pro prázdné byty. Velice
potřebný materiál zajistila sušická
nemocnice (viz samostatná zpráva).
Také jsme již řešili systémové záležitosti spojené s příchodem uprchlíků. Jedná se především o ubytování, vzdělávání a sociální pomoc. Na
pondělní radě jsem navrhl vyčlenění
určitého počtu bytů (cca 8), které by
byly jako rezerva okamžitě připraveny pro ukrajinské rodiny a nemuselo
se čekat na klasický proces schvalování. Máme tu také nabídky od soukromníků pro dlouhodobé i krátkodobé ubytování. Děkuji občanům za
tuto aktivitu. Městem byla zřízena
kontaktní e-mailová adresa, na kteMěsto Sušice vyjádřilo solidaritu s Ukrajinou vyvěšením její vlajky. ré jsou nabídky evidovány.

Pro dlouhodobé pobyty rodin je
pro děti domluvena možnost vzdělávání. (I ZUŠka nabízí pro přišedší
ukrajinské děti bezplatnou výuku.
pozn. red.) Sociální pomoc představuje především vyřizování administrativy. Ve středu jsem měl
jednání s ředitelem hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje
plk. Ing. Alešem Bucifalem a kpt.
Bc. Ivanem Ledererem z klatovského sboru ohledně spuštění systému
KACPU (Krajské centrum pomoci
Ukrajině), který byl zřízen 3. března
a vyřizuje administrativní záležitosti uprchlíkům. Je tak zajištěno, aby
se všechno mohlo vyřídit na jednom
místě. Pracoviště se nachází v Plzni,
proto jsme připraveni prostřednictvím vozidel hasičů zajistit dopravu
tam i zpět. Nouzový stav, který byl
vyhlášen 4. března nám umožnil
podniknout rychlejší kroky k vyřizování celé uprchlické agendy. Na
občany ČR to nemá žádné dopady
a omezení.
Vážení spoluobčané, přeji nám
všem, pokud možno, klidné dny.
Petr Mottl, starosta města Sušice
Čestný občan města
Sušice, znalec Šumavy,
učitel, spisovatel, sportovec a zasloužilý turista Emil Kintzl oslavil
23. února 88. narozeniny.
Do dalších let přejeme mnoho
štěstí, radosti, cyklistických kilometrů a lyžařských oblouků i korunovaci Vaší dlouholeté snahy
o znovuotevření cesty z Březníku, přes Modrý sloup na Luzný.
Za Sušické kulturní centrum
Eduard Lískovec
Muže s velkou životní zkušeností, vnímavého pozorovatele
i dlouholetého dopisovatele Sušických novin jsme navíc požádali o srovnání aktuální situace
s roky 1938 a 1968:
To nikdo nečekal, ale historie se bohužel opakuje.
15. března 1939, jako pětiletej
kluk, jsem na sušickém náměstí
se strýčkem Ondřejem přihlížel za sněhové vánice, jak přijíždějí němečtí vojáci. Lidé kolem
je„vítali“ sevřenými pěstmi, pli-
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váním a mnozí se slzami v očích.
Pochopil jsem, že je něco špatně.
A zanedlouho začala válka. Souvislosti jsem pochopil až později.
Za hranicemi se na zabrání našeho pohraničí připravovali už
pár let henleinovci bez pozvání
k nám vtrhli. Okolní svět jen přihlížel, jak Němci okupují Čechy.
Hitler byl magor.
Když mi bylo 34 – to se psal
rok 1968 – a Pražské jaro bylo
trnem v oku Brežněvovi, tak si
spřátelené armády kolem našich
hranic uspořádaly společné vojenské cvičení. A když to skončilo, něco ,málo“ z nich u hranic
tábořilo nadále. Nejvyšší velitelé
věděli, vojáci netušili a tak za noční tmy 21. srpna, jako vlkodlaci
k nám vnikli, aby poskytli přátelskou pomoc pomocí tanků, děl
i letadel a mnoha lidem ukončili
jejich bratrské střely život. Zpí-

vali jsme jim Běž domů Ivane,
ale málo platné, moc se jim u nás
líbilo. Normalizátoři jim lezli do
zadků a tak tu vydrželi čtvrt století, než jsme je vyhnali. Brežněv
se tehdy zbláznil.
Myslel jsem si, stejně jako vy,
že zlu bude v tom jednadvacátém století konec. Jak jsem se
ale mýlil. Rudý ďábel nepřestal
řádit. Vzal Ukrajině Krym, podpořil vznik samozvaných republik Luhansko a Doněcko a šel
svou chamtivostí dál. To už ale
znáte. I když na obou stranách
hranice probíhala tzv. vojenská
cvičení, málokdo čekal, že dojde
ke konfliktu. Neinzeroval to ani
Putin. Šok pro celý svět nastal
hned po mých osmaosmdesátých narozkách. Lhář Putin poslal armádu na Ukrajinu a rozpoutal válku. Vojenskými cíly
se stala i města, civilisté prchají
za hranice, umírají lidé na obou
stranách fronty, ničí se to, co se
těžce budovalo. Je to divnej svět,
když děti se rodí ve vlacích, sklepech a Slovan bojuje proti Slovanu. Ukrajina se zmítá v problémech s ruskou opozicí, jsou tam
skupiny fašounů i jiných nehezkých skupin, ale pro to se nemusí
válčit. Proč politika přináší tolik
utrpení nevinným lidem? Protože politika je to největší svinstvo,
jak říkal můj táta. A lidé jsou stále nepoučitelní. A co bude, když
ten šílenec si vezme na pomoc
jaderné zbraně? Tak to bude začátek konce světa. Snad se to
nestane i když ten Putin, co tu
hrůzu rozpoutal, je pro celý
svět šílencem na entou. -ek-

Sušické noviny 5/2022
11. března 2022

Kaleidoskop

jsme získali 8 medailí z gymnastiky a 9 ze šplhu. Další závody byly v plavání, kterých se
celkem zúčastnilo 52 závodníků
z 5 sokolských jednot. Naše jednota byla s jednotou Janovice nad
Úhlavou nejpočetnější. Ze Sušice závodilo 15 cvičenců. Přivezli
jsme domů 8 medailí a 1.místo za
štafetu v plavání.

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 19. 4. | 10. 5. | 14. 6. | 19. 7.
9. 8. | 13. 9. | 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022
Horažďovice: 5. 4. | 28. 6. | 4. 10. 2022
Nalžovské Hory: 15. 3. | 20. 9. 2022

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

Všem našim závodníkům moc
gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy. Děkujeme rodičům, kteří děti podporují ve sportu a všem cvičitelům za skvělou
přípravu na závody.
Také za celou jednotu děkujeme městu Sušici za fi nanční
podporu.
Tělocvičná jednota Sokol Sušice

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA – SUŠICE
Nemocnice
Městská policie
Městský úřad
Úřad práce

376 530 111
376 523 250
376 540 111
950 128 201

Sběrný dvůr
376 555 202
provozní doba:
út, čt 13–18 hod.,
so 8–12 a 13–15 hod.

Policejní informační servis
Pachatel skončil ve vazební věznici
SUŠICE – V obchodě nenakupoval, ale opakovaně kradl. Pracovníkovi ostrahy vyhrožoval újmou
na zdraví.
Policisté z oddělení obecné kriminality ukončili
prověřování několika případů krádeží, výtržnictví
a vyhrožování. Od komisaře převzal usnesení o zahájení trestního stíhání devětadvacetiletý muž ze
Sušice, který byl obviněn ze spáchání pokračujícího
přečinu krádež a nebezpečné vyhrožování, přečinu
poškození cizí věci a přečinu výtržnictví.
Muž docházel do stejného obchodu na ulici Hrádecké v Sušici, kde postupně odcizil různé zboží.
Dne 23. února po devatenácté hodině muž vzal
jednu bednu s dvaceti kusy lahvového piva a láhev
s alkoholem. Obchod chtěl opustit i se zbožím bez
úhrady, ale byl přistižen pracovníkem ochrany objektu a zboží vrátil zpět. S takto zmařenou krádeží
se muž evidentně nesmířil, protože se do prodejny
krátce na to vrátil a své protiprávní jednání opakoval, opět vzal bednu piv, aniž by za zboží zaplatil
a chtěl odejít, byl opět zjištěn ostrahou a zboží vrátil. Škoda činí 1059,90 Kč.
Dne 27. února po dvacáté hodině odcizil láhev
s alkoholem, kterou uschoval pod oděv a u pokladny zaplatil ostatní zboží. Pracovník ochrany objektu jej upozornil i vyzval k vydání láhve, muž chtěl
předat 100 Kč a po pracovníkovi vyžadoval, aby si
jej nevšímal a stejnou částkou jej podplatil. Pachatel
chtěl na místě alkohol vypít, snažil se místo opustit,
vyhrožoval pracovníkovi újmou na zdraví, pokusil
se jej udeřit rukou sevřenou v pěst do hlavy a kopnout do těla, a poté odešel. Případ byl oznámen na
policii a podezřelý se vrátil a nohou kopl do skleněné výplně dveří, kdy způsobil škodu za 15 000 Kč.
Muž opět přišel do obchodu 2. března před jednadvacátou hodinou, odcizil bednu s pivem i láhev
s vínem v hodnotě 425,90 Kč a opustil obchod bez
zaplacení. Ostrahou byl zjištěn a podezřelý vyhrožoval újmou na zdraví a odešel i se zbožím. Policisté
okamžitě po oznámení vyjeli na místo a deset minut
po jednadvacáté hodině muže zadrželi.
Policisté následně zjistili, že dotyčný se takového jednání dopustil, ačkoliv byl v posledních třech
letech za pokračující majetkovou trestnou činnost
odsouzen a potrestán.
Muž si opakovaně přisvojil cizí věci, kterých

se zmocnil, poškodil cizí věc, vyhrožoval újmou
na zdraví další osobě a na místě veřejnosti přístupném opětovně napadl jiného.
Na základě rozhodnutí soudu byl v pátek odpoledne muž vzat do vazby a za doprovodu policistů převezen do věznice.
nprap. Dana Ladmanová
4. března 2022
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Naše sokolská jednota v Sušici
vede děti ke sportu a její cvičitelé se
snaží své děti vést k všestrannému
pohybu. Sportovní závody jsou pro
děti odměnou a velkou motivací.
Závody v gymnastice se v Sušici konaly 5. 2. 2022 a zúčastnilo
se jich celkem 40 dětí. Z toho 18
dětí ze Sušice, 18 z Janovic nad
Úhlavou a 4 z Domažlic. Celkem

ZNÁMÁ JMÉNA A JEJICH NOSITELÉ

ATEŘINA

Sokolské děti vítězí

OSLAV JANA JIŘÍ MARIE JAN EVA PETR HANA JOSEF ANNA PAVEL LENKA MARTIN K
AR

TOMÁŠ LUCIE JAROSLAV VĚRA MIROSLAV ALENA ZDENĚK MARTIN KATEŘINA TOMÁ
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6. března má svátek Miroslav.
V tento den oslaví jmeniny přes 168
tisíc českých nositelů tohoto jména.
Miroslav je jméno slovanského původu. Moderně je vykládáno
pouze jako „mírumilovný, proslavený mírem“. Jeho původní význam
byl spíše „oslavovatel světa“, „narozený k oslavě světa“, ze staročeského „slav“ a „mir“ (ve staročeštině
slovo znamenalo svět i absenci války, v moderní češtině pouze absenci války).
Mezi slavnými osobnostmi
s tímto jménem známe například
herce Miroslava Donutila a Miroslava Horníčka, cestovatele Miroslava Zikmunda, lékaře Miroslava
Plzáka nebo spoluzakladatele Sokola Miroslava Tyrše.
Rozhovor přinášíme s panem
Miroslavem Hyťhou.
Pan Miroslav Hyťha je majitelem prosperující firmy, jež se zabývá výrobou profesních oděvů pro
zdravotnictví a potravinářství a dalších výrobků. Firma zaměstnává
více jak 60 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, a proto
v roce 2005 získala statut chráněné dílny. Sympatické je, že se snaží
šetřit přírodu, neboť do své výroby
zapracovávají i šetrné materiály.
Proč vám rodiče dali jméno
Miroslav?
„Asi chtěli mít hodného, spravedlivého krále Miroslava... Nevím,
museli bychom se zeptat mých rodičů. Asi v tom určitou roli sehrála
moje babička, podle toho, co o tom
vím.“
Kdy a jak jste se rozhodl, že
budete podnikat v oboru pracovních pomůcek a oděvů?

Miroslav

„Už při studiích na gymnáziu
jsem brigádničil u svého kamaráda. A protože v té době, chvíli po
revoluci, bylo podnikání ještě stále novinkou, tak mě tato nová věc
začala také zajímat. Ale v jakém
oboru podnikat... Pamatuji si, že
tomu pomohla náhoda. Uviděl jsem
inzerát: sháníme prodejce pracovních pomůcek. A tak bylo na světě, čím se začnu zabývat. V tomto
oboru ve firmě prakticky pokračuji
dodnes, s tím, že si některé pracovní
oděvy vyrábíme přímo sami v naší
šicí dílně.“
Jak jste si našel zálibu ve sbírání kamenů?
„Ke sbírání minerálů mě přivedl jeden můj dobrý kamarád, Marcel Vanek. Při každé návštěvě u něj
jsem obdivoval jeho krásnou sbírku
a začal jsem u sebe probouzet lásku k těmto minerálům. Je to hezký koníček, který vás může například přivést na burzy minerálů, kde
u různých prodejců můžete koupit
různé novinky nebo již vysněné
minerály. Zde se naučíte smlouvat a prohlubovat své obchodnické
umění... Nebo jedete na nějakou již
známou lokalitu, kopáním, případně několikakilometrovým chozením po polích pěkně rozhýbete celé
tělo a pak, když náhodou najdete nějaký vzorek, tak si to štěstí z nálezu dlouho pamatujete. Máte radost
a to je na životě to krásné, co asi má
rád každý z nás. Také mě oslovilo
to, že si můžete kousíček z různých
zemí na světě uložit do malé vitrínky a mít v jedné místnosti uložený
prakticky celý svět.“
Jak dlouho už je sbíráte?
„Tento koníček si užívám něco

přes dvacet let. Nebyla to hned dětská záležitost, ale postupem času
jsem k němu dospěl. Dříve jsem se
věnoval více sportu, teď se některé
koníčky mění.“
Jak obsáhlou máte sbírku?
„Když něco začnete sbírat
a máte to rád, tak rozšiřování sbírky přináší další radost. Ještě jsou
mnohé kousky, které bych si rád
opatřil, takže ještě nejsem úplně
uspokojený.“
Vím, že vydáváte knihy. Kolik
jste jich už vydal a máte v plánu
vydat nějakou další?
„Celkem jsme v našem vydavatelství vydali 24 titulů, z toho 7
je přímo o minerálech. V současné době připravujeme další knihu
o minerálech, která zase bude plná
nádherných fotografií úžasných
sbírkových vzorků. Podrobnosti
předem moc nezveřejňujeme, necháváme to jako překvapení.“
Máte nějaké další koníčky?
„Dalším koníčkem je zahradničení, které jsem kupodivu za svého
mládí neměl vůbec v oblibě, a český sportovní vynález – nohejbal.
Máme celkem dlouho dobrou partu
kamarádů, se kterou se pravidelně
scházíme. V zimě využíváme místní tělocvičnu a přes léto máme krásné hřiště nedaleko Sušice. Dříve
jsme hráli dokonce aktivně v naší
nohejbalové soutěži, ale dnes už
jenom občas nějaký ten víkendový turnaj. Je to takový rekreační
sport, který mě dvakrát týdně udržuje v patřičné kondičce.“
Děkuji vám za příjemný rozhovor a přeji mnoho zdraví k vašim letos půlkulatým narozeninám.
Zdeněk Galuška, 2.A

Žáci 1. a 2. třídy na škole T. G. Masaryka v Sušici
se nejen rádi učí, ale ještě raději sportují

Od podzimních měsíců do
konce února se někteří žáci učili
Policisté hledají řidiče a poškozené vozidlo
a jiní zdokonalovali v bruslení na
SUŠICE – V pátek 25. února došlo na náměstí po ledě. Všechny aktivity směřovatřinácté hodině k poškození vozidla.
ly k tomu, aby se u dětí prohlouV pátek 25. února 2022 jel řidič v Sušici po ná- bil zájem o tento sport, aby měly
městí Svobody s osobním automobilem Hyundai
Santa Fe. Ve 13.20 hodin na parkovací ploše řidič
s vozidlem zajížděl vpravo na parkovací stání vyznačené DZ ,,V10b“ – stání kolmé a při tomto jízdním
úkonu poškodil zde zaparkované vozidlo.
Následně řidič z místa odjel na jiné parkovací
stání u obchodu a zavolal na komunikační linku policie a operační důstojník jej odkázal, aby se vrátil
zpět na místo dopravní nehody. Řidič se ihned vrátil, ale poškozené vozidlo se na místě již nenacházelo. Opět kontaktoval policisty a vyčkal příjezdu
hlídky z místního obvodního oddělení.
Podle vyjádření řidiče se mělo jednat o osobní
automobil bílé barvy. Alkohol u řidiče byl vyloučen
dechovou zkouškou. Při dopravní nehodě nedošlo
ke zranění osob. Na osobním vozidle Hyundai byla
odhadnuta škoda ve výši cca 50.000 Kč.
Škoda na zaparkovaném vozidle nebyla
nezjištěna.
Policisté z dopravního inspektorátu v Klatovech hledají řidiče i poškozené osobní vozidlo, jenž
bylo zaparkováno v Sušici na náměstí Svobody, dne
25. února 2022 v době od 13.15 do 13.45 hodin, u obchodu s drogerií a na úrovni domu čp. 29.
Nezjištěné poškozené vozidlo je bílé nebo stříbrné barvy a s největší pravděpodobností mělo mít
poškozenou levou zadní část a plastový kryt červené barvy.
Policisté žádají řidiče poškozeného vozidla
nebo případné svědky o poskytnutí informací,
které lze podat v pracovních dnech na telefon
číslo 974 334 251 nebo 974 334 250 i prostřednictvím e-mailu: kt.di.evidence@pcr.cz
Děkujeme za spolupráci nprap. Dana Ladmanová
28. února 2022

radost z tohoto pohybu a získaly
novou dovednost. Zdárně jsme
dobruslili bez úrazů až do závěrečného karnevalu, který se konal 22. 2. 2022. Užili jsme si zábavné dopoledne se zajímavými

soutěžemi, které pro nás nachystalo Sportoviště Sušice – zimní
stadion, za což mu patří velké
poděkování.
Mgr. Martina Vojíková
a Mgr. Kateřina Brožová
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 21. února 2022
•
Rada města schválila podání žádosti o dotaci na Podporu kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2022 pro organizaci Sušické kulturní centrum
– SIRKUS, p.o.
•
Rada města vzala na vědomí nové ceníky pronájmů pro Sušické
kulturní centrum – SIRKUS, p.o.
•
Rada města souhlasila se zapojením města Sušice do iniciativy města Bundoran (Irsko) „Global greening“, nasvícením Kaple Anděla Strážce
zelenou barvou v Den sv. Patricka, 17. března 2022.
•
Rada města schválila členy delegace města Sušice na setkání v rámci
projektu Juniors for seniors – active ageing v německém Bad Kötztingu
ve složení: Ing. Eva Beníšková, Kristina Volná, Eva Beníšková (student).
Rada města vzala na vědomí zapojení města Sušice do projektu měs•
ta Douzelage Meerssen „FREE PRESS UNDER PRESSURE“, který se
uskuteční v říjnu 2022 v Meerssenu.
Rada města vzala na vědomí předložený zápis z jednání dozorčí rady
•
společnosti Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 1. 2. 2022.
•
Rada města schválila vyloučení dodavatele IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice, IČ 24257311
z účasti v zadávacím řízení z důvodu nedoložení jistoty, a to v souladu s §
48 odst. 3 ZZVZ.
Rada města schválila výběr zhotovitele stavebních prací k veřej•
né zakázce: „Sušice II – zateplení panelových domů č. p. 718–719, ulice
5. května a č.p. 720–721, ulice U Kapličky“ firmu MIRAS – stavitelství
a sanace s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař, IČ 26385759 za
cenu 13 793 556 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle §
246 ZZVZ a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
městem Sušice, jako povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným, spočívající v právu umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně, v pozemcích města p.č.
241/2 a 241/4 v k.ú. Rok, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č.
62–153/2021, za celkovou náhradu 10 000 Kč + DPH (tj. 12 100 Kč); a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Projektová dokumentace – Sušice II, teplofi kace BD Smetanova čp. 745,
746, 747, 783“– společnosti Ing. Pavel Míka – Instalprojekt, U Studánky 475, 386 01 Strakonice, IČO: 47257598 s cenovou nabídkou
228.400,00 Kč bez DPH.
•
Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „Dům s pečovatelskou službou Sušice, Bašta 145 – stavební úpravy bytu č.
11“ se společností Vodoinstalace Kutil s.r.o., Hrádek 237, 342 01,
IČ 29077559, ve výši 250 000,00 Kč bez DPH, tj. 287 500,00 Kč
včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města souhlasila s úhradou zálohy na náklady exekuce
v celkové výši 1 815 Kč.
•
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise
ze dne 17. 2. 2022.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Město vidím veliké…

Pomoc nemocnice Ukrajině
Sušická nemocnice s.r.o. uspořádala ve spolupráci s vedením města
Sušice sbírku zdravotnického materiálu na pomoc Ukrajině. Do sbírky
přispěli také Lékárna Aster Pharma s.r.o Sušice, MUDr. Nikodemová,
Záchranná služba a někteří zaměstnanci nemocnice. Materiál v celkové
hodnotě cca 70 000 Kč byl v pátek 4. března předán v Praze, v místě
určeném Ukrajinskou ambasádou pro sběr zdravotnického materiálu.
Ukrajinská strana děkuje všem zúčastněným.
-zz-

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci,
které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.
Dámská budna – 1 ks, Přívěsek – 1 ks, Naušnice – 1 ks, Taška nákup – 1 ks,
Mobilní telefon – 3 ks, Taška na boty – 1 ks, Peněženka – 6 ks, Jízdní kolo – 5 ks,
Řetízek – 1 ks, Prstýnek – 1 ks, Hodinky – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše.
Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových stránkách Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie »
Aktuální informace.
Martina Gregorová, Městská policie Sušice

…tato slova mohla napadnout návštěvníka vrchu Anděla Strážce, když
potkal skupinu studentů a jejich pedagogů z Fakulty architektury ČVUT
při jejich páteční obhlídce města. O víkendu 25. až 27. února 2022 totiž
zde probíhal jejich analytický workshop.
Studenti prostřednictvím svých vedoucích ateliéru, architektů Michala Kohouta a Davida Tichého, navázali spolupráci s městem Sušice.
Začali se v rámci letního semestru věnovat některým lokalitám jako jsou
např. bývalý areál podniku Solo Sušice, ulice Volšovská s navazujícím
Luhem, ulice Nádražní, prostor po bývalé kotelně při ulici Vodní apod.
Budou vytvářet urbanisticko-architektonické studie. Zároveň se někteří
budou soustředit i na detail, a to v podobě návrhu konkrétního objektu.
Můžeme se tak těšit, věříme, na hbité studentské práce, které (ač třeba
nebudou reflektovat zcela všechny aspekty problematiky návrhu jako
např. majetkoprávní vztahy či polohy inženýrských sítí) mohou poskytnout díky místní nezatíženosti tvůrců bystré motivy a velkou inspiraci
pro občany, samosprávu, podnikatele i developery.
Studentský ateliér Kohout-Tichý má ve svém bohatém portfoliu již
spolupráci s mnoha městy (např. Choceň, Ostrava, Říčany, Pardubice).
Cílem studentských projektů je navrhnout celkovou vizi udržitelného
rozvoje vybraných částí města založenou na pochopení a vztahu zástavby vůči okolní krajině i stávajícím hodnotám města.
Víkendový workshop započal v pátek vyjížďkou mikrobusem po
všech řešených lokalitách se dvěma vyhlídkovými zastávkami (Andělíček, Svatobor – Útulna). Po odpoledním zapracování získaných poznatků
se uskutečnilo večerní setkání ateliéru se zástupcem samosprávy (místostarostou) a dalšími devíti zastupiteli. Diskuse nad potřebami a představami byla živá a podnětná. Sobotní den i noc byly velmi pracovní,
dlouhé a tedy pro ateliér náročné. Pracovní atmosféru přerušilo od 20
do 22 hodin setkání studentů s veřejností, když byli ve velmi živé debatě
studenti „nořeni“ do problematiky Sušicka z různých úhlů pohledu. V neděli dopoledne pak probíhala interní prezentace dílčích konceptů zadání.
Nezbývá, než počátkem června očekávat výsledné práce studentů.
Počítá se také v Sušici s jejich veřejnou prezentací spojenou s výstavou,
která se bude konat buď ještě před letními prázdninami (na konci června) anebo v první půlce září, podle toho, jak se podaří městu i Fakultě
architektury ČVUT připravit. O akci vás budeme včas informovat. Za
pomoc při zajištění studentského workshopu děkujeme ZKD Sušice,
Hotelu Na Pekárně, Pivovaru u Švelchů, Restauraci Zlatá Otava a společnosti Vichr Tour.
I&K Jandovi

NA SV. PATRICKA BUDE SVÍTIT
ZELENĚ ANDĚLÍČEK I KINO
V rámci oslav dne sv. Patricka 17. března se opět po celém světě zeleně nasvítí významné objekty. Sušice se k této akci připojila už vloni
v rámci evropského sdružení měst Douzelage a nasvítila kapli Anděla
Strážce. Letos je v kontaktu s velvyslanectvím Irska, které podalo následující aktuální zprávu:
Velvyslanectví Irska v Praze uvítalo spolupráci s městem Sušice
a jeho zapojení do celosvětového projektu Greening. Jak už mnozí
z vás zaregistrovali v předešlých letech, nasvítila se zeleně kaple Anděla Strážného. Letos k ní nově přibyla i budova městského kina. Projekt Greening každoročně na den státního svátku Irska – sv. Patricka
– 17. března nasvěcuje zeleně dominanty měst a kulturní památky. Děkujeme za úžasnou spolupráci městu Sušice a Kulturnímu sušickému
centru a doufáme v další spolupráci s vaším šumavským regionem.
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14 – Nábřeží Karla Houry

Přes 40 let (1959 – 2002) měla legionářů, kteří mj. za první sv.
Sušice až na malou půdorysnou války bojovali proti bolševikonepřesnost nekonečnou ulici. Její vi v Rusku, byl po komunisticnázev Příkopy reflektoval polohu kém převratu 1948 zaštítěném
na bývalém městském opevnění. Moskvou tvrdě potlačován).
Ulice obkružovala staré město
Sušické zastupitelstvo na svém
a přerušena byla pouze v místě jednání 11. září 2002 Příkopy nábývalé Pražské brány, kde dnes zvem rozdělilo a nábřežní část poprochází ulice T. G. Masaryka. Je jmenovalo Nábřeží Karla Houry.
dobře, že tento kočkopes, z něhož Název to je příhodný, neboť Karel
mohla jít cizinci hlava doslova ko- Houra (1902 – 1989) byl nejen výlem, zmizel a v místě nábřeží se znamným sušickým stavitelem a arvrátil název nábřeží. A právě tato chitektem, ale projektoval také příulice je námětem dnešního dílu. mo úpravu této lokality v roce 1968.
Jed ná se o část bý valé- Karel Houra je autorem mnoha staho op ev ně n í,
veb v Sušici i v jekde přirozenou
jím okolí, a kdyby
och ranu měsjeho profesní karita tvořila i řeka
éra nebyla přerváOtava, tedy
na komunistickou
úsek od ulice
totalitní mašinérií,
mohl přispět k rozMostní po ulici T. G. Masavoji města daleko
větší měrou. Pror yka. Od po čátku byla tato
jektoval i realizočást specifickou
val především zdejobrannou linií,
ší prvorepublikové
ale i tudy mezi
stavby: např. novou
hlavní hradbou
rozhlednu na Svaa vnějším va- Arch. a stavitel Karel Houra toboru, rozhledlem ( jenž zde Archiv Muzea Šumavy Sušice nu na Javorníku,
Roklanskou chatu,
pr avdě podob ně neměl vnější hradbu), pro- regotizaci kaple Anděla strážce, rebíhal vodní příkop. Oproti dru- konstrukci budovy Muzea, prováhé straně (v ulici Příkopy) zde děl stavbu finančních úřadů (dnes
domky nevznikaly (stojí tu pou- Sociální služby města Sušice) ve
ze dům u křižovatky na most), vznikající čtvrti Burynka, dům soale příkop zřejmě ve stejné době ciální péče pro dělníky SOLO, Kojako na druhé straně pozbyl vý- trhův mlýn s elektrárnou, opravu
znamu, byl zasypán a vzniklo děkanství, přestavbu hotelu Svatonábřeží.
bor, stavbu Skálovy vily a mnoho
Po dlou hou dobu se ná- dalších rodinných domů a vil (např.
břeží označovalo bez dalšího řadové domky v ul. Smetanova).
upřesnění, teprve se vznikem Jako oběť komunistického teroru
republiky a s rozvojem města ale v padesátých letech strávil čtyna druhém břehu Otavy bylo ři roky ve vězení. Po propuštění se
pojmenováno jako Nábřeží snažil o rehabilitaci, bohužel se jí
Vrchlického (Jaroslav Vrch- nedočkal. Byl soudně rehabilitován
lický 1853 – 1912, významný až po své smrti v roce 1991. (Lukáš
český spisovatel, básník, dra- Kopecký – Architekt a stavitel Karel
matik a překladatel, maturo- Houra ve střetu s komunistickým toval na gymnáziu v Klatovech, talitním režimem, Vlastivědný sborněkolikrát byl nominován na ník Muzea Šumavy 2020)
Nobelovu cenu za literaturu –
(Zdroj: J. Lhoták, M. Pták,
cs.wikipedia.org). Toto označe- R. Šimůnek – Historický atlas
ní vydrželo do roku 1948, kdy měst ČR – Sušice, Lhoták, Pachbylo kupodivu ještě na následu- ner, Razím – Památky města
jících deset let přejmenováno na Sušice, kronika města Sušice)
Nábřeží legionářů (odkaz našich
text a foto ED
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Obrázky od srdce
pro naše nemocné
V době, kdy nejsou možné návštěvy v nemocnicích, přišel nápad
zprostředkovat špetku radosti pacientům v Sušici. Jak? Pastelkou,
tužkou, fixem, barvami, lepidlem,
nůžkami..., prostě nějakým obrázkem. A úsměvné je, že to všechno
vzniklo tak trochu omylem.
Na přelomu roku se kapucínský
klášter a sušická farnost zapojily
do Dnů vděčnosti zdravotníkům,
kdy vedle balíčků dostaly zdravotní
sestry i kresby od dětí. Mimo jiné
se do malování pustily i děti z KMŠ
Duha v Horažďovicích. A samotné
děti chtěly podpořit zdravotníky, ale
přišlo jim i nějak samozřejmé popřát
zdraví všem nemocným. A tak jsme
si řekli: „Proč ne? To by mohla být
výzva: Obdarovat každého nemocného nějakým obrázkem!“
Kresby lidé mohli nosit ke kapucínům nebo na faru u kostela sv.
Václava. A pak už jsme jen čekali, jestli jich shromáždíme dostateč-

né množství: že snad sto jich bude.
Ovšem tamtamy a sociální sítě zafungovaly na výbornou. Nakonec se
do konce února sešlo 360 výtvarných
děl. Osobně si myslím, že jsme mezi
obrázky zahlédli minimálně jednoho následovníka Picassa, Monet jako
otec impresionismu by byl také spokojený, a těch Rembrandtů co bylo…
Nejmladší umělkyně měla tři roky.
Kdo všechno se do malování, stříhání, lepení a nejrůznějšího vyrábění
zapojil? ZŠ Dlouhá Ves, ZŠ Lerchova a ZŠ Komenského v Sušici, ZŠ
Josefa Hlávky Přeštice, KMŠ Duha
Horažďovice, MŠ Šumavská Strakonice, MŠ Žichovice, facebooková
skupina Horažďovické maminy, rodiny ze Sušice, Petrovic, Čepic, Červených Dvorců a širokého okolí, radost udělaly i obrázky od dětí z Indie.
Všechna ta výtvarná díla jsme
nejdříve na pár dní rozvěsili v kostele sv. Felixe a pak předali vrchní sestře
Věře Petrů. A její reakce ze záplavy obrázků byla nadšená: spolu s nemocnicí velmi děkujeme
všem školám, školkám, rodinám
a hlavně dětem, které se se zápalem vrhly do malování. Jaké
motivy byly nejčastější? Slunce, srdce, příroda a nejrůznější
zvířátka. Ale ať už na obrázcích
bylo cokoliv, radost pacientům
zaručeně udělaly yšechny.
Možná ještě jedna věc tak
trochu visí ve vzduchu. Děti
už malovaly pro zdravotníky,
teď pro pacienty, zvládly by
to pro dědečky a babičky v domovech důchodců? Ještě chvilku si s tím nápadem budeme
pohrávat…
br. Petr Petřivalský OFMCap.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
PORADNA

Březen na zahradě – 1
Je důležité mít v první polovině března ukončen zimní řez révy
vinné. Při pozdějším řezu je totiž
nebezpečí, že réva bude silně slzet
(tím dochází ke ztrátě mízy a oslabení keřů).
Pokračujeme v základním řezu
jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme
proti chorobám buď stromovým balzámem, latexem, štěpařským voskem nebo Kambilanem. Vyvážeme a ohýbáme větve u ovocných
stěn a štíhlých vřeten. Na jednoleté výhony lze využít různá těžítka
nebo drátěná ohýbadla. Do konce
března roubujeme a přeroubováváme všechny peckoviny, v některých
případech i jádroviny. Podmínkou
pro úspěšné roubování jsou nenarašené rouby. Volíme obyčejnou nebo
anglickou kopulaci.
Vysazujeme některé ovocné dřeviny, s broskvoněmi však nespěcháme, ty by měly být v době výsadby

mírně narašené. Úspěšná je i výsadba meruněk i maliníku. Ihned
po výsadbě je nutný řez korunky
a důkladná zálivka, eventuálně připevnění stromku ke kůlu.
Koncem měsíce odhrneme zem
od keřových růží, stromkové růže
uvolníme ze zimního krytu a přivážeme k opoře.
Závěrem měsíce můžeme v teplejších polohách za příznivých podmínek vysazovat ven připravenou
sadbu listových druhů (raný salát,
čekanka hlávková, pekingské zelí,
kedlubny, ranou kapustu a květák).
Mladou sadbu určitě přikryjeme bílou netkanou textilií.
Pro výsevy používáme uznané
osivo. Můžeme jej také mořit biologickými přípravky, které sníží výskyt nežádoucího padání klíčících
rostlin.
V případě zájmu poradím i po telefonu (21 – 23 hod.)
– 725 314 829
Petr Kumšta

Tak to vidím já...

...je název nové výstavy fotografi í Tomáše Cihláře, která
byla zahájena v úterý 1. března
v muzeu Lamberské stezky v Žihobcích. Vernisáž byla po dlouhé době první společenskou akcí,
která se opět v muzeu uskutečnila a přilákala rekordní počet návštěvníků. Velkou podporou mu
byla jeho rodina a také parta přátel z Pačejova, kde Tomáš Cihlář
žije. Výstavu vtipným slovem
uvedl Emil Kintzl, který je Tomášovým dlouholetým přítelem
a byl také kamarádem jeho rodičů. Na závěr mu jako dárek předal
krabičku sirek, která ještě pamatuje Vojtěcha Scheinosta. Tomáš
Cihlář, bývalý učitel, je dodnes

nesmírně činorodou osobností
a kromě fotografování se věnuje
sběratelské činnosti a tématům
šumavského sirkařství a šumavskému pivovarnictví. K obojímu
také vydal úspěšné knihy. Výstava představuje soubor 22 velkoformátových fotografií, které jsou
pořízené na Šumavě, ale i třeba
v jeho oblíbeném Tyrolsku. Snahou je vystihnout jedinečnost
okamžiku bez využití jakýchkoliv retuší. Pohodový podvečer pak
hudebním recitálem doprovodila
Lenka Zdeňková a skupina Harmony, ve které Tomáš Cihlář také
vystupuje. Výstava bude k vidění
do 31. července 2022.
-vk-, foto Jan Kavale

Střípky z kroniky města – 2. díl – 1850–1900
Další díl zajímavých zpráv ze sušické kroniky se věnuje půlstoletí
mezi roky 1850 – 1900. Události sepsal Rudolf Kůs po roce 1938 na
základě článků Posla ze Sušice, Svatoboru a zápisů schůzí městských
rad, zastupitelstva, různých spolků a městského archivu.
ED
1859 – Dne 29. července zemřel v Sušici Bedřich
Zedler, městský lékař, ve věku
38 roků. Zapsal si ráno vlastnoručně své úmrtí do matriky zemřelých s udáním své
nemoci.
1868 – Jmenování učitelů
na hlavní škole vyvolalo pobouření nejen v učitelstvu,
ale i ve veřejnosti. Učitel Jos.
Šafránek byl v rozčilení raněn
mrtvicí. Odstraněn byl i řídící
učitel Václav Kratochvíl. Jako
bývalý I. učitel a spoluředitel
triviální farní školy nechtěl
postoupiti místo Janu Kamenickému. Bouře nevole byla
zanesena i do schůze obecního
zastupitelstva. Zvláště rušná
byla schůze dne 30. září, při
níž se shromáždění v neshodě rozešlo, takže se nemohlo
pokračovat v jednání.
1870 – Obec měla dva ponocné. Chodili v zimě v kožichu a s beranicí. V ruce měli
halapartnu. Každý chodil
v jiné čtvrti města a dohlíželi
na bezpečnost města. V tomto
roce žádali o udělení nějakého
příspěvku na boty.
V roce 1870 bylo zřízeno
ještě 6 nových potřebných svítilen k osvětlení města.
1871 – Na popud prof. Dra
Ant. Friče z Prahy byla zřízena umělá líheň lososů na
potůčku Kantůrčice v Luhu.
Byla to dřevěná bouda, kde
lososi byli pěstováni v tzv.
kufferských krajáčích. V této
líhni byly dvě řady dřevěných
koryt, jimiž stále z potůčku
protékala voda. Dno těchto
koryt bylo pokryto hrubým
říčním pískem a v nich stály
hliněné dírkované hrnce (krajáče), jichž dno bylo pokryto

rovněž pískem. Do těchto hrnců se vložily jikry v jedné vrstvě a vypěstovaný plůdek byl
vpuštěn do řeky Otavy. Správcem líhně byl od jejího zřízení
Jos. Markuzzi.
1872 – Dne 18. března se
konala v Saloně první valná hromada Sokola. Starostou byl zvolen Jos. Christián,
náměstkem Ferd. Scheinost,
jednatelem V. Fára st.. Cvičilo se ve školní budově Salonu
s počátku třikrát později dvakrát týdně. Prozatimní spolkový prapor ušily a stuhy vyšily z ochoty slečny Stögrovy
a nesl nápis: Rovnost, volnost,
bratrství.
1879 – dne 24. října bylo
přivezeno na týdenní trh
48 povozů se zelím a bylo
vše prodáno do 2 hodin
odpoledne.
–dne 11. června padaly
po dvanácté hodině polední
kroupy velikosti husích vajec.
V okolí Sušice bylo jimi způsobeno mnoho škod na polích
a v zahradách.
1880 – Ve schůzi obecního
zastupitelstva upozornil člen
výboru Albert Kerber, že na
Dolním předměstí není žádná kašna, obyvatelstvo je nuceno používat k pití a vaření
vody z řeky. Mělo by se zakázat, aby nebyla říční voda znečišťována plavením a čištěním
koží od koželuhů. Usneseno,
že se takové znečišťování řeky
bude trestat pokutou 10 zl.
1898 – Elektrické osvětlení v městě bylo uvedeno v život 1. února. Provedení úplně
uspokojilo. Brzy provádělo se
pak i elektrické osvětlení v budovách soukromých a v ulicích počet žárovek rozmnožen.
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Sušice

Přehled akcí
25.–27. března od 9 hod. – PDA Sušice

23.–24. dubna od 8 hod. – KD Sokolovna

11. března od 17 hod. – Husův sál
Honza a zlá princezna
loutkové představení
18. března od 17 hod. – Husův sál
Perníková chaloupka
loutkové představení
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SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Ředitel
724 047 325
Kinopokladna 376 521 680, předprodej 376 523 360
Otevírací doba:
pondělí, středa 7.30 – 11.30
12.30 – 15.30
úterý, čtvrtek 7.30 – 11.30
12.30 – 16.30
pátek
7.30 – 11.30
12.30 – 13.30
Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek
17.00–20.00
sobota
16.00–20.00
neděle
13.00–20.00

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

GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice
Otevírací doba:
pondělí, středa
8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, čtvrtek
8.00–11.30 12.30–16.30
pátek
8.00–11.30 12.30–13.30
Výstava: do 18. dubna
Všednosti – viz str. 6

25. března od 20 hod. – KD Sokolovna

23.–24. dubna od 10 hod. – Smetanův sál
Festival dětských pěveckých sborů:
Je kraj, kde voní tráva
25. dubna od 19 hod. – KD Sokolovna
Jarek Nohavica – koncert –ZRUŠENO!
Vstupenky vracejte v místě nákupu.
28. dubna od 14 hod. – náměstí Sušice
Jom ha-šo'a – veřejné čtení jmen obětí holocaustu

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

28. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál
29. března od 18 hod. – Kino Sušice

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

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, předprodej
376 528 686
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682
Otevírací doba:
pondělí, středa
7.30–11.30 12.30–15.30
úterý
7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek
7.30–11.30 12.30–13.00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé
pondělí, středa
8.00–12.00 13.00–17.00
pátek
8.00–13.30 –
úterý, čtvrtek
8.00–13.00 –
(pouze studovna, čítárna a internet)
Oddělení pro děti a mládež
pondělí, středa
–
13.00–17.00
pátek
8.00–13.30 –
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022:
pondělí–pátek
9.00–12.30 13.00–16.00

19. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro
Baví nás to – výstava výtvarných děl žáků
ZŠ T. G. Masaryka Komenského ulice
MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba leden–březen:
úterý–sobota
10.00–12.00 14.00–16.30
pondělí, neděle
zavřeno
Spouštění betlému v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin

22. března od 19 hod. – Kino Sušice

Region
Horažďovice

2. dubna od 15 hod. – KD Sokolovna
Lollipopz – Barevná Lollyshow – koncert pro děti
5. dubna od 19.30 hod. – KD Sokolovna – viz str. 6
Nebyla to pátá, byla to devátá – SDS Klatovy

30. dubna od 16 hod. – Ostrov Santos
11. března od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Slet ježibab 2022 – ježibabí reje, volba miss, soutěže,
Žabka Carevna – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky
lektvary, kejklíři, ohnivá show, hraje Orchidea
7. května od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

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

9. května od 19 hod. – KD Sokolovna
25. března od 17 a 18 hod. – Divadelní sál Měst. muzea
Velké lásky v malém hotelu – bláznivá komedie Raye
7. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál
O Plaváčkovi – Tyjátr Horažďovice – loutkové pohádky
Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl
Koncert tónů a barev – Jiří Pazour – klavírní imněco začínat s vdanou sekretářkou
provizace, Olga Volfová – obrazová imprese – KPH
26. března od 20 hod. – Kulturní dům
Extra Band – koncert
12. května od 18 hod. – Kino Sušice
9. dubna – Kinokavárna Sušice
Tančíme a hrajeme pro radost – pořádá ZUŠ Sušice
Muškaření na Otavě – workshop

Mouřenec

15. dubna od 19.30 hod. – dům Apt. U Vavřince, Sušice
23. března od 19 hod. – Kino Sušice

14. května – Ostrov Santos
Majáles
17. května od 19 hod. – Kino Sušice

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

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba listopad až březen: pá, so 9.30–15.30
Výstava:
Tak to vidím já...
výstava fotografií Tomáše Cihláře
do 23. dubna
Na návštěvě v babiččině pokoji – nostalgická
výstava autorky paní Jarmily Strakové, která
představuje textil, který nosily naše babičky
Dřevo v různých podobách – Mgr. Josef Škanta
Intarzie | Dřevořezba jižní Čechy | Šumava
NETOPÝŘÍ PARK – procházka netopýří stezkou
– nachází se v anglickém parku u zámku

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

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

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava finského designového skla a porcelánu
Kořeny – výstavy fotografií M. Brachtlové,
J. Havelkové, P. Primuse, Telony a Sonji Vectomov
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Vzpomínky
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Teď jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 18. března uplyne osm let, co nás navždy opustil
náš táta, děda a praděda, pan

Jan Marek.
Dne 15. března by se dožil devadesáti let.
S láskou vzpomínají dcery Alena a Hana s rodinami.

Dne 5. března uplyne deset let, kdy nás navždy opustil
pan

Václav Kašpar
z Nuzerova. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 8. března uplynul rok od úmrtí paní

Libuše Novotné
z Dlouhé Vsi.
Vzpomínají sestra Boženka, bratr Olda a Jiřka.

Maminko, dotlouklo srdce Tvé, odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.
Dne 22. března tomu budou již dva roky, co nás opustila
maminka, babička a prababička paní

Hana Chudá.
S láskou v mysli a žalem v srdci vzpomínají synové
Zdeněk, Jan, Josef a Štefan s rodinami.

Blahopřání
V březnu oslaví paní

Dne 11. března by se dožil osmdesáti let velký
sportovec a laskavý člověk, pan

Václav Rajtmajer

Margita Pištejová
krásné 85. narozeniny.
Ze srdce hodně zdraví přeje syn Miroslav
s rodinou a dcera Jana s rodinou.

z Dlouhé Vsi.
S láskou vzpomíná manželka Ivanka a děti s rodinami.

Opustili nás...
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,
za ruce, které tolik pomáhaly,
děkujeme za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi s námi žila.

Ivan Ševčík r. 1947, Marie Kohoutová r. 1936, František Kučera r. 1944.

Pojeďte s námi...
Sobota 12. března 2022
LÁSKA NEBESKÁ – Praha – Divadlo Broadway
OBSAZENO!
14. května 2022
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
Návštěva malebného údolí Wachau. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších
rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva
městečka Dürrnstein s možností výstupu k zřícenině středověkého hradu.
Na závěr ochutnávka místních vín. OBSAZENO!
4. června 2022
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba po jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou
lázeňského města Bad Ischl.
Sobota 9. července 2022
ÚPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE – Otáčivé hlediště Český Krumlov
Kompletní průvodce dějinami našich předků v Čechách
i na Moravě pro celou rodinu. OBSAZENO!
25. června 2022
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Návštěva palírny rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hořce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd
pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazývaná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.
24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor.
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost
ochutnávky uzených ryb z jezera.
17. prosince 2022
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. 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

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Dne 14. března by oslavila 90. narozeniny naše
maminka, babička a prababička, paní

Marie Valdová.

Galerie Sirkus Sušice vás zve
ve čtvrtek 10. března 2022 od 18 hodin
na komentovanou prohlídku k výstavě

Kdo jste jí měli rádi, vzpomeňte si s námi.
S láskou vzpomínají dcery Marie, Alena a Věra s rodinami.

Všednosti.
S autorem fotografií Danielem Šperlem nahlédneme
do jeho každodenní fotografické práce a do příběhů
zde vystavených snímků.

Utichlo srdce, umlkl hlas, měl 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 páté smutné výročí
úmrtí pana

Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve na divadelní představení

Václava Lercha.

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Aldo Nicolaj

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

Dne 14. března vzpomeneme 76. výročí narození paní

Marušky Slavíkové
a dne 17. května před devíti lety nás po dlouhé nemoci
opustila na věčnost.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manžel,
synové a ostatní příbuzní. Děkujeme za tichou
vzpomínku všem, kdo jste ji znali a měli rádi.

Pohasl úsměv, zavřely se laskavé oči.
Tvoje předobrá tvář už se za námi neotočí...
Dne 14. března tomu bude šestnáct 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
a prapravnuk Aleš.

Ten, kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 14. března uplyne sedmnáct 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.

Přilepí se na vás vdaná ženská, organizuje vám život a nakonec rafinovaně plánuje věci, až mrazí v zádech. Ale může to dopadnout i šťastně.
A to právě autor moc dobře vymyslel.
Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky mistrným dialogům. Snad jen, že povážlivé řešení manželského trojúhelníku, kde
humor se stává černým, rozhodně není pro diváky návodem po odchodu
z divadla k napodobení. Agentura Harlekýn
Režie: Jiří Menzel. Hrají: Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský
Úterý 5. 4. 2022 v 19.30, předplatné skupiny S, KD Sokolovna Sušice
Předprodej vstupenek v kancelářích Sušického kulturního centra SIRKUS, p. o. tel. 376 523 360 nebo na: www.kulturasusice.cz

Vás srdečně zve na přednášku
Nepál – země hor a pohostinných lidí
26. 3. 2022 v 17.00
Poutavé vyprávění s fotografiemi o cestách nepálskými končinami
a setkáních s nepálskými lidmi povede Věra Hájková.
Sbor církve bratrské

Sušice, Studentská 506

Podvečery s kresbou (KRESBA JE ZKLIDNĚNÍ I NÁBOJ)
Galerie Sirkus Sušice vás zve na pokračování volných kreslířských večerů
pro veřejnost s Miroslavem Šislerem v těchto termínech:
21. 3., 4. a 25. 4., 9. a 23. 5. 2022 – pondělky vždy od 18 hodin
Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty / 2 hodiny včetně materiálu
Kurzy jsou určeny laické veřejnosti starší 15. let.
Galerie Sirkus Sušice v 1. patře kina, Příkopy 178
Aktuální informace naleznete na stránkách
www.kulturasusice.cz/galerie-sirkus/ nebo na tel.: 376 523 360.
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KNIHOVNA
Zdravotní přednáška

V pondělí 21. 2.2022 se uskutečnila v Městské knihovně Zdravotní
přednáška známého lázeňského lektora a bylinkáře Ing. Karla Steinbauera o bylinkách a mastičkách. Pan Karel Steinbauer byl blízký spolupracovník známého bylinkáře Pavla Váni.
Hovořil o využití známých léčivek jako jsou kopřiva, meduňka, černý bez, kaštan, pampeliška, ale také o méně známých účincích například
zeměžluči, sedmikrásky, devětsilu, komonice, muškátu a dalších bylinek.
Dozvěděli jsme se skutečně vyzkoušené rady a návody na účinné využití bylin, které rostou v našem okolí. Například jak se zbavit bez bolesti
ostruh, kuřích ok, jak posílit cévy nebo jak na očistu jater nebo ledvin.
Beseda probíhala v příjemné atmosféře, kdy účastníci kladli konkrétní
dotazy, na něž pan Steinbauer ochotně odpovídal.
Panu Steinbauerovi mnohokrát děkujeme za návštěvu a cenné informace o účincích bylinek.

Výzva pro výherce soutěže Poznávejme
přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO
Ti, kteří se zúčastnili a zdárně ukončili výše jmenovanou
soutěž, nechť si přijdou vyzvednout vstupenky do ZOO a botanické zahrady v Plzni do oddělení pro děti a mládež. Gratulujeme a připomínáme, že od dubna běží nový ročník soutěže! V průběhu dubna až listopadu stačí přijít 12x do knihovny – oddělení pro děti a mládež, pokaždé
si půjčit knihu o přírodě a na jaře se můžete těšit na volňásek do ZOO
v Plzni. Těšíme se na vás!

Kultura
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Áčko vstupuje do sezony. Cílem je první polovina tabulky, říká kouč
Dlouhá zimní pauza končí,
o víkendu startují ostré zápasy!
Fotbalisté sušického áčka v neděli
13. března od 14.30 přivítají rokycanské béčko. Na jarní mistrovská
klání se tým poctivě chystal – hráči
mají za sebou šest přípravných duelů a spousty náročných tréninků.
„Hodně jsme toho naběhali, navíc
ve velkém počtu hráčů,“ pochvaluje si před startem jara trenér áčka
Pavel Hrubec.
Sušice v rámci přípravy odehrála
šest utkání s bilancí čtyř výher, jedné
remízy a jedné prohry. První prohra
přišla až v nedělní generálce proti
Kaznějovu. Ve 2. kole poháru Pl-

zeňského krajského fotbalového svazu Sušice na domácí půdě padla 0:3.
„Měli jsme hodně šancí, ale oni
byli agresivní směrem dopředu
a drželi nás neustále pod tlakem.
Možná jsem raději, že jsme prohráli, alespoň nás to vrátilo na zem,“
hodnotí sušický kouč Pavel Hrubec. „Pořád máme problém v proměňování šancí, měli jsme asi šest
tutovek. Naopak hosté měli neskutečnou produktivitu,“ ohlíží se za
generálkou na ostrá jarní klání.
V předchozích zápasech se jeho
týmu dařilo, například v prvním
kole krajského poháru Sušice rozdrtila Mrákov 9:0. Povedenou sobotu

Hokejisté padli proti Drahonicím
Sušičtí hokejisté v rámci 18.
kola přeboru Dudák, soutěže jihozápadních Čech, zamířili na
zimní stadion do Strakonic. Utkání proti silnému soupeři z Drahonic se týmu příliš nepovedlo
a domů si odvezl vysokou porážku 2:5.
V zápase se na úvodní branku
čekalo až do 34. minuty, kdy se Drahonice ujaly vedení. Následně svůj
náskok zvýšily a nasměrovaly zápas
k výhře. Sušici se podařilo zásluhou
dvou rychlých branek srovnat, jenže
početně silný a rozjetý celek z Drahonic si utkání nenechal vzít. Drahonice přidaly další tři branky a slavily výhru po jasném výsledku 5:2.
TJ Drahonice – TJ Sušice 5:2
Třetiny: 0:0, 2:0, 3:2. Branky a na-

hrávky: 34. Brejcha (Paukner), 38.
Mařík (Šimoník), 50. Mařík (Paukner, Brejcha), 55. Paukner (Koubek),
59. Novák (Maroušek) – 49. Kotrba
(Fedor), 50. Vospěl (Jan Bureš, Petera). Rozhodčí: Tuháček, Vokoun,
Hradský. Vyloučení: 6:6 (z toho domácí Slavíček trest na 5 minut + do
konce utkání). Diváci: 35.
Sestava TJ Drahonice: Král – Pěnička, Koňařík, Brejcha, Kačmár,
Havel, Procházka, Slavíček, Řehoř,
Paukner, Boška, Šimoník, Buček,
Maroušek, Klíma, Častoral, Novák, Hovora, Koubek, Mařík, Srb.
Sestava TJ Sušice: Skolek –
Skuhra, Kraml, Josef Bureš, Jan
Bureš, Petera, Sopek, Fedor, Šmrha,
Kotrba, Vavrů, Ryšavý, Koryťák,
Sulan, Vospěl.
-jon-

HOKEJOVÁ LIGA
Přinášíme další výsledky Sušické ligy. Old Stars – Hrádek 10:5,
Týnec – Old Stars 4:8,Hrádek –
Otavstroj 5:8, Stavební – Petrovice 1:13, Stavební – Týnec 1:6, Petrovice – Hrádek 16:3. Do konce
soutěže zbývá odehrát 11 utkání.

Kanadské bodování bude uvedeno v příštím vydání.
Více informací na www.susickaligahokeje.wbs.cz
-jčStav k: 3. 3. 2022

poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Old Stars 16
15
0
1
126: 53
30
Petrovice 16
9
1
6
137: 81
19
Týnec
16
9
0
7
84: 66 18
Otavstroj 15
6
1
8
112: 119 13
Hrádek 18
4
2
12
78: 127 10
Stavební 17
4
0
13
53: 144 8

Šipková extraliga pokračuje druhou půlí
Sušičtí šipkaři rozehráli druhou půli Plzeňské extraligy, která
pokračuje po uvolnění covidových
opatření. 9.kolo nabídlo derby se
Snipers Klatovy. V polovině zápasu prohrávali domácí 5:3.
Snipers ve druhé části navyšovali vedení, utkání si pohlídali a oplatili tak porážku ŠK 10:8.
10. kolo se odehrálo s Holýšovem.
Vstup do utkání se domácím vůbec
nepovedl a rázem prohrávali 2:6. Postupem času začali zápas dohánět,
což se jim povedlo a srovnali na 8:8.
Následně se skóre posunulo na 9:9
a zápas šel do prodloužení, ve kterém
se radovali domácí a urvali tak druhý
bod. Konečný stav 10:9p. V 11.kole
jeli Sušičtí do Horšovského Týna.
Byl to zápas plný zvratů. Týn se do-

stal do vedení 5:3. Poté Sušice zabrala
a zápas otočila na 6:7. Týn srovnal na
7:7. Následovalo vedení ŠK 7:9, které bohužel neudrželo a bylo srovnáno. 9:9 a opět prodloužení. Tentokrát
však ŠK tolik štěstí nemělo a muselo
se spokojit pouze s bodem. Horšovský Týn – Sušice 10:9p.
12.kolo odehrálo opět venku.Tentokrát s předposledním Kameňákem
Plzeň, který Sušickým pořádně zatápěl. Dostal se do pohodlného vedení 6:2 a s domácími to vypadalo
zle. Kameňák jakoby cítil, že může
porazit favorita a začalo to být pro ně
svazující. Z následujících deseti her
vyhrálo ŠK devět! a předvedlo tak
dokonalý obrat na konečných 7:11.
-JFTabulka – průběžné pořadí:

podtrhl i výsledek sušického béčka,
které ve svém prvním přípravném
utkání na sezonu rozdrtilo plzeňský
celek TJ Líně 4:0. Domácí hráči nastoupili ve žlutomodré kombinaci
dresů a podpořili Ukrajinu v boji
před ruskou invazí.
„Za TJ Sušice a týmy v okolí
v posledních letech nastoupila celá
řada bojovníků ukrajinského původu a tímto minigestem bychom všem
rádi na dálku poslali alespoň trochu sil. Držíme všem palce a pevně doufáme, že se svět v nejbližších
dnech vrátí zpět do normálu,“ vzkazuje klub. Mnoho hráčů také aktivně podpořilo ukrajinské uprchlíky
a přispělo do pořádaných sbírek.
Sušickému áčku se povedlo
soustředění v Soběšicích na začátku února, které sloužilo k nabrání
hrubé fyzické kondici a utužení kolektivu. „S přípravou jsem hodně
spokojený, hodně jsme toho naběhali, navíc ve velkém počtu hráčů,“
pochvaluje si Hrubec. „Fyzická příprava se nám povedla, nyní záleží
na tom, jak to přeneseme do mistráků,“ hledí směrem ke startu jara.
Sušice v neděli 13. března na domácím trávníku přivítá Rokycany
B. „Měli bychom být komplet, výhodou je, že většina týmu poctivě
trénovala. Naše ambice jsou takové, že se chceme dívat směrem
k horní polovině tabulky,“ nastiňuje Hrubec.
Vyrovnaná tabulka I.A třídy se

Fotbalisté sušického béčka podpořili Ukrajinu v boji proti ruské invazi. foto facebook / TJ Susice
může hodně měnit – Sušice je po
patnácti odehraných podzimních
kolech na osmém místě (22 bodů),
soupeř s Rokycan má o bod více
a patří mu sedmá příčka. „První
čtyři kola hodně napoví. Pokud je
zvládneme, budeme mít klid a můžeme se rvát o první polovinu tabulky.
Když ne, můžeme mít problémy,“ je
jasné Hrubcovi. Sušici hned následující týden čeká derby v Hrádku,
poté jsou na programu doma Svéradice a těžký zápas v Mochtíně.
Jonáš Bartoš
PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY SUŠICKÉHO ÁČKA:
23. 1. – Tlumačov 2:2
29. 1. – Holýšov 4:1

6. 2. – Černice 3:2
12. 2. – Košutka 1:0
20. 2. – Čkyně zrušeno
26. 2. – 1. kolo Poháru PKFS
– Mrákov 9:0
6.3. – 2. kolo Poháru PKFS
– Kaznějov 0:3

1. kolo poháru PKFS
TJ Sušice „A“ – Mrákov 9:0
Branky: 3x T. Klíma, 2x Krůs,
Králík, Patrik Hubáček, Míčka, Hájek
Sestava: Míček – Pivetz, Kodýdek, Pechek, Marek – Králík, Hájek, Krůs, Budil – Klíma, Míčka.
Střídali: Podlipský, Vystrčil,
Kadlec, Hubáček ml, Kaltenbrunner

TJ Sušice „B“ – TJ Líně (Plzeň)
4:0
Branky: 2x Mayo Gutwirt, Catalin Faraon a vlastní
Sestava: Hrubec – Míka, Kalný,
Šlais, Vystrčil – Podlipský, Blažek,
Krouský, Kaltenbrunner – Mayo, Denk.
Střídali: Hubáček st., Kratejl,
Skála, Catalin, Kubín
TJ Sušice „B“ – Střelské Hoštice 6:3 (3:1)
Branky: 2x T. Klíma, Kalný,
Bartoš, Vinický, Kubín.
Sestava: Hrubec – Haspekl, Kalný, Šlais, Vystrčil – Budil, Krouský, Klíma, Kubín – Vinický, Mayo
Střídali: Skála, Bartoš.

Sušičtí atleti v kategorii staršího a mladšího žactva přivezli medaile
z halového přeboru Plzeňského kraje jednotlivců v roce 2022
V neděli, 20. 2. 2022, se v hale
v Praze ve Stromovce konaly atletické halové přebory Plzeňského kraje jednotlivců v kategoriích
mladšího a staršího žactva. Vzhledem k tomu, že „covidová“ opatření
byla již značně rozvolněna, mohli
všichni zúčastnění po dlouhé době
zažít závody s opravdu tradiční atletickou atmosférou.
Pod vedením trenérů Václava
Svobody a Jana Práška do Prahy odjeli za kategorii mladší žactvo Nela
Capcarová, Alena Matoušková, Terka Votavová, Štěpán Fornous, Jirka
Frýzek, Alex Jurčišin a za starší žactvo pak Klára Javorská, Anna Valentová, Wendy Sulanová, Václav
Mužík a Jindřich Šrejma.
V konkurenci závodníků z Plzně, Klatov, Chebu, Stříbra, Nýřan,
Domažlic, Rokycan a naší Sušice
i při relativně malém počtu závodníků však naše výprava byla úspěšná
a naši nejlepší se prosadili na pěkná umístění a všichni naší malí závodníci docílili výborných výkonů.
Bohužel díky covidu s námi nemohli odcestovat původně přihlášení sourozenci Kolářovi, takže jsme
nemohli postavit tolik oblíbenou
štafetu na 4x200 m.
Cinklo hned několik medailí,
které vybojovali:

v kategorii mladšího žactva
Alenka Matoušková, za 1. místo
ve skoku vysokém, v osobním rekordu, výborným výkonem 137 cm,
a za 3. místo ve vrhu koulí, výkonem 8,22 m. V běhu na 60m se
Alenka dostala do finále, kde pak
v osobním rekordu 8,81 s vybojovala 7.místo.
v kategorii staršího žactva pak
obě naše tyčkařky; Anna Valentová obsadila 1. místo výkonem
240 cm a Wendy Sulanová 2. místo
výkonem 210 cm. Navíc Anna Valentová ve skoku vysokém slušným
výkonem 137 cm, obsadila ve velké
konkurenci 7. místo.
v kategorii chlapů staršího žactva pak Jindřich Šrejma v běhu na
1 500 mm, vybojoval 2. místo, slušným výkonem 5:21,69 min
Rád bych však vyzdvihl i výkony všech ostatních našich
závodníků;
K medaili měla velmi blízko
v běhu na 150 m Nela Capcarová,
která se krásným výkonem 21,93 s
ve druhém rozběhu držela po celou
dobu na bronzové medailové pozici
až do posledního, osmého rozběhu, ve kterém však vítězka tohoto
8. běhu odsunula Nelu na to trochu
nepopulární, 4. místo. Ve skoku dalekém si Nela vytvořila výkonem

397 cm svůj osobní rekord a obsadila velmi slušné 12. místo, z celkového počtu 36 závodnic!!
Na 4.místě skončil rovněž Vašek
Mužík ve vrhu koulí, velmi pěkným
výkonem 10,53 m.
Klára Javorská ve velmi kvalitním výkonu 11,45 s vyhrála svůj rozběh v překážkovém běhu na 60 m;
v rozběhu na hladkých 60 m obsadila výkonem 9,10 s 2. místo; ve
skoku dalekém dosáhla na své poměry průměrného výkonu 397 cm.
Terka Votavová ve svém rozběhu v překážkovém běhu na 60 m
obsadila výkonem 13,03 s pěkné
3. místo; ve vrhu koulí v osobním
rekordu 7,01 m jen těsně nepostoupila do finále a obsadila 9. místo
Dále musím zmínit Štěpána
Fornouse, který ve svém rozběhu na 60 m výkonem 9,13 s obsadil 2. místo a v rozběhu na 150 m
s výkonem 22,24 s obsadil 3. místo.
Ve svých rozbězích se (při svých
úplně prvních halových závodech)
neztratili ani Jirka Frýzek v běhu na
60m, velmi dobrým výkonem 9,70s;

i další novic na startu, Alex Jurčišin,
byl vidět a ve velmi bojovném výkonu ve stejném rozběhu dosáhl času
10,07s a to ještě se mu úplně nepovedl
start, takže čas mohl být ještě lepší.
V rozběhu na 150m se oba kluci seřadili těsně za sebou s výkony
24,31s, resp. 24,35s, kde Alex mohutným finišem téměř dostihl svého
staršího kamaráda.
I ve skoku dalekém kluci skákali na obdobné úrovni s výkony
366cm, resp. 356cm, kdy Jirka byl
opět ten úspěšnější a to ještě „milimetrové“ přešlápl téměř 4metrový
pokus. V této kategorii soutěžilo 34
dálkařů!! A naši kluci se umístili
v polovině startovního pole.
„Výlet“ do Prahy se všem velmi
líbil, a atmosféra halových závodů
pro všechny zúčastněné byla krásným zážitkem, neboť povzbuzování závodníků při závodech v tomto uzavřeném prostoru bylo často
bouřlivé a nakažlivé svým sportovním nadšením.
Za mládežnické trenéry
AO Sušice zapsal Jan Prášek.

Sušické noviny 5/2022
11. března 2022

Sport / Inzerce

Úspěch sušické běžkyně na mistrovství ČR
V Ostravě se 19. února letošního roku konalo mistrovství České
republiky v halové atletice dorosteneckých a juniorských kategorií.
Mezi juniorkami
v běhu na 3 000 m
vybojovala výborné 5. místo
kvalitním časem
10:34,18 min.
sušická závodnice, 18letá Eliška Hostková. Je
to zřejmě největší úspěch sušické atletiky na republikové úrovni
za posledních
10 let.
Na zmíněné
mistrovství se
Eliška kvalifikovala suverénním
vítězstvím na lednovém přeboru
Plzeňského kraje, kde dosáhla zatím svého nejlepšího výkonu v hale
časem 10:34,10 min.

Cvičení je tento rok v plném
proudu, tak jsme si užili jak čertí cvičení, tak nyní proběhla další
velká akce Maškarní karneval, na
které dětičky přivedou maminky,
tatínky i prarodiče, aby se připojili
k maškarnímu reji. Nebo se proměnili v paparazzi a celou akci fotografovali na památku do rodinného
alba. V úterý 22. 2. proběhlo cvičení
„Rodiče a děti“ v hale u gymnázia,
které je určeno pro děti od 2 let se
svými rodiči. Ve středu 23. 2. si užili zábavu „Předškoláčci v pohybu“
na Sportovišti v Sušici.

Sportoviště města Sušice

Eliška je členkou oddílu atletiky TJ Sušice. Momentálně studuje v Praze a je v péči zkušeného
trenéra Vladimíra
Kučery v pražské
Slávii. Stále však
často trénuje v Sušici a svým přístupem ke sportu
může být určitě
vzorem pro další mladé adepty
královny sportu
v Sušici. Náš oddíl chce Elišku nadále podporovat.
Věříme, že její
výsledky z poslední doby jsou
předzvěstí dalšího výkonnostního růstu. Ke krásnému umístění na mistrovství ČR
gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci oddílu i města.
Za oddíl atletiky TJ Sušice
Zdeněk Nešpor

Maškarní v pohybu i s rodiči
Mezi tanečky probíhaly hry, například s balonkem nezbedou si děti
užily velkou zábavu. Následovaly
hry se zvířátky, kdy měly děti najít
své zvířecí kamarády, podle zvuku konkrétního zvířátka. Dále děti
převáděly obrázky se zvířátky do
bezpečí před lumpy a hledaly opět
svého zvířecího kamaráda. Hodina utekla až příliš rychle a už se
neúprosně blížil závěr celé akce,
ze které si děti odnesly kromě medaile, úsměv na rtech, který měli na
tvářích i všichni dospěláci, kteří se
akce zúčastnili.
Hanka
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Otevírací doba

Přihlášení a informace: při prezentaci nebo na www.mtb-susice.cz, tel. 777 722 756
Startovné: • 200 Kč při přihlášení v den závodu – platba hotově při prezentaci (mládež 100 Kč)
• 150 Kč při přihlášení přes internet do 24. 3. 2022 do 15.00 hod. – platba hotově
při prezentaci (mládež 80 Kč)
Kategorie podle rozpisu ČP:
Junioři
19 let a mladší 2003 a mladší
Juniorky
19 a mladší
2003 a mladší
Muži A
20 – 39 let
2002 – 1983
Muži B
40 – 49 let
1982 – 1973
Muži C
50 – 59 let
1972 – 1963
Muži D
60 – 69 let
1962 – 1953
Muži E
70 let a starší 1952 a starší
Ženy A
20 – 34 let
2002 – 1988
Ženy B
35 – 44 let
1987 – 1978
Ženy C
45 – 54 let
1977 – 1968
Ženy D
55 – a starší 1967 – a starší
Délka 4,7 km, převýšení 378 m.
Běží se za plného provozu, na vlastní nebezpečí a podle pokynů pořadatele. V ceně
startovného je občerstvení. Vyhlášení výsledků v místě prezentace.

LETNÍ TÁBOR
PIRÁTI Z KARIBIKU
7. 8. 2022 – 20. 8. 2022
Popovice u Benešova
CENA: pro člena
– 3900Kč
pro nečlena – 4900Kč

Pionýr, z. s.
Pionýrská skupina Otava Sušice

Aktuálně probíhají zápisy:
• Baby plavání jaro | • Plavecké kurzy pro dospělé jaro
Kurzy začínají od pondělí 4. dubna 2022
Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/kurzy/
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Inzerce

Řádková inzerce
PRODEJ

Sledujte nás také
na sociálních sítích
/ susicebranasumavy

a webu
www.kulturasusice.cz

Přijmu pomocníka na stavbu
rodinného domu v Sušici,
nejlépe se zkušeností v oboru.
(200–250) kč/hod. | +420 721 381 168

Prodám skládací elektrokolo ze zdravotních důvodů. Sleva – 5 000 Kč.
Nutno vidět. Tel. 606 880 501
Prodám polykarbonát a plastové nebo plechové střešní krytiny. Dále nabízím přístřešky nad
vchody a zahradní skleníky. Tel.
775 601 680
Prodám: rotoped značky „Body
Sculpture BC5710“. Cena dohodou. Tel. 606 633 919
Prodám: popelnici plechovou
zánovní. Cena dohodou. Tel.
606 633 919
Prodám: litinové nepoužité radiátory. Cena dohodou. Tel.
606 633 919
Prodám: Prodám seno: malé hranaté balíky cca 10 kg – 50 Kč/
ks. Velké kulaté průměr 130 cm –
450 Kč/ks. Tel. 728 241 439
Prodám elektrický sporák zachovalý, sklokeramická deska –
cena 800 Kč. Nové rohové umyvadlo nepoužité 200 Kč. Zachovalé
umyvadlo použité cena 100 Kč.
Volat po 16. hod. Tel. 605 599 786
Prodám běžky + hole na dospělou
osobu – výška 180 cm + boty č. 9
a magnetické uchycení na auto!
Jako nové. Cena dohodou! Tel.
731 750 681
Prodám – 2 ks vlněné deky – cena
600 Kč; čalouněnou desku za postele nebo za dvouválendu, oranžovou – cena 600 Kč; pětiramenný lustr, bílé kornouty – 300 Kč.
Tel. 721 619 927
Prodám: jablka Idared, Spartan
a jiné bez chemického nánosu.
Cena 19 Kč/Kg. Tel. 606 633 919
Prodám – pokojové květiny. 1.
Palma juka výš. 95 cm = 500 Kč,
2. Aglaonema výš. 65 cm = 150
Kč, 3. Tchýnin jazyk výš. 50 cm
= 100 Kč, 4. Opuncie výš. 50 cm =
90 Kč, 5. Euphorbia – pryšec výš.
90 cm = 190 Kč. Tel. 605 507 801
Prodám staré zápalkové nálepky,
LP desky různé, krabici časopisů o pletení, háčkování, vyšívání – návody, vzorníky apod. Tel.
607 866 783
Prodám různé staré obrazy – krajiny, zátiší, květiny, olejomalby.
Tel. 792 229 217

KOUPĚ

Uzávěrka
příštího vydání

Sušických novin
bude 17. 3. 2022 ve 12 hod.

OKÉNKO POMOCI
Fokus – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)
Pá 11. 3.
9.00–12.00 Pracovní činnosti
Po 14. 3.
13.00–15.00 Společná tvorba programu
Út 15. 3.
9.00–12.00 Pohodová jóga (karimatku a oblečení s sebou)
12.00–15.00 Pracovní činnosti
Čt 17. 3.
9.00–15.00 Inspirace v přírodě + návštěva restaurace
Pá 18. 3.
9.00–12.00 Pracovní činnosti
Po 21. 3.
13.00–15.00 Posezení u kávy a čaje
Út 22. 3.
9.00–12.00 Vazba knih (vede pan Milan)
12.00–15.00 Pracovní činnosti
Čt 24. 3.
9.00–12.00 Pracovní činnosti
12.00–15.00 Promítání filmu
Pá 25. 3.
9.00–12.00 Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování,
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace,
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt:
Vedoucí pobočky: 774 451 769 | Sociálně terapeutická dílna:
775 731 769 | Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769
E-mail:
dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz,
terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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
• Od září výkup jablek
• Zpětný odběr elektrošrotu
• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg
Platby provádíme:
Převodem na účet, složenkou

Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, staré zápalkové nálepky a krabičky, reklamní plechové a smaltové cedule, papírové
dopisní zálepky, staré pohlednice Sušice a okolí. Přijedu! Tel.
606 494 996
Koupím sekačku bubnovou či
lištovou MF70 a hoblovku s protahem KDR Rojek a řetězovou
dlabačku a tesařský hoblík na
380 V. Tel. 703 680 317

Koupím zbytky stavebního materiálu: ztracené bednění, cihly, venkovní dlažba, cement, písek, kamenivo, překlady, atd. Tel:
721 866 006
Koupím lešenářské trubky, jednotlivé kusy nebo celé lešení. Tel:
721 866 006
Koupím staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu. Tel.
606 49 49 96

BYTY – NEMOVITOSTI
Koupím garáž samostat ně
uzamykatelnou v Sušici. Tel.
604 246 982
Hledám brigádníka na stěhování a pomocné práce při přestavbě
domu. Tel: 702 962 961
Pronajmu: byt 2+1 v 6. patře,
64m2 panel. Hrádecká, Sušice. Jen
dlouhodobě, od 1. 3. 2022. Tel.
606 489 922
Hledám k pronájmu malou místnost, pracovnu, i sdílenou: práce
na počítači, 4 dny v týdnu, platba předem – na začátku měsíce.
Může se jednat o jakékoliv místo,
kde bych si mohl sednout s počítačem, stačí mi zásuvka a okno.
(Po narození druhého miminka
nemám doma na práci klid.) Děkuji. Tel. 702 228 575

RŮZNÉ
Hledám holku na motorku (nebo
i na lyže, kolo,...). Nejl. 45+. Tel.
607 864 329
Hledáme šikovného a spolehlivého muže nebo ženu na občasný
prodej knih a prací s tímto spojených v knižním obchodě. Nejlépe důchodce. Práce s počítačem
– zaučíme. Volejte na telefonní
číslo 774 771 772
Nabízím strojní čištění koberců,
sedacích souprav, křesel, židlí
a čalounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 607 630 244
Nabízíme: stříhání ovocných
stromů, stříhání živých plotů, sečení a údržba zahrad. Tel.
792 411 333
Hledám brigádně jakoukoliv
práci o sobotách a nedělích – i za
špatného počasí – výkopové práce, práce na stavbě, v lese, zámečnické a podobně. Možno volat po
15.00. Tel. 604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické
úpravy textu, korektury bakalářských a magisterských prací,
přípravu na maturitní a přijímací
zkoušky z českého jazyka, doučování. Více informací na www.
hezkycesky.top, tel. 606 49 49 96
Spravím staré knihy, svážu diplomové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

Sušické noviny 5/2022
11. března 2022

Příspěvky dopisovatelů

Očima Martina Mejstříka

CO DÁL?
Dobrý den, přátelé. Již třetím rokem se zabýváme husity
15. století. Než budeme pokračovat, nemohu tentokrát pominout svět, v němž žijeme nyní.
Svět ve 21. století. Svět, o němž
jsme věřili, že již nezažije válku. Sloupek píši v neděli, k Vám
se dostane až ve čtvrtek. Co stane se za těch 5 dní?
Jsme ve válce. I my v České republice.
Bylo by dobré,
abychom si to
uvědomili a nezavírali před
tím faktem oči.
Chápu tu taktiku. Ještě chvíli
budeme čekat
na zázrak. Věřím, že NATO
a svět dělá vše,
co v rámci „neprovokováni“ vojensky může. Sankce – jsou daleko
tvrdší, než v roce 2014, ale stačit
to nebude. Putin se také poučil.
Občanskou společnost v Rusku
zašlapal do země. Ti, co mají v hlavě mozek, se bojí. Cítí se osaměle. A jsou osamělí. Rusko je hermeticky odříznuté od svobodných
informací. Konfliktu se nevyhneme. Tuhle zrůdu musíme zničit.
A budeme platit. Bude to hodně
bolet. Protože chyby se neodpouštějí. A že jsme jich udělali. Protože svoboda zadarmo není. Přátelé,
i já čekám na zázrak. Ale pokud
to jinak nepůjde, vydržíme, uneseme to, vybojujeme si, a pro svět,
svobodu. Jiná cesta není. Dáme to!
Věčné peklo Putinovi!
Devátého prosince 1437 tedy,
v královském městě Znojmě, zemřel český král a římský císař,
Zikmund Lucemburský. Zikmundovo tělo bylo po tři dny vystaveno v kostele svatého Mikuláše. Poté jej nechal Albrecht
Habsburský, odvést na místo posledního odpočinku v katedrále ve Velkém Varadíně. Zde
chtěl být pohřben. Uložen byl
vedle své první manželky Marie, v blízkosti hrobu svého oblíbeného světce, sv. Ladislava.
Varadínská středověká katedrála byla bohužel zničena Turky
a na jejím místě byla vybudována pevnost. Při stavbě hrob
zanikl. Když zde ale roku 1755
hloubili kopáči studnu, nalezli
hrob s fragmentem koruny, říšským jablkem a odznakem Dračího řádu. Defi nitivní jistotu, že
šlo skutečně o hrob Zikmundův,
nemáme. Ostatky byly převezeny do uherského Stoličného Bělehradu a poté se ztratily.

Víme, že po sobě Zikmund
nezanechal mužského potomka
– linie Lucemburků jím vymřela
po meči. Zikmundovo manželství s jeho druhou ženou Barborou Celjskou bylo bohužel obdařeno jen jedním dítětem, dcerou
Alžbětou (*1409, † 1442), která byla již ve dvou letech zasnoubena s Albrechtem V.
Habsburským
(v roce 1421
se konala svatb a). Po sle d ním známým
potomkem lucembu rského
rodu byl nemanželský syn
P rokopa Lucemburského,
benediktinský
mnich kláštera
v Monte Cassinu Jiří Lucemburský, který dědická práva na majetky svých
předků vzhledem ke svému nelegitimnímu původu uplatňovat
nemohl. Římský císař a český
král se snažil zajistit dědictví
Albrechtu Habsburskému, a seč
mu síly stačily, usiloval o to vyhnout se politickým ambicím
své druhé ženy a jejího synovce Oldřicha. Víme, že nechal
Barboru těsně před svou smrtí
internovat v Prešpurku. Nesměla se zúčastnit ani jeho pohřbu.
Zikmund Lucemburský ovdověl roku 1395 (Královna Marie
Uherská, též Marie z Anjou, zemřela při pádu z koně 17. května 1395. Právě čekala dítě, možná dědice…). Svatební obřad
s Barborou Celjskou se zřejmě
konal v listopadu 1405. Barbaře
bylo patnáct, Zikmundovi čtyřicet let. Přes věkový rozdíl tvořili jeden z nejkrásnějších párů
tehdejší Evropy. Barbora vynikala neobyčejnou krásou, bílou
pletí a štíhlým vzrůstem. Zrzavý a velmi mužný Zikmund byl
jejím důstojným protějškem…
Příště – královna Barbora a následník trůnu.
Připadám si jak beránek před
popravou. Vidím se v průvodu tichých, odevzdaných lidí postupujících krok za krokem k plynovým
komorám. Nikdy, nikdy!, jsem tento pocit nezažil. Co s tím? / Beránku Boží, ty, který snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi. Beránku
Boží, který sedíš po pravici Otce,
daruj nám Pokoj. Beránku Boží,
ty, který víš a můžeš všecko, buď
prosím s Ukrajinou…
Buďte zdrávi, přátelé!
6. března 2022
Martin Mejstřík
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ZÁMKY na Sušicku
ZÁMEK ŽIHOBCE

Domov kněžny Káči a knížete Gustava
HISTORIE
Obec Žihobce patří k nejstarším
obcím na Sušicku s datem první písemné zmínky v roce 1045 a názvem Sivohybice. Víme, že původně tu stávala tvrz, která byla za
husitských válek vypálena a poté
se udávala nějakou dobu tvrz i vesnice jako pustá. Až na počátku 17.
století se Žihobce stávají majetkem
šlechtického rodu Koců z Dobrše,
kteří na místě bývalé tvrze nechali
vystavět jednopatrový renesanční
zámek. Nikdy v něm ale nepobývali
a zámek nějakou dobu sloužil třeba
i jako sklad obilí. Situace se mění
v roce 1688, kdy se novým majitelem zámku a panství stává hugenotský rod Isellin. Isellinové zámek
nechávají přestavět v barokním slohu a také jej obývají. Jejich rodový
znak se znázorněním lilie lze dodnes vidět nad průčelím vchodu do
zámeckého parku. Zcela zásadní je
pro další rozvoj zámku a život celé
vesnice rok 1710, kdy nejen žihobecké panství, ale dalších patnáct
vesnic kupuje pasovský biskup Jan
Filip z Lamberka. Panství se stává
panstvím takzvaně fideikomisním,
tedy svěřeneckým. Na základě tohoto opatření každý majitel panství
musel s majitelem nakládat podle
jasně stanovených pravidel. Majetek
směl být prodáván pouze do určité
výše, jeho majitel byl vždy nejstarší z rodu a mohl se oženit pouze se
ženou urozeného původu. Ani za
Filipa Lamberka nebyl žihobecký
zámek trvale obýván. To se mění
až v 19. století, kdy se tehdejší majitel panství kníže Karl Eugen a jeho
manželka Frederika rozhodnou takzvaně změnit vzduch a vymění život ve Steyru za život v malebném
Pošumaví. Ve Steyru, v Horním Rakousku, kde žili na zámku Lamberg
jim totiž krátce po sobě zemřelo pět
z jejich osmi dětí. Štěstí hledali tedy
v Žihobcích a nedalekých Žichovicích, kde se usídlili. Z kaple sv. Erazima v Nezamyslicích pak zřídili rodinnou hrobku, kam nechali přenést
ostatky všech dětí a nakonec tu spočinuli i oni. Majitelem žihobeckého
zámku se pak stal jejich nejstarší
syn, Gustav Joachim. A s ním je také
spojena nejslavnější éra zámku, kdy

byl obýván jím a Kateřinou, dcerou
šafáře Hrádka, se kterou kníže zplodil devět dětí, než se vůbec mohli
vzít. Desátý syn Josef se pak narodil
do manželství. Rodina v Žihobcích
pobývala velmi často, zámek i jeho
okolí kultivovala, stejně jako přilehlý anglický park a skleníky, ve kterých se pěstovaly květiny a tropické
rostliny. Bohužel rodinná idyla netrvala dlouho, kníže Gustav v roce
1862 umírá a po něm tu zůstává Kateřina s dětmi, která dlouhé roky bojuje o majetek po svém muži. Protože majetek byl vázán zmíněným
fideikomisem, který předepisoval,
že jej může vlastnit pouze urozený
a svou urozenost musí prokázat až
šest pokolení zpátky, Kateřina, jakožto obyčejná žena z vesnického
prostředí boj v roce 1878 prohrála.
Na dědictví neměly nárok ani jejich
děti, které se vesměs narodily mimo
manželský stav a ani nejmladší Josef, protože jak bylo řečeno, jeho
matka neměla modrou krev. Rodi-

Muzeum je otveřeno v podstatě celoročně, byť v zimním období v omezené otevírací době a nabízí jak stálou
expozici, tak tři místnosti sezonních
výstav. V rámci stálé expozice se návštěvník přenese v zámeckém pokoji do doby, kdy tu žila Gustavova
rodina a malé slečny, dívky a ženy si
tu mohou vyzkoušet také oděvy ze
šatníku kněžny Kateřiny. V expozici, která je věnovaná fauně a floře,
se dozvíte především o rozsáhlé letní kolonii netopýrů, která je součástí
systému NATURA 2000. Aktuálně
čítá téměř 800 kusů netopýra velkého

na tedy žihobecký zámek opouští,
ten se stává majetkem uherské větve
rodu a v prvních letech 20. století je
užíván jako statek rodinou Prchalů. V roce 1919 v rámci pozemkové
reformy se zámek stává majetkem
obce a od roku 1921 je tu zřízena
škola, která tu existuje dodnes.
SOUČASNOST
V současnosti se malotřídní základní škola nachází v polovině zámku a tu druhou už desátým rokem
využívá muzeum Lamberské stezky, které prezentuje kulturní, historické a přírodní dědictví tohoto pošumavského koutu západních Čech.

řasnatého, ale i chráněného vrápence
malého. Netopýři žijí na půdě zdejšího
zámku a vyvádějí tady svá mláďata.
V expozici je instalována obrazovka,
která jejich život přenáší v podstatě
online a také interaktivní panel, kde
se důkladně seznámíte s životem těchto tvorů. V muzeu se také pravidelně
konají různé kulturní akce, besedy,
workshopy nebo svatby.
Po dlouhé době způsobené epidemickou situací v celém světě
se naše muzeum opět otevírá veřejnosti. Aktuálně tu návštěvníci
mohou vidět nostalgickou výstavu
s názvem Na návštěvě v babiččině

pokoji, výstavu dřevořezeb a intarzií
Josefa Škanty z Blatné nebo výstavu amatérského fotografa Tomáše
Cihláře. Tou největší událostí, která
nás ovšem letos čeká, jsou oslavy
desetiletého výročí existence muzea, které oslavíme otevřením výstavy věnované novým poznatkům
zejména o historii šlechtického rodu
Lamberků. Za roky provozu muzea
se například podařilo získat obraz
s portrétem kněžny Kateřiny von
Lamberg, jejíž podoba nám do té
doby nebyla známá. Ale největším
zdrojem nových informací byla bezesporu loňská celorakouská zemská výstava ve Steyru, která v jedné
ze svých třech částí představovala
šlechtický rod Lamberků. Poprvé
tak byl například zveřejněn kompletní rodokmen rodu, dobové fotografie, informace o potomcích kněžny
Kateřiny a Gustava. Mnohé z toho
budou moci vidět návštěvníci právě
na výstavě k výročí muzea. V rámci
vernisáže, která proběhne v neděli
1. 5. 2022, se také budete moci setkat
s žijícími potomky rodiny Lamberků, např. s paní Adelaid Hoyos, která je potomkem Josefa, nejmladšího
syna Gustava a Kateřiny.
Především díky iniciativě spolku Lamberská stezka žije žihobecký zámek dál a informuje o odkazu
těch, kteří se tu různě silně zapsali.
Kromě žihobeckého zámku, který
tvoří spolu s kostelem Proměnění
Páně dominantu Žihobec, tu najdete spoustu dalšího vyžití, třeba naučnou stezku Netopýřím parkem,
rekreační areál s koupalištěm, soukromou galerii Netopýr nebo Finské
kulturní centrum Stella Polaris. Žihobce rozhodně stojí za to navštívit!
Mgr. Veronika Kočí, vedoucí muzea
a infocentra v Žihobcích
www.zihobce.eu

Hledáme nový domov
Arnold, říkáme mu Arny, je velký, majestátný kříženec NO, asi 6 roků Mourovatá Mourinka a černobílá Emilka, obě milé, mazlivé kočičky,
stár.Je zvyklý na kotec či zahradu, k lidem velice přátelský, takový obřík čistotné, chodí spořádaně na kočičí WC. Obě hledají stálý domov, kam
s něžným srdcem. Očkovaný, čipovaný, nyní v záchytném kotci, kde čeká půjdou očkované a kastrované.
Info na tel. 604 894 158.
komu by dělal parťáka...
Info na tel.: 604 555 924

Země skrytých úsměvů
Mezi knihami, které jsem letos
našel pod stromečkem, byla i kniha
povídek třiceti současných českých
spisovatelů. Například Jiří Kratochvil v magicky mrazivém příběhu líčí návrat duchů minulosti. Aleš
Palán popisuje šedivou všednost totality dětskýma očima. Řada autorů
a autorek píše o spletitých cestách
mezilidských vztahů. Dora Čechova o návratu dávné lásky, Jaroslav
Čejka o smrti a tajemství otce, Petra
Dvořáková o manželské lásce, Viktorie Hanišová o příliš vzorných dětech, Irena Obrmannová o stesku
po mámě, Martin Reiner o kráse
a smutku nedovolené lásky, Miloš
Urban o všehoschopné touze po dí-

těti, Michal Viewegh upozorňuje, že
ani smrt není překážkou šťastného
života. U několika povídek jsem se
skutečně zasmál (Alena Mornštajnová nebo Markéta Hejkalová). Pár
próz je vzpomínkových– např. Jiří
Dědeček vzpomíná na dobu mezi
dětstvím a mládím, Michal Šanda
na literární výlety s Vítem Kremličkou. Knihu doplňují čtyři texty již
nežijících autorů. Dva fejetony od
Ludvíka Vaculíka, úryvek ze Zdivočelé země Jiřího Stránského a zajímavá ukázka z románu finského
humoristy Arta Paasilliny. Knihu
ilustroval Jiří Slíva a myslím, že i vy
si v ní najdete tu „svou“ povídku.
Ivan Nikl

Děkujeme za pomoc..

Helena M.

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku.
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MASOPUST
NA LERCHOVCE
Poslední únorový týden proběhl ve školní družině v ZŠ Lerchova v duchu masopustního veselí.
Protože nám současná situace neumožnila společný průvod městem
v maskách, uspořádali jsme si karneval v každém oddělení zvlášť. Nedočkavé a natěšené děti se po obědě
konečně převlékly do vlastnoručně
vyrobených masek a převtělily se
do svých oblíbených postav. V první části odpoledne jsme si vyprávěli
o tradicích, připomněli si písničky
a říkadla související s masopustem.
Následovala soutěžní část. A jak to
při dětských soutěžích bývá, každý

podával ten nejlepší výkon a každý
se snažil si zápolení také co nejvíce užít. Mezi nejoblíbenější soutěže
beze sporu patřily ty taneční – tanec
na novinách bez možnosti přešlápnutí, tanec ve dvojicích s balonkem, taneční maraton, tanec s kloboukem,
židličkovaná. Velké nadšení vzbudilo i namotávání provázku s neposlušným bonbonem. Všichni soutěžící
byli na závěr odměněni tradiční masopustní koblihou z pekařství Rendl.
Odpoledne se určitě vydařilo, všichni
jsme se příjemně bavili a těšíme se
zase na příští rok.
M. Kulhánková, vychovatelka

Specialista na Nový Zéland vyzdvihl přírodu, sport i Hobitín
Po adventní přestávce se opět
rozběhl seriál cestovatelských
přednášek Sušického kulturního
centra. 22 února v kině početné
obecenstvo přivítalo specialistu na
Nový Zéland Tomáše Šapovalova.
Ten na od nás nejvzdálenější velké zemi prožil 15 měsíců. Vyzkoušel
si bydlení v autě i luxusním domě,
práci kuchaře v lyžařském resortu
nebo sběr hroznů ve vinicích. Projel
většinu turistických míst, která tato

země nabízí. Po návratu do Česka
založil weby WHS-Zeland.cz, který
se specializuje na Working Holiday
víza na Nový Zéland, a server VisitKiwi.cz, který je nejobsáhlejším
česky psaným informačním portálem o Novém Zélandu. V průběhu
přednášky také vystoupil Šapovalovův kolega, místní rodák a návštěvníkům přednášek již dobře známý
cestovatel Slávek Král a přiblížil
svou novozélandskou zkušenost.

Šapovalov přednášku začal slibným videem s turistickými lákadly.
Po té přišly na řadu jednotlivé zajímavosti postupně od teplejšího severu po chladnější jih. Protáhlé území
skládající se ze dvou velkých ostrovů prochází různými klimatickými
pásy a příroda tam oplývá velkou
rozmanitostí – od pouští po velehory, od tropických pralesů po ledovce.
„Nový Zéland má dobrou infrastrukturu s kempy a veřejnými grily. Proto
je na alespoň měsíční cestu výhodné
zakoupit starší dodávku (a případně
si vestavět spaní), než si auto půjčovat,“ informoval cestovatel.
Zemi nedávno proslavil velkofilm Pán prstenů, který se tam
natáčel. Výrazně se zvýšil zájem
o představenou krajinu, zejména
pak o Hobitín. Přestože filmaři po
natáčení museli vše uvést zpět do
původního stavu, vesnička malých
Hobitků vyrostla znovu a nastálo
jako atrakce pro turisty a stala se jedním z nejnavštěvovanějších míst. Ač
vstupné bylo 75 dolarů, nory se ukázaly jen filmovými kulisami, neboť
za nastevřenými hobitími dveřmi
nebylo žádné chodbičky natož pokojíček – interiéry se točily ve studiu.
Samotné putování začal Šapovalov návštěvou nejsevernějšího
mysu ostrova, kde se viditelně stýká Tasmanovo moře a Tichý oceán.
Už samotný příjezd není bez zajímavosti – jede se po pláží 90 mil
a cestovatel doporučil raději využít
místní řidiče a uzpůsobené autobusy. (Po pláži se musí jet jen v úzkém
mokrém pruhu mezi neustále vlnícím se mořem a pískem.) Ne každý greenhorn má ale štěstí. Po trase
byly k vidění vraky aut pomalu pohlcované pískem...
Cestou na jih nemůžete nenarazit na největší město státu Auckland,
které se svými převažujícími rodinnými domky rozprostírá přes celou
šířku úžiny ostrova. Směrem na jih
za městem Rotorua se nachází geotermální park Wai-O-Tapu s nezdravě jásavě barevnými jezírky.
Koupání se vůbec nedoporučuje,
neboť jedovatá voda se blíží bodu
varu. Bezpečnější atrakcí je starý
dobrý velký gejzír, tryskající každý

den přesně v jedenáct hodin. „Dříve
sice tryskal nepravidelně, ovšem aby
bylo pro turisty slíbené představení
jistotou, cvrknou místní do kráteru
každý den v jedenáct trochu pracího
prášku, ten poruší povrchové napětí
a gejzír vytryskne,“ prozradil řečník.
Původní obyvatelé Maorové mají
nedaleko vesnici mj. i s ukázkou jejich tradičního tance haka.
Ve středu Severního ostrova leží
jezero Taupo což je největší na světě
zatopený kráter sopky. Ústí do něj
horké geotermální prameny a jeho
krásu můžete obdivovat i z lodi. Půl
roku strávil cestovatel ve vinařské
oblasti Martinborough nedaleko
od novozélandského hlavního města
Wellington. Oproti našim známým
sklípkům tam však panuje přísný
řád, nezletilým zásadně nenalévají, striktně dodržují zavírací hodinu
a nestrpí opilství na veřejnosti. Wellington je klidné až univerzitní městečko s hezkým muzeem.
Jižní ostrov má v chráněné oblasti, kde se nesmí jezdit auty, ale
jen lodí, krásné pobřeží s idylickými plážemi na koupání. U města
Kaikoura se na pobřeží vyhřívají
lachtani. „Je tam obří lachtaní kolonie a vy se mezi jejími členy můžete volně procházet,“ doplnil cestovatel. Na lodi ovládané místními
znalci zažijete nedaleko od pobřeží
ještě kolosálnější divadlo. V místě
je totiž permanentní výskyt velryb
a tak je zaručené, že se aspoň jeden
mořský obr vynoří na pár minut slávy z hlubin hned vedle vás. Tomáš
Šapovalov měl navíc štěstí na delfíny, jichž spatřili rovnou celé stádo
v počtu cca tří set kusů.
Město, kam se jezdí za prací, kde
si můžete dobře vydělat ve stavebnictví je Christchurch. Před deseti
lety tam velké zemětřesení srovnalo
velkou část města se zemí a dodnes

probíhá obnova. Odtud také vycházejí výpravy na nejvyšší horu státu Mt. Cook. (3 724 m n. m.) Další
půlroční zastávkou přednášejícího se
stal pronajatý domek u jezera mezi
dvoutisícovými velikány v městečku
Wanaka. Na Jižním ostrově jsou dva
známé ledovce. Za nimi sice směřují
mnozí průvodci se svými turisty, ale
obrázky nejsou až tak obdivuhodné.
Bělejší a impozantnější je prý ledovec právě u jezera Wanaka.
Na břehu dalšího z mnoha velkých jezer jihu Jižního ostrova
se rozkládá město Queenstown,
kolébka komerčně provozovaného bungee jumpingu a základna
dalších adrenalinových sportů. Je
považováno za jedno z nejhezčích

míst na planetě, ale v poslední době
už přílišný ruch kazí atmosféru.
Obdobou severských fjordů jsou
v nejjižnější části ostrova tzv. soundy. Lačné oko turistovo je z paluby
výletních lodí těšeno zejména po
vydatných deštích zmohutnělými
vodopády. Místní papoušci kea jsou
sice roztomilí ptáčci, avšak jako
pochoutku do svého jídelníčku zařadili gumové těsnění na autech.
Opět proto cestovatel doporučil využít místní dopravy. Zde přednáška skončila, ale Tomáš Šapovalov
vyzval i k soukromým dotazům,
neboť o ostrově nastřádal mnoho
dalších informací.
Eduard Lískovec
foto archiv Tomáše Šapovalova
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