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Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice

Se zástupci Správy želez-

nic a Správy a údržby silnic 

Plzeňského kraje jednal sta-

rosta Petr Mottl o sušickém 

železničním přejezdu. Set-

kání proběhlo 21. února na 

radnici. Z diskutovaných ře-

šení se účastníci shodli na již 

prezentované variantě želez-

ničního přejezdu s účelovým 

semaforem spjatým výhrad-

ně se zabezpečením přejez-

du. Navazující křižovatka bude 

řešena svislým a vodorovným 

dopravním značením. 

Na radnici se 28. úno-

ra sešel starosta Petr Mot-

tl s vedoucím lesní správy 

Lesů České republiky Ing. 

Petrem Najmanem. Na pro-

gramu bylo jednání o možnos-

tech vzájemné výměny měst-

ských a státních pozemků. 

Bezpečnostní situace ve 

městě byla námětem pra-

videlné schůze zástupců 

Policie ČR a městské poli-

cie s vedením města, která 

se na radnici uskutečnila 

1. března. „Sušice patří mezi 

města s nízkou úrovní krimi-

nality. Přispívá k tomu i velmi 

dobrá spolupráce městské po-

licie a Policie ČR,“ dodal sta-

rosta Petr Mottl.

Zástupce cizinecké poli-

cie řešil 7. března na radnici 

se starostou Petrem Mottlem 

a vedoucí Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Mirosla-

vou Šafaříkovou koordina-

ci v rámci poskytování péče 

uprchlíkům z Ukrajiny. -red-

Novým jednatelem nemocnice je Karel Požárek
Po komunál-

ních volbách 

na podzim roku 2022 byl mís-

tostarostou města zvolen Karel 

Požárek. Rada města ho pověřila 

k jednání o budoucnosti Sušické 

nemocnice a 20. února ho rada ve 

funkci Valné hromady Sušické 

nemocnice jmenovala jednate-

lem. Požádal jsem ho proto o od-

povědi na následující otázky.

Aktuální situací nemocnice 

se intenzivně zabýváte už něko-

lik měsíců. Jaké jsou vaše hlavní 

úkoly, a v kterých směrech vám 

funkce jednatele umožní lépe 

jednat?

„Funkce jednatel mi samozřej-

mě umožní lépe jednat a věci ovliv-

ňovat, na druhou stranu s sebou 

nese mnohem větší odpovědnost. 

Řízení každé společnosti je záleži-

tostí právě jednatele. Ostatní mu 

mohou jen radit a doporučovat, ale 

to je vše. A je jedno, jestli tu radu 

dává starosta, valná hromada nebo 

dozorčí rada. Konečné slovo je vždy 

na jednateli, to je třeba si uvědomit.

Funkci budu vykonávat po ce-

lou dobu bezplatně, stejně tak 

si sám hradím veškeré náklady, 

jako auto nebo telefon. Dělám to,

protože chci pomoci s řešením si-

tuace. Ta není jednoduchá, ale sou-

časně rozhodně není neřešitelná. 

Pokud se něco nezmění, tak v čer-

venci nastoupí nový ředitel, který 

se bude moci nemocnici věnovat 

na plný úvazek. Do té doby se po-

kusím udělat maximum. 

Rád bych svému nástupci pře-

dal nemocnici přece jen v lepším 

stavu. Předně je třeba provoz stabi-

lizovat. Lůžkovou internu v nejbližší 

době neotevřeme, lékaři prostě ne-

jsou. Ale můžeme ulevit okolním 

nemocnicím, aby měly lůžkové ka-

pacity pro pacienty z našeho re-

gionu. Tedy soustředit se na za-

vedení následné intenzivní péče 

a dlouhodobé intenzivní ošetřo-

vatelské péče a posílit oddělení ná-

sledné péče. Také potřebujeme vy-

tížit operační sály. Pracujeme tedy 

na otevření oddělení jednodenní 

péče, v oborech chirurgie, ortope-

die, případně gynekologie. Zaměřit 

se chceme na rozvoj specializova-

ných ambulancí, to by pro pacienty 

byl obrovský přínos.

Dalším úkolem je zlepšit komu-

nikaci a informovanost. Ať už vůči 

okolním nemocnicím, lékařům 

v regionu, pojišťovnám, personá-

lu nebo pacientům. To zatím dost 

skřípe. Upřímně, kdo ze čtenářů je 

schopen říct, co vše nemocnice po-

skytuje? Věřte, že toho není málo, 

jen to prostě lidé často nevědí.

Dalším úkolem bude spolupráce 

s nově vzniklou pracovní skupinou 

Plzeňského kraje, která se bude za-

bývat otázkou převzetí nemocnice.

V neposlední řadě je třeba vyře-

šit a urovnat stávající soudní spory, 

kterých je několik.“

Co je podle vás nejzávažněj-

ším problémem nemocnice?

„Problémů Sušické nemocnice 

je více, větších či menších. Největší 

problém je stejný, jako v podstatě 

ve všech českých nemocnicích: ne-

dostatek lékařů. V minulých měsí-

cích jsem opakovaně prosil okolní 

nemocnice o výpomoc, abychom 

mohli znovu otevřít lůžkovou inter-

nu. Bohužel neúspěšně, nikdo nám 

nebyl schopný pomoci. To nikomu 

nevyčítám. Když není kde brát, tak 

to při vší snaze nejde.

Dalším problémem je určitě ne-

jistota, zda nemocnici převezme 

kraj. Nevíme totiž, jaká je předsta-

va o rozsahu péče, ani jak máme 

do systému nemocnic zapadnout. 

Jinými slovy, ať tu zase neděláme 

něco, co kraj chtít nebude. Proto 

potřebujeme odpověď co nejdříve. 

Často si ty problémy také dělá-

me sami, čímž se dostáváme k dal-

šímu velkému problému Sušické 

nemocnice. To je atmosféra kolem 

nemocnice. Nesmyslné a nekoneč-

né hádky o tom, kdo má větší prav-

du a kdo je víc chytrý a více tomu 

rozumí, články do celostátních no-

vin o krachu nemocnice od lidí, kte-

ří by spíše měli naši nemocnici hájit 

„vlastním tělem“, dokonce ani trest-

ní oznámení a udávání nejsou vý-

Sušická nemocnice aktuálně poskytuje:

AREÁL NEMOCNICE
Ambulantní péče

• Lékařská pohotovost pro dospělé   • Lékařská pohotovost pro děti

• Chirurgická ambulance – NONSTOP   • Cévní poradna

• Prsní poradna      • Ambulance hojení ran

• Interní ambulance      • Infúzní centrum

• Gastroenterologie      • Kardiologie – EKG, ECHO, Holter

• Gynekologická ambulance    • Praktické lékařství pro děti a dorost

• Dětská alergologie      • Rehabilitace a lymfodrenáže

• Rentgen (RTG), ultrazvuk (SONO)   • Anesteziologie a intenzivní medicína

• Laboratoře – oddělení klinické biochemie a hematologie – odběry krve

• COVID 19 – odběry, vyšetření PCR a očkovací centrum

Lůžková péče

• Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)  • Následná péče   

AREÁL POLIKLINIKY NA NÁMĚSTÍ
• Rentgen (RTG)    • Ultrazvuk (SONO)   • Rentgen zubů (OTG)

Odběrová místnost – odběry krve

jimkou. Do takového prostředí se 

nám nikdo moc nepohrne.“

Myslíte si, že by měl Sušickou 

nemocnici provozovat kraj nebo 

město?

„V současné situaci mi vychází 

jako nejlepší možnost začlenění do 

sítě nemocnic Plzeňského kraje a to 

ze dvou důvodů. Tím prvním důvo-

dem je, že by se konečně jednalo 

o náznak systémového řešení. Po-

kud by snad konečně vznikla celko-

vá koncepce fungování nemocnic 

v Plzeňském kraji, mohli bychom 

si s ostatními nemocnicemi úlohy 

rozdělit. Není to o tom, že všude se 

bude dělat všechno, to není reálné 

fi nančně, personálně ani odborně.

Důvod číslo dvě je snad ješ-

tě důležitější, a to uklidnění situa-

ce kolem nemocnice. Jak jsem již 

zmiňoval, nemocnice, její personál 

i pacienti se stali prostředkem poli-

tického boje tady na naší malé su-

šické scéně, různých ambicí a zájmů 

a často i vyřizování účtů. A to se ni-

kdy nemělo stát a nemocnice tomu 

nikdy neměla být vystavena. Teď už 

je to jedno, stalo se, ale musíme se 

snažit, aby se to už nikdy neopako-

valo. Nemocnice a její personál nám 

všem chtějí pomáhat, nezaslouží si, 

aby tomuto byli vystaveni.

Nečekejme ale, že se stane ně-

jaký zázrak a vše bude najednou 

mávnutím kouzelného proutku 

v pořádku. Stabilizovat a rozvíjet 

nemocnici, to je práce na mnoho 

a mnoho let. Jen shánění personá-

lu je nekončící práce bez jakékoliv 

záruky na úspěch. 

I Plzeňský kraj má svých pro-

blémů dost. Chybějí lékaři i sest-

ry, ti stávající jsou, přes veškeré se-

beobětování, stále více vyčerpaní, 

ztráta krajských nemocnic hrozivě 

roste. Z přibližně 200 milionů v loň-

ském roce se letos předpokládá 

ztráta 370 milionů. A to je obrov-

ská zátěž i na tak dobře hospodařící 

kraj, jako je ten náš Plzeňský. Přitom 

tato ztráta připadá na čtyři nemoc-

nice akutní péče. Není to jejich vina, 

takový je bohužel celostátní sys-

tém fi nancování nemocnic. A ten 

my opravdu neovlivníme, může-

me jen poslouchat nenaplněné sli-

by na změnu od střídajících se čes-

kých vlád.“

Jak hodnotíte nabídku na 

provozování nemocnice, kterou 

město dalo Plzeňskému kraji?

„Myslím, že je velice vstřícná 

a ukazuje obrovskou snahu města 

Sušice nemocnici zachovat a rozví-

jet. Takto vstřícnou nabídku nena-

jdeme nikde jinde v re-

publice. To není jen můj 

názor, stejný zaznívá již 

i z krajské pracovní sku-

piny. Ale teď konkrétně, 

co vlastně nabídka kraji 

obsahuje.

Město Sušice se za-

vazuje nemocnici bez-

platně kraji pronajmout 

na 40 let, a to včetně vy-

bavení. Město se k tomu 

zavázalo ze svého roz-

počtu hradit veškerou údržbu 

a úpravy budovy, opravit nemoc-

niční ubytovnu, vybudovat nové 

bydlení pro lékaře, podílet se na 

úhradě provozní ztráty, spolufi nan-

covat nákup přístroje CT, převést 

na kraj pozemek pro vybudování 

nové stanice záchranné služby, po-

máhat s hledáním nových zaměst-

nanců nebo třeba podílet se na 

snižování energetické náročnosti 

budovy, aby provoz byl pro kraj co 

nejlevnější.

V podstatě se jedná o společ-

ný projekt kraje a města. Kraj bude 

mít na starost samotný provoz ne-

mocnice a město se postará o veš-

keré provozní zázemí. Inspirací nám 

může být například město Domažli-

ce, které vybudovalo devět nájem-

ních domků pro lékaře Domažlické 

nemocnice. Po vlastních zkušenos-

tech věřím, že to bude i v Sušici vel-

ké lákadlo pro získání nových lékařů 

do regionu. Jen to prostě nebude 

hned, ale potřebuje to svůj čas.

Diskuse vznikají hlavně kolem 

otázky, zda nemocnici zadarmo kra-

ji pronajmout nebo darovat. Dru-

hou variantu prosazoval zejména 

pan hejtman. Problém je to, co jako 

zastupitelé vůbec smíme schválit, 

abychom neporušili zákon. A da-

rováním obecního majetku, byť Pl-

zeňskému kraji, bychom se již za 

hranu zákona bohužel dostali.“

Máte nějakou časovou hra-

nici, do kdy by mělo být jas-

no, kdo a jak bude nemocnici 

provozovat?

„První setkání krajské pracovní 

skupiny se uskuteční již v pondělí 

6. března. Na dubnovém zastupi-

telstvu Plzeňského kraje by moh-

ly být prezentovány první výsled-

ky práce. Práce je to hodně, ale při 

troše snahy všech stran bychom 

mohli mít v červnu defi nitivní ver-

dikt, zda ano, kraj převezme (a za 

jakých podmínek) nebo ne, nepře-

vezme. Věřím v první variantu, ale 

každé jasné rozhodnutí bude lepší 

než stávající nejistá situace.

Jediným zástupcem města 

bude zatím jen kolega Pavel Hais, 

ale věřím, že zájmy města a nemoc-

nice bude hájit obětavě. Po prvním 

jednání pracovní skupiny máme 

od pana hejtmana slíbeno, že nás 

kraj vyzve, abychom navrhli do pra-

covní skupiny další zástupce měs-

ta a hlavně nemocnice. Jsem rád, 

že i ve stávající skupině je mnoho 

odborníků s velkými zkušenostmi 

ze zdravotnictví, činnost skupiny 

tak může být velmi konstruktivní 

a přínosná.“

Můžete v  pozici jednatele 

nemocnice využít vašich před-

chozích zkušeností v  oblasti 

zdravotnictví?

„V některých ohledech ano. Celý 

život se pohybuji v oblasti lékáren-

ství, vyrostl jsem v něm. Postupně 

jsem tak měl možnost osobně po-

znat i celkem 12 mých předchůd-

ců jednatelů Sušické nemocnice. To 

je na jednu stranu strašidelné číslo, 

byť se bavíme o období čtvrt století.

Samozřejmě segment lékáren 

a nemocnic je hodně odlišný. Jinak 

se nastavují vztahy s pojišťovnami, 

je úplně rozdílná struktura výnosů 

a nákladů, stejně tak vyúčtovává-

ní poskytnuté péče, jinak fungují 

vztahy mezi jednotlivými zdravot-

nickými zařízeními. Nemocnice je 

v našem prostředí životně závis-

lá na spolupráci s jinými nemoc-

nicemi a hlavně vůli pojišťoven, to 

v sektoru lékáren není. Respektive 

ne tolik. Lékárna si naopak na sebe 

musí vydělat, nemocnice ne, nikdo 

nenechá padnout nemocnici. 

Ale jsou věci, které podob-

né jsou, a to zejména nedostatek 

personálu. Shánět dnes lékárníka, 

zejména na malém městě, je po-

malu stejný zážitek, jako shánět in-

ternistu. Stejně jako v případě ne-

mocnic za to často mohou dřívější 

zásahy státu do fungujícího systé-

mu. Pokud dnes chcete dostat na 

malé město odborníka, ať již léka-

ře nebo lékárníka, musíte se hodně 

snažit a nabídnout nejen benefi ty, 

ale i perspektivu práce ve stabilním 

prostředí. Proto jsme tak koncipo-

vali i naši nabídku kraji.“

Děkuji za odpovědi a držím 

palce. Eduard Lískovec
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Po deštivém víkendu se ráno 

20. února 2023 sešlo 34 žáků z 5. 

tříd u autobusu. Naložili lyžař-

ské vybavení a s mírnou oba-

vou, jestli je na sjezdovce něja-

ký sníh, vyjeli směrem Železná 

Ruda. Ubytovali se v Chatě Ořov-

ský a už pohled z okna ukázal, 

Základní škola Sušice, Lerchova ulice • Lyžařský kurz 1. stupně

že lyžovat se bude! Během čtyř 

dnů si všichni krásně zalyžovali, 

někteří se v lyžování zdokonalili 

a i těch, kteří stáli poprvé na ly-

žích, se stali zdatní lyžaři. 

Své zážitky pak zveršovali: 

Bílá zima není vskutku, 

neměli jsme důvod k smutku.

Družina se vydala na masopustní průvod

V úterý, den před Popeleční středou, kterou začíná 

doba postní, se skoro všechna oddělení školní družiny 

ZŠ Lerchova vydala na masopustní průvod. Asi 120 

dětí spolu se svými vychovatelkami se převléklo do 

nejrůznějších masek a za hlasitého doprovodu růz-

ných chrastidel jsme se vydali napříč Sušicí k pekařství 

Předškoláci ze „Smetanky“ na ledu
Předškoláci ze Smetanky v lednu zahájili kurz 

bruslení. Některé děti měly ze začátku obavy, jak to 

na ledě zvládnou. |Hned po první lekci se ukázalo, 

že se děti jen tak ničeho nezaleknou. Na led pak už 

všichni chodili s nadšením, elánem a radostí.

Děti si osvojily nejen pohybové dovednosti, 

ale zlepšila se i sebeobsluha a samostatnost, když 

se musely připravit na led – navléknout chrániče, 

obléci brusle, helmu i rukavice, starat se o své věci 

– samozřejmě za pomoci učitelek a některých ro-

dičů. Nutno říci, že deset lekcí na ledě uteklo vel-

mi rychle. Na poslední lekci si pro nás instruktoři 

připravili několik her a soutěží na ledě. Děti byly 

nadšené a řadu z nich mrzelo, že už se s ledem 

musíme rozloučit.

Ale čas v naší školce plyne dál a my už se s před-

školáky těšíme na další aktivitu, která nás na spor-

tovišti ještě čeká – jarní plavání v bazénu

Rádi bychom poděkovali Sportovišti města Su-

šice, především panu Šafránkovi a ostatním skvě-

lým instruktorům, kteří se o děti báječně starali 

a dodávali jim odvahu při drobných pádech na 

ledě. Především díky jejich skvělému a profesio-

nálnímu přístupu děti bruslení zvládly a bruslení 

se jim moc líbilo.

Děkujeme ochotným rodičům, kteří nám pomá-

hali nejen s dovozem vybavení na zimní stadion, 

ale přišli pomoci s vázáním bruslí. Odměnou se pro 

nás všechny staly rozjasněné a spokojené tváře dětí 

a o to nám všem jde….  MŠ Smetanova

Sedmáci ze ZŠ TGM vyrazili na lyžařský výcvikOhlédnutí za Ledovou Prahou 2023
3.–5. února jsme se zúčastnili 

Ledové Prahy se Střediskem vol-

ného času při ZŠ Sušice Lerchova 

ulice. Byli jsme ubytováni v ZŠ Pla-

mínek u nákupního centra Arká-

dy. Hned v pátek po příjezdu jsme 

navštívili Armádní muzeum na 

Žižkově, kde jsme potkali pana 

Koháka. Nakonec jsme si to vy-

šlápli až k památníku Jana Žižky. 

Po té jsme odjeli metrem na Smí-

chov a zde jsme dostali rozchod, 

po kterém jsme byli v Cinema city 

na fi lmu Ostrov. Večer jsme se 

prošli osvícenou Prahou. 

V  sobotu po snídani jsme 

navštívili Národní muzeum, ve 

kterém jsme si to velice užili. Ná-

sledoval oběd ve Světozoru, ná-

kup v Primarku nesměl chybět. 

Potom jsme si prohlédli muze-

um Ocelových fi gurín. Absol-

vovali jsme vyjížďku tramvají, 

jelikož jsme chtěli na Petřín, ale 

u lanovky byla taková fronta, že 

jsme to vzdali a pěšky bychom 

to nestíhali. Přesunuli jsme se 

na Vyšehrad na koncert Děti dě-

tem. Bylo to tak skvělé, že jeden 

z účastníků pískal na píšťalku 

z Armádního muzea. V neděli 

ráno začalo balení, po kterém 

jsme se přesunuli na Václavské 

náměstí do muzea Iluzí a poří-

dili zde spoustu nevšedních fo-

tek. Potom jsme si vyzvedli ba-

tohy, zašli na oběd a dobíhali 

na poslední chvíli kvůli metru 

na autobus.

 Celou Ledovou Prahu jsme si 

moc užili a nasbírali spoustu zá-

žitků a kamarádů.

Barbora Řánková, Barbora 

Heřmanová a Lucie Pechová

pana Rendla na koblížek. Na závěr naší výpravy jsme 

se zastavili v hale naší školy a tam jsme panu řediteli 

a paní zástupkyni bravurně předvedli náš masopust-

ní pokřik. Tím jsme celou akci krásně zakončili, ale už 

teď přemýšlíme, za co půjdeme za rok?

Vychovatelky ŠD, ZŠ Lerchova

V Čepicích to o masopustu žije
U nás v Čepicích staré tradice ctíme. Mezi ty, kte-

ré pořádáme obzvláště rádi, určitě patří masopust-

ní průvod vsí. Obvykle se nás scházívá tak kolem

60 masek, letos nás šlo 72. To je hezké číslo, vzhledem 

k tomu, že trvale žijících občanů tu máme kolem 70. 

A to ještě skoro v každé chaloupce zůstal někdo, kdo 

nám otevřel a královsky pohostil. 

Děkujeme všem maskám za účast a hostitelům 

za jejich štědrost.

Hana Sulánová, foto Jaroslav Potužník

Žáci všech tří sedmých tříd 

dlouho čekali, až nastane očeká-

vaná chvíle. Doba, kdy konečně 

na horách napadne pořádná vrst-

va sněhu, aby se mohl bezpečně 

uskutečnit lyžařský výcvik. A prá-

vě taková situace nastala v 6. pra-

covním týdnu. Od středy 8. února 

jsme na pět dní vyrazili do Lyžař-

ské areálu Kašperské Hory. Tady 

nás čekala výborně připravená 

sjezdová trať, na níž leželo několik 

desítek centimetrů sněhu. Zejmé-

na první tři dny byly ideální. Celý 

den mrzlo, mrazy ovšem nebyly 

příliš silné, což nám vyhovovalo. 

Poslední dva dny se již dostávaly 

přes den teploty nad nulu, a tak 

jsme zažili, jak chutná „jarní“ lyžo-

vání. Po ránu to na zmrzlém sně-

hu docela pěkně svištělo, ovšem 

už kolem poledne jsme se sezna-

movali s jízdou na vlhkém sněhu. 

Ale i to byla paráda! Prostě jsme 

si týden „super“ užili. 

My, žáci sedmých tříd, děku-

jeme za krásné zážitky našim 

stále příjemným a usměvavým 

učitelkám, které nás zasvěco-

valy do tajů lyžování. Přestože 

byla první den řada z nás ve 3. 

družstvu, protože někteří z nás 

se s lyžemi teprve seznamovali 

a s lyžováním jsme neměli žád-

nou zkušenost, poslední den 

dokázala většina z nás projet 

připravenou slalomovou dráhu. 

Poděkování si tak zaslouží paní 

učitelky, které nás toho mnoho 

naučily, konkrétně pí Mgr. Radka 

Hambergerová, pí Mgr. Blanka 

Penová a paní učitelka Adriana 

Březinová. 

Děkujeme rovněž pracovní-

kům Lyžařského areálu Kašper-

ské Hory, kteří nám vytvořili vý-

borné podmínky. Nejednalo se 

přitom pouze o výborně připra-

vený svah, ale i jednání a ochotu, 

se kterou jsme se zde každý den 

setkávali. A díky jejich profesio-

nalitě se sem budeme určitě rádi 

vracet, a to nejen při lyžařském 

výcviku. 

Eva Pajerová, Eliška Frančíková – 7. B

Po lyžích se super spí 

v naší Chatě Ořovský.

Lyže, hůlky, obloučky,

víc nemáme v hlavě. 

Jezdili jsme o sto šest

díky skvělé stravě. 

Veronika Hušáková 

a lyžaři z 5. tříd

Klíček cestuje do vesmíru
V úterý 21. 2. 2023 navštívili ka-

marádi z Denního stacionáře Klíček 

Planetárium v Českých Budějo-

vicích. Kamarádi z Klíčku mají svá 

individuální fyzická omezení a ně-

kteří se mohou pohybovat pouze 

na invalidním vozíku. A však, přes 

všechny překážky, rádi jezdí na vý-

lety společně. Na tento výlet se roz-

hodli jet vlakem. Požádali jsme Čes-

ké dráhy o pomoc s přepravou nás 

všech i kamarádů na invalidním vo-

zíku. Ráno jsme se sešli na nádraží 

v Sušici a v 8.25 zahájili výlet nástu-

pem do vlaku. Velmi nás potěšila 

vstřícnost a připravenost Českých 

drah, díky speciální plošině zajistili 

pohodlnou a důstojnou cestu na-

ších „vozíčkářů“. Byla to pro všech-

ny příjemná cesta. 

V Českých Budějovicích jsme 

procházkou přešli náměstí Přemys-

la Otakara II. Došli jsme do klidné 

části Zátkova nábřeží, kde se Pla-

netárium nachází. Tam nás posa-

dili do měkkých křesel a připadali 

jsme si jako v raketoplánu. Přesto-

že venku byl bílý den, my jsme se 

přenesli do tmavé noci a nejen to. 

Náš průvodce galaxií nás vzal skrze 

naši sluneční soustavu za hvězda-

mi a souhvězdími. Proletěli jsme 

se mléčnou dráhou až na druhý 

konec vesmíru, tedy zpět na za-

čátek. A v sále planetária se zača-

lo rozednívat a my jsme se vrátili 

zpět do slunného dne v Českých 

Budějovicích. Byla to neuvěřitelně 

dobrodružná cesta do hlubokého 

vesmíru. Není divu, že jsme dosta-

li chuť na malou svačinu v blízkém 

parku a poté jsme vyrazili na pro-

cházku městem. 

Zjistili jsme, že Budějovice jsou 

krásné město nabízející mnoho ak-

tivit a možností k dalším výletům. 

V každé uličce jsme potkali něco 

zajímavého, ať už šlo o neobvyklou 

budovu nebo umělecké dílo. Nejví-

ce nás překvapilo sousoší lidí, kte-

ří někam spěchají. Zjistili jsme, že 

sousoší vytvořil umělec Michal Tr-

pák a jmenuje se „Spěchající lidé“. 

Na chvilku jsme se tedy zastavili 

a zkusili tiše a nehybně spěchat 

se sochami. Na rychlé občerstvení 

jsme se zastavili u Mc´Donalds, kde 

si všichni objednali podle své chuti. 

Domů jsme se vrátili v šest večer 

příjemně unavení s novými zážitky 

a poznatky. 

Pracovní tým Klíčku
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Zasedání rady města

Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1

Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), ul. 

Sirkařská 973, Sušice.

    Byt se nachází ve 3. nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová 

okna a dům je zateplený. Dům čp. 973 je panelový,     s výtahem a balkonem. 

Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,    27 m2,     1. pokoj 16,    12 m2,     2. po-

koj 20,    27 m2,     3. pokoj 16,    67 m2,     předsíň 7,    95 m2,     koupelna + WC 4,    12 m2, 

    balkon 4,    80 m2,     sklep 1,    44 m2. Celková rozloha bytu 82,    64 m2.

Datum prohlídky bytu: 21. 3. 2023 od 9.00 hodin do 9.10 hodin

Byt č. 16, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), ul. 

Sirkařská 979, Sušice. Byt se nachází v 7. nadzemním podlaží domu. 

V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. Dům čp. 979 je panelo-

vý, s výtahem a balkonem. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň

11,27 m2, 1. pokoj 16,12 m2, 2. pokoj 20,27 m2, 3. pokoj 16,67 m2, předsíň 

7,95 m2, koupelna + WC 4,12 m2, balkon 4,80 m2, sklep 1,44 m2. Celková 

rozloha bytu 82,64 m2.

Datum prohlídky bytu: 21. 3. 2023 od 9.15 hodin do 9.25 hodin 

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 přesnou výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (mi-

nimální výše nájemného: 48,05 Kč/m2/měsíc)

Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-

datelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 3. 2023 v zalepené 

obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + ozna-

čení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

• Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především 

k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájem-

ného 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 informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům 

na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, 

č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.    -mp- 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. února 2023

• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým 

se organizace 279 Komunální odpady (výdajová část) navýší o 1,5 mil. 

korun a o tutéž částku se povýší org. 98 – KZ minulých let.

• Zastupitelstvo města souhlasilo se zahájením jednání o možnosti 

koupi areálu bývalého Sola do vlastnictví města Sušice, případně jeho 

dalšího využití, a pověřuje jednáním Ing. Karla Požárka, v rámci výko-

nu funkce místostarosty.

• Zastupitelstvo města souhlasilo s vytvořením společné pracovní 

skupiny k problematice strategického plánu města Sušice a areálu býva-

lého Solo a pověřují místostarostu Ing. Karla Požárka jejím sestavením.

• Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace ve výši 10 mil. Kč na krytí provozní ztráty související s poskyto-

váním zdravotní péče na území města Sušice pro společnost Sušická 

nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ: 08176302 a za tím 

účelem schvaluje smlouvu č. A-003782 na poskytnutí této dotace a po-

věřuje starostu města podpisem smlouvy.

• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci jednatele 

nemocnice.

• Zastupitelstvo města zvolilo členy kontrolního výboru: Ing. Iva 

Rochová, PhDr. Josef Nový, Bc. Lucie Mikulová, Bc. Vratislav Němec, Ing. 

Milena Stárková, Ing. Václav Toman, Bc. Pavel Vinický.

• Zastupitelstvo města zvolilo předsedkyní kontrolního výboru 

Ing. Milenu Stárkovou.

• Zastupitelstvo města zvolilo členy fi nančního výboru: Ing. Jan 

Staněk, Ing. Václav Švehla, Ing. Václav Rada, Ing. Andrea Staňková, Ing. 

Štefan Vilcsek, Jaroslava Kolářová, Ing. Jan Vošalík.

• Zastupitelstvo města zřídilo Osadní výbor pro část Záluží a zvoli-

lo jeho předsedkyni paní Jitku Hofmannovou a členy paní Věru Holeč-

kovou, pana Jiřího Sachera, pana Libora Muziku a pana Karla Nováka.

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

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 20. února 2023

• Rada města schválila poskytnutí dotace Oblastnímu spol-

ku Českého červeného kříže Klatovy, IČ: 00425974 na oceňování 

bezpříspěvkových dárců krve ve výši 10 000 Kč a pověřila staros-

tu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude 

hrazena z org. 191.

• Rada města schválila poskytnutí dotace SH ČMS – Okresnímu 

sdružení hasičů Klatovy, IČ: 66342112 na organizování dětské hasičské 

soutěže Zimní sraz mladých hasičů okresu Klatovy ve výši 10 000 ko-

run a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

Částka bude hrazena z org. 191.

• Rada města schválila poskytnutí dotace Seniorům České repub-

liky, z. s., Základní organizace Sušice, IČ: 07146540 na činnost v roce 

2023 ve výši 20 000 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy 

o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.

• Rada města schválila poskytnutí dotace Pošumavskému spor-

tovnímu sdružení okresu Klatovy, z. s., IČ: 66364515 na akci Vyhlášení 

nejúspěšnějšího sportovce okresu za rok 2022 ve výši 3 000 Kč a po-

věřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 

bude hrazena z org. 191.

• Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „Výměna vý-

tahu Kaštanová čp. 1160“ se společností OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 

690 02 Břeclav, IČ 42324254, ve výši 1 030 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 184 

500,00 Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

• Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „ATS – Sušice 

– Červené Dvorce, oprava technologické elektroinstalace“ se společ-

ností ISATS Ing. Prašnička s.r.o., Dukelská 465/24, 370 01 České Budě-

jovice, IČ 28115856, ve výši 363 786,00 Kč bez DPH a pověřila starostu 

města podpisem smlouvy.

• Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rám-

ci veřejné zakázky: „Zateplení panelových domů Sušice II – Villaniho 

č.p. 712–713, V Rybníčkách č.p. 714 – 715, 716–717“. společnosti MIRAS 

– stavitelství a sanace s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař, IČ 

26385759 za cenu 25 203 135 Kč bez DPH.

• Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická ne-

mocnice, s.r.o. schválila výběr auditora pro provedení auditu hospodaření 

společnosti Sušická nemocnice s. r. o. za rok 2022, a to fi rmu Ing. David Vičar.

• Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o. schválila pořízení nového koloskopu podle předlo-

žené cenové nabídky.

• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 

081 76 302, jmenovala jednatelem společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. 

Ing. Karla Požárka ke dni 20. února 2023.

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

Zasedání zastupitelstva města Den otevřených dveří ve škole s téměř stoletou historií

Základní škola T. G. Masaryka Sušice

Vážení rodiče, bývalí žáci, přátelé školy a další zájemci, dovolujeme 

si vás pozvat na Den otevřených dveří, který se uskuteční v objektech

ZŠ T. G. Masaryka Sušice v ul. Dr. E. Beneše 129 a v Komenského 59, 

a to v úterý dne 21. března 2023 od 14.00 do 17.00 hod.

Budete-li mít zájem, rádi vás po škole provedeme a sdělíme vám, co 

můžeme vašim dětem nabídnout, jaké jsou naše priority, na jaké hod-

noty klademe důraz. Bývalí žáci zase mohou zavzpomínat společně 

se svými bývalými učiteli na léta minulá, která strávili ve „škamnách“ 

objektů Základní školy T. G. Masaryka Sušice. 

Součástí programu bude soutěž o drobné ceny pro žáky budoucích 

1. a 6. tříd ZŠ a další doprovodné akce.

Přijďte se podívat, rádi vás u nás uvidíme.

PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ

Rekordní dárce krve, neochvějný výpravčí a trvalý jáhen, to je Václav Pikeš ze Sušice
Soudruhu Pikeši, kde je psáno, že musíte být výpravčí?! Slýchával, když 

se za minulého režimu na železniční stanici, kde sloužil, objevila jakási 

kontrola. Mladý Václav dobře věděl, kam tím tazatelé míří, ale v jeho 

víře a docházce do kostela ho to nezviklalo. Vyrůstal v katolické rodi-

ně a nastoupenou cestou jde dodnes. Dodnes je i výpravčím stanice –

42 let, z toho 36 let ve stanici Střelské Hoštice. 

Václav Pikeš se po sametové revoluci rozhodl, že se stane dárcem krve, 

přestože nesnáší pohled na krev, a vytrval až do minulého roku. A vytrval 

by až dokonce – to je do 65 let věku, kdyby mu srdce nevystavilo stopku. 

V prosinci byl se srdeční arytmií hospitalizován v nemocnici a lékaři mu 

sdělili, že vzhledem k předepsaným lékům na ředění krve už darovat 

krev nemůže. K dosažení hranice 65 let mu chybělo jen něco přes rok. 

Shrneme-li tuto vytrvalou úctyhodnou činnost do statistiky, do-

staneme se na rekordní čísla, kterými se může pochlubit jen něko-

lik dárců v republice. Během třiceti let Václav Pikeš absolvoval 475 

odběrů, z toho 406 odběrů krevní plazmy a 69 odběrů plné krve. 

To objemově představuje 31,5 litru krve a 290 litrů plazmy! Zde je 

vhodné zdůraznit, že krevní plazma se může darovat za úhradu, ale 

pan Pikeš zůstal u bezpříspěvkového dárcovství. 

Výše uvedená čísla přinesl Václav Pikeš k našemu rozhovoru uká-

zat na diplomu spolu se všemi dalšími oceněními ( bronzová, stří-

brná a zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž 3., 2. a 1. 

třídy a plaketa Dar krve – dar života ) – viz foto.

Co vás vedlo k darování krve? „Po sametové revoluci jsem 

se rozhlížel, kde bych mohl pomáhat. Třeba přispívat na charitu 

je dobré, ale já chtěl dávat něco ze sebe. Rozhodl jsem se darovat 

krev a vypravil se do Klatov. Udělali mi náběry, vše bylo v pořádku 

a od té doby jsem jezdil do klatovské transfuzní stanice dávat krev. 

Samozřejmě, že při mém rozhodování hrála roli víra. Mám na pa-

měti slova Pána Ježíše, když říká: …byl jsem nahý a oblékli jste mě…“

Někdy jsou odběry přímo v Sušici, proč jste jezdil až do Kla-

tov? „Asi po třech odběrech se mi tehdejší pan primář zeptal, zda 

bych také nechtěl darovat plazmu. Souhlasil jsem a od té doby jez-

dím tam, protože plazmu nelze darovat při výjezdových odběrech. 

Na plné krvi jsem byl zpočátku párkrát i v Sušici, ale kvůli té plazmě 

jsem si zvykl jezdit do Klatov.“

Krev nebo plazmu – jak jste se rozhodoval? „Žádný přesný sys-

tém jsem v tom neměl, ale doporučuje se po více odběrech plazmy 

zařadit také plnou krev. Tak jsem se řídil tímto doporučením. Odběr 

plazmy trvá déle a musíte se na něj vždy objednat, ale na krev se 

stačilo jen podívat na krevní barometr. Na plazmu chlapi mohou 

už po čtrnácti dnech, na krev až po dvou měsících.“

Změnilo se za těch třicet let něco? „Plazmy se původně mohlo 

odebírat jen 600 ml, postupně se maximální množství zvyšovalo 

a dnes je to až 800 ml. U krve je to pořád stejné tj. 450 ml.“ 

Sloužíte také v místní farnosti katolické církve. Jaká byla 

vaše cesta k této službě? „Byl jsem vychován v katolické víře a od-

Ambulance chronických ran MUDr. Juraj Horský 
– kromě ošetření běžných chronických ran – bércových vře-

dů, dekubitů, diabetických defektů... vám nabízíme pomoc 

s onkologickými ranami, postradiační dermatitidou, popáleninami, 

pooperační dehiscencí a s převazy u nemoci EBC. 

Nutnost předchozího objednání na tel.č. 608 860 168

malička chodím do kostela. Po čase mi bylo nabídnuto čtení při bo-

hoslužbách a začal jsem pomáhat s přípravou na svátky, či později 

např. při Noci kostelů. Absolvoval jsem katechetický kurz a stal se 

akolytou. Později mi byl nabídnut kurz formace pro trvalé jáhny, 

tak jsem se přihlásil a před čtyřmi lety jsem byl biskupem vysvě-

cen v českobudějovické katedrále. Jako trvalý jáhen mohu oddávat, 

křtít, pohřbívat i vést bohoslužby na vesnicích.“ 

Váš syn je také dárcem krve. Jste rád, že máte v tomto ohle-

du pokračovatele? „Ano, ale já ho nemusel k ničemu přesvědčovat. 

Sám se rozhodl už v jednadvaceti a teď má na kontě přes sto odbě-

rů. I když já už nemohu darovat, tak občas jedu s ním.“

Děkuji za rozhovor.        Eduard Lískovec

OKÉNKO POMOCI

Po 13. 3. 13.00–15.00  Tvorba programu

Út 14. 3.   9.00–12.00  Vařečka

Čt 16. 3. 13.00–15.00  Malování na sklo

Po 20. 3. 13.00–15.00  Oslava narozenin – pan Honza

Út 21. 3.  9.00– 12.00  Hudební kvíz

Čt 23. 3. 13.00–15.00  Povídání u kávy a čaje

Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 

korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, en-

kaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další. Těšíme se 

na vás každý den v otevírací době.

Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity: viz program

Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 

nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží

Kontakt: Sociální rehabilitace: 778 519 769 | Vedoucí pobočky: 774 451 769 

| Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769 | E-mail: dilna1.su@fokus-pisek.cz, 

vedouci.su@fokus-pisek.cz, socialni1.su@fokus-pisek.cz

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

Odběry dárců krve v roce 2023
Sušice DPS: 14. 3. | 18. 4. | 9. 5. | 13. 6. | 18. 7. 

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

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

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

KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev
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10. března od 17 hod. – Husův sál

Zakletá princezna

Loutkové divadlo Sokol Sušice

10. března od 20 hod. – PDA Sušice

11. března od 21 hod. – KD Sokolovna

Sušice Jungle Attack witch ZIGI SC

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

Bambus, Holb nebo Mikita.

15. března od 19 hod. – KD Sokolovna

17. března od 17 hod. – Husův sál

Kašpárek loupežníkem

Loutkové divadlo Sokol Sušice

17. března od 19 hod. – KD Sokolovna

17. března od 19.30 hod. – Kino Sušice

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

18. března od 20 hod. – Kino Sušice

23. března od 19 hod. – Kino Sušice

25. března od 10 hod. – KD Sokolovna 

Přehled akcí
27. března od 18 hod. – sál Káčka

Jarní žákovský koncert instrumentalistů

29. března od 19 hod. – KD Sokolovna

RADŮZA – viz str. 1

31. března od 19.30 hod. – Kino Sušice

31. března od 20 hod. – KD Sokolovna

Jakub Děkan s Láskou tour 2023

2. dubna od 17 hod. – Smetanův sál

Projekt Plzeňské fi lharmonie a ZUŠek Plzeň. kraje 

Pod vedením Ch. Iwasakiho vystoupí plzeňští fi lhar-

monici spolu se žáky ZUŠ (za ZUŠ Sušice E. Matoušová).

13. dubna od 17.30 hod. – Kino Sušice

18. dubna od 19.30 hod. – KD Sokolovna

21. dubna od 17 hod. – KD Sokolovna

MICHAL Z KOUZELNÉ ŠKOLKY 

Předprodej vstupenek na: 

www.ticketportal.cz/event/Michal-Nesvadba-Michal-na-hrani

18.–21. května – Sušice

SUŠICKÉ SLAVNOSTI 2023

více informací na www.kulturasusice.cz

Sušice

Region

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA | www.zihobce.eu

• (Ne)obyčejný život pana učitele Adolfa Pintíře 

 ve víru událostí 20. století

• Stromy a my | Miroslav Zámečník

 Toulky Šumavou od jeseně do vesny

• Textilní variace Růženy Bílkové

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Cesty šumavského sklářství

expozice dokumentuje vývoj významného fe-

noménu Šumavy od středověku do současnosti

6. dubna od 19 hod. – Kino Kašperské Hory

Minipárty s Karlem Šípem

Horažďovice
10. března od 20 hod. – KD Horažďovice

Weget Rock + Lord Rock

16.–19. března – KD Horažďovice

38. PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL – viz str. 6

25. března od 10 hod. – KD Horažďovice

Štístko a Poupěnka

25. března od 20 hod. – KD Horažďovice

Kabát revival Plzeň

26. března od 15 hod. – KD Horažďovice 

Posezení s písničkou – Pěčnovanka

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

Komentované prohlídky kostela Mouřence

Informace na www.pratelemourence.cz

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 

Ředitel       724 047 325

Kinopokladna 376 521 680 | předprodej 376 523 360

Otevírací doba:

pondělí, středa 7.30–11.30  12.30–15.30

úterý, čtvrtek  7.30–11.30  12.30–16.30

pátek   7.30–11.30  12.30–13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice

pondělí–pátek     17.00–20.00

sobota     16.00–20.00

neděle     13.00–20.00

GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice 

Otevírací doba:

pondělí, středa 8.00–11.30  12.30–15.30

úterý, čtvrtek  8.00–11.30  12.30–16.30

pátek   8.00–11.30  12.30–13.30

do 16. dubna – výstava

TAJEMSTVÍ OTISKU – viz str. 9

20. března od 18 hod.

VÝTVARNÉ PODVEČERY s Miroslavem Šislerem

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice

Akce, kurzy, výlety, předprodej   376 528 686

Redakce SN 376 555 070 | správce budov 376 521 682

Otevírací doba:

úterý   7.30–11.30 12.30–16.30

čtvrtek  7.30–11.30 12.30–16.30

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 

Klostermannova 1330, Sušice

Otevírací doba:

Oddělení pro dospělé

pondělí, středa 8.00–12.00 13.00–17.00

pátek    8.00–13.30  –

úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 

Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa   –  13.00–17.00

pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Poštovní 10, 341 01 Sušice

Otevírací doba říjen–duben:

pondělí–pátek  9.00–16.00

polední pauza  12.30–13.00

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. PATRO

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ T. G Masaryka

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE

náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice

Otevírací doba listopad–duben

úterý–neděle  9.00–12.00 13.00–16.00

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

do 31. března

• Výstava betlémů ze sbírek Muzea Šumavy

• Šumava v obrazech Václava Martínka

 Výstava obrazů se šumavskou tématikou.
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V současné době na začátku roku 2023 

má odbor Sušice celkem 157 členů. Naše 

činnost v roce 2022 se zaměřovala na po-

řádání především jednodenních výletů vla-

ky či linkovými autobusy na známá i nezná-

má místa Šumavy – v dubnu okolím Nýrska, 

v květnu potom cestou necestou na Roklan-

skou chatu a Medvědí horu, v červnu probě-

hl první ročník celostátního pochodu Stezka 

Českem, v červenci z Alžbětína na Velké Javor-

ské jezero, v září na Hauswaldskou kapli, v září 

proběhl již šestý ročník v okolí Prášil, v říjnu 

na Královský kámen, Javorník a menhiry pod 

Javorníkem. Klasikou už jsou i jarní a podzimní 

setkání turistů PK, tentokráte v Bolevci a v Ta-

chově. Tradičně v lednu se setkáváme na první 

šlápotě s následným posezením u Chovatelů, 

v prosinci potom na poslední šlápotě s pose-

zením a muzikou v Žichovicích. V květnu na 

1.máje resp. na Silvestra potom navštěvuje-

me rozhlednu Sedlo u Albrechtic. V rámci Su-

šických slavností v květnu potom pořádáme 

tradiční rodinný výstup na Svatobor. Bohužel 

v loňském roce došlo i ke zrušení některých 

výletů s pronajatým autobusem pro malý zá-

jem našich členů – např. Knížecí stolec, NS Ol-

šina, lom Velká Amerika a Karlštejn. 

V roce 2022 jsme dále uspořádali celkem 

čtyři vícedenní zájezdy, z toho dva tříden-

ní a dva týdenní. Tradičně v květnu jsme 

uspořádali rok odkládaný třídenní zájezd na 

Sedlčansko a krásy okolo Vltavy – navštívili 

jsme Solenickou podkovu, Drbákov-Alberto-

Činnost Klubu českých turistů, odboru Sušice v roce 2022
vy skály, skanzen Vy-

soký Chlumec, Malý 

a Velký Blaník. V mě-

síci červenci jsme 

navštívili na celý tý-

den pohoří Bílé Kar-

paty – poutní místo 

Velehrad a  expozi-

ci Živá voda, větrný 

mlýn Kuželov, Malý 

a Velký Lopeník, Vi-

zovice s exkurzí v li-

kérce, Velká Javořina, 

Lačnovské a Pujčín-

ské skály, Čertovy 

skály, Muzeum po-

slední Žítkovské bo-

hyně. Bohužel místo 

posledního výletu na 

Slovensko na Červenokamenské resp. Vr-

šatská bradlá, kde pravděpodobně vlivem 

žítkovských zón došlo k poruše našeho au-

tobusu a tím k hledání cesty zpět do místa 

ubytování na chatu Lopeník. Naštěstí nám 

byl večer dopraven nový autobus a tak jsme 

mohli se zastávkou v Kroměříži se vrátit zpět 

do Sušice. V měsíci srpnu jsme potom vyrazi-

li na putovní sedmidenní cyklovýlet v jižních 

Čechách „Cyklostezka Lužnice a Nežárka“. 

Bohužel tentokrát jsme se v začátcích nepo-

tkali s kvalitním počasím a tak jsme první tři 

dny převážně mokli. Na podzim v říjnu jsme 

vyrazili na jižní Moravu na pochod „Puto-

Jak se rodák ze Sušice stal vědcem světového významu

Kalabis Quintet

Sušický rodák, geodet světového vý-

znamu a teoretický geofyzik Petr Vaníček 

se sice brzy po narození se svými rodiči 

odstěhoval do Prahy a dnes je již přes 50 

let váženým občanem Kanady, ale Sušici 

dobře zná a pravidelně se sem vrací. Při té 

příležitosti přijal spolu se svou manželkou 

Zorkou pozvání na radnici, kde se sešli se 

starostou Petrem Mottlem. Ten význam-

nému rodákovi udělil pamětní medaili 

města. V přátelském rozhovoru se pak 

vzpomínalo na známé sušické osobnosti 

a události (viz foto).

Petr Vaníček se v Sušici setkává s pří-

buznými a navštěvuje hrob svých rodi-

čů a dalších předků z maminčiny strany. 

Sušici si oblíbil již v dětství, kdy sem pra-

videlně jezdil za babičkou na prázdniny. 

Prarodiče z matčiny strany se jmenova-

li Blahovcovi a bydleli v domě nedaleko 

Pekařství Rendl.

Protože Petr pocházel z buržoazní ro-

diny, nemohl po komunistickém převratu 

v roce 1948 pokračovat na francouzském 

gymnáziu. Po dokončení základní školy se 

ale zrovna otvírala zeměměřičská průmys-

lovka, která hledala nové studenty, a tam 

byl přijat. To nakonec rozhodlo o jeho ce-

loživotním povolání. Ani zeměměřičské 

fakultě ČVUT nepřikládal komunistický re-

žim důležitosti, proto mohl v oboru pokra-

čovat i na vysoké škole. Ač původně chtěl 

studovat spíše matematiku, předsevzal si, 

že z vyšší geodézie udělá vědeckou disci-

plínu, což se mu po čase opravdu podařilo.

Stal se vědeckým pracovníkem a poz-

ději ho zaměstnal Slapový ústav Liverpool-

ské univerzity. V květnu roku 1968 přijel 

do Prahy obhájit svojí kandidaturu Mate-

maticko-fyzikálních věd v Geofyzikálním 

ústavu akademie věd na téma zobecnění 

spektrální analýzy. Tato metoda je dnes 

známa jako Vaníčkova metoda a použí-

vá se po celém světě.

V roce 1969 se s manželkou přestěho-

vali do Kanady, kde byl po krátkém čase 

přijat na univerzitu v New Brunswicku. 

Přednášel vyšší geodé-

zii a různé matematic-

ké předměty. Univer-

zitě zůstal věrný až do 

důchodu. Dnes je zde 

emeritním profesorem 

a stále se podílí na vý-

uce a vědeckém bádá-

ní. Založil geodetické 

programy v Číně, Bra-

zílii a Íránu. Krátkodo-

bě vyučoval a prová-

děl výzkumy na šesti 

kontinentech. 

Petr Vaníček je au-

torem více než pěti set 

vědeckých publikací 

a v roce 1982 vydal se 

svým kolegou učebnici 

Koncepty vyšší geodézie, 

která se stala základem pro moderní vý-

uku oboru po celém světě. Na vědeckou 

dráhu připravil 25 doktorů (PhD) a mno-

ho dalších odborníků, kteří se stali pilíři 

vyšší geodézie v mnoha zemích. Byl spo-

luzakladatelem a prezidentem Kanadské 

geofyzikální unie. Obdržel prestižní cenu 

za výjimečné zásluhy o kanadskou geo-

fyziku a v České republice titul DrSc. za 

celoživotní práci. V roce 2022 dostal od 

vlády ČR Vyznamenání za zásluhy o dobré 

jméno České republiky v Kanadě a přispění 

k česko-kanadskému přátelství. 

Využil jsem jeho návštěvy Sušice k ná-

sledujícímu rozhovoru.

Pane profesore, mohl byste přiblížit 

vaše zdejší kořeny?

„Nejdelší větev mé rodiny spadá do Su-

šice a to až do roku 1446. Konkrétně je to 

pan Pertlík, který zde byl rychtářem. Můj 

otec pocházel z právnického rodu v Pra-

ze, moje matka ze zdejšího rodu Blahov-

ců. Narodil jsem se naproti sirkárně. Můj 

dědeček byl za první světové války raněn, 

tak dostal trafi ku a měl tam velkosklad ta-

báku. Za babičkou jsme ještě dlouho jez-

dili na prázdniny. Ona později byla v Sušici 

Zuzana Leimer – fl étna

Jarmila Jermářová – hoboj

Anna Sysová – klarinet

Denisa Beňovská – fagot

Adéla Psohlavcová – lesní roh

Na prvním koncertě sušické-

ho Kruhu přátel hudby se v le-

tošním roce představilo decho-

vé kvinteto. Početné publikum 

bylo zvědavé na soubor ověnče-

ný mnoha mezinárodními cena-

mi, který navštívil Sušici již v roce 

2017. Soubor vyzrál a jeho hu-

dební projev snese ta nejvyšší 

měřítka. 

Už výběr repertoáru napoví-

dal, že se Kalabis Quintet ne-

chce lacině zalíbit publiku, ale 

že mu chce nabídnout hudební 

lahůdky.

Úvodní skladba jednoho ze 

synů Johanna Sebastiana Bacha 

– Christiana – v třívěté skladbě 

zvané Quinttet učinila virtuozní 

sondu do barokní hudby. Sklad-

ba původně složená pro hra-

cí strojek nedala interpretkám 

vání slováckým vinohradem“ v okolí obce 

Mutěnice. Cestou tam i zpět jsme navštívili 

zemský hřebčinec v Písku, Klášter Rosa Co-

eli v Dolních Kounicích, rozhlednu Vladimí-

ra Menšíka v Hlíně u Ivančic a Náměšť nad 

Oslavou. Na podzim v listopadu byla potom 

celostátní turistická akce „Za posledním 

puchýřem“ tentokráte v Krupce.

Nedílnou součástí činnosti KČT je i pravi-

delná kontrola a údržba turistického značení, 

směrovníků a směrovek, která je vykonávána 

našimi členy zcela na dobrovolné bázi. Každo-

ročně je provedena kontrola a údržba cca 1/3 

tras na vymezeném území. Kompletní kont-

rola a údržba každé trasy musejí proběhnout

1 x za 3 roky. Všem, kdo se na této dobrovolné 

činnosti podílejí, patří velké poděkování. Ve 

značkařském obvodě Sušice je 615 km turis-

ticky značených tras a více než 1000 směro-

vek a tabulek. Každoročně 24 značkařů obno-

vuje jednu třetinu tras a vyměňuje směrovky 

podle jejich stavu. 

Všechny pořádané akce jsou přístupny 

nejenom členům KČT, ale i ostatním případ-

ným zájemcům o vycházky krásnými kouty 

naší milované Šumavy i ostatních míst v re-

publice. Pozvánky na jednotlivé akce najde-

te ve vývěsní skříňce na začátku ulice „Na 

Příkopech“ popř. na internetových stránkách 

KČT, odbor Sušice www. kctsusice.wixsite.

com/1890, kde si můžete prohlédnout „Pro-

gram na rok 2023“ i fotografi e z jednotlivých 

výletů v minulých letech.

Alena Švarcová + Petr Čonka

téměř žádný čas k nadechnutí. 

Mozartova Fantazie, která za-

zněla před přestávkou, roze-

zpívala Smetanův sál, i když by 

možná mnohý čekal v Mozarto-

vě hudbě více pozitivity. Poslu-

chač mohl cítit, že nebyla zřejmě 

psaná v nejlepším skladatelově 

rozpoložení.

Po přestávce následovaly dvě 

skladby z 20. století. Hudba Pavla 

Haase je dodnes velmi obdivova-

ná. Krušné podmínky terezínské 

pevnosti, ve kterých hudba vzni-

kala, dávají tušit, jak silná osob-

nost Pavel Haas byl. Na závěr 

koncertu jsme vyslechli Dechový 

kvintet op. 10 Viktora Kalabise. 

Kdo čekal hudbu závažnou až dr-

tící, byl překvapen velmi svěžím 

dílem. Soubor ho interpretuje 

s velkým soustředěním až vášní 

a tak dokazuje, že všechny člen-

ky jsou na jméno souboru hrdé.

Posluchači se rozcházeli spo-

kojeni a plni dojmů.

Text a foto Jakub Waldmann 

předsedkyní Červeného kříže. Všichni jsou 

pochováni v rodinné hrobce na sušickém 

hřbitově. Dodnes jezdím do Sušice za pří-

buznými – jezdí i sestřenice a vzdálenější 

bratranec Pavel Kahle je mým soupeřem, 

když hrajeme tenis na Fufernách.“ 

Pobýval jste na mnoha místech 

světa, již dlouho žijete v Kanadě.

Jak vidíte Sušici? 

„Především, vždy 

když sem přijíždím, jedu 

domů, ne jako turista. Sa-

motné město se mi moc 

líbí. Je vidět rozvoj, nová 

výstavba, opravené udr-

žované domy, čisté uli-

ce a jsou zde přátelští 

lidé. V Kanadě žiju také 

v menším městě, i když 

tam to znamená sto ti-

síc obyvatel. V menších 

městech je nejlepší život 

a tady to mám moc rád.“ 

A kdybyste srovnal 

Šumavu s Kanadou?

„Je to hodně po-

dobné. V  oblasti, kde 

my žijeme (stát New 

Brunswick), je to taková 

trochu roztaženější Šumava. Je tam i po-

dobné podnebí jako v Čechách, jen výky-

vy počasí jsou v Kanadě větší. Život je ale 

v Sušici možná zdravější, lidé tolik nejezdí 

autem a více chodí pěšky.“ 

Vymyslel jste zobecňující metodu 

spektrální analýzy, která nese vaše 

jméno. Jak k tomu došlo? 

„To bylo v době, kdy jsem si dělal kan-

didaturu z vyšší geodé-

zie v Geofyzikálním ústa-

vu akademie věd a přitom 

jsem byl zaměstnán jako 

matematik na fakultě ja-

derné fyziky. Studoval jsem 

zemské slapy a chyběla mi k tomu tech-

nika, která by se dala použít. Tak jsem si 

sednul a odvodil přesnější způsob. Teprve 

pak jsem zjistil, že jsem byl první na světě.“

Jak jste se dostal do Brazílie, Číny, 

či Íránu? 

„Na univerzitách zmíněných států jsem 

zaváděl osnovy vědecké výuky vyšší ge-

odézie, pak jsem tam přednášel. Třeba 

v Číně to bylo najednou několik inten-

zivních týdnů, do Brazílie jsem dojížděl 

přednášet pár let vždy ve stejné období 

a v Íránu jsem byl už v osmdesátých letech 

školitelem postgraduálních studentů na 

dálku. (V té době se dálkové studium přes 

internet ještě moc nepoužívalo.)“

 Dodnes na univerzitě pracujete 

a bádáte. Mohl byste stručně přiblížit 

nějaké aktuální výsledky? 

„Dokázali jsme např., že francouzské 

určení délky metru v 18. století, bylo na 

tehdejší dobu fantasticky přesné – nemě-

lo totiž chybu 0,2 mm (vyplývající z poz-

dějšího určení délky), ale pouhých 0,004 

milimetrů! Prosadili jsme společně s ital-

skými kolegy, že se už nebude používat 

ruská teorie výšek, která se dostala do 

obliby posledních padesát let, přestože 

je prokazatelně chybná. Také jsme vy-

vinuli nejpřesnější metodu pro výpočet 

vodorovné plochy, ke které se vztahuje 

výpočet nadmořské výšky (přesnost 6 

mm). Celá tato zemská plocha se nazývá 

geoid, my jí říkáme bramboroid.“

Když se ohlédnete na svůj život, co 

byste vyzdvihl? 

„Podívám-li se na svůj obor, jsem hrdý 

na to, že se mi podařilo vychovat 25 dok-

torů a dalších odborníků, kteří si dobře ve-

dou po celém světě. Celkově jsem pyšný 

na to, že mám 6 vnuků a 4 z nich už studují 

na univerzitách (Skotsko, Kanada, Holand-

sko a Francie).“

Děkuji za rozhovor.  Eduard Lískovec
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Pojeďte s námi... Vzpomínky
22. dubna 2023

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

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

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

Odpoledne návštěva norimberské ZOO, která se nachází v příjemném prostředí lesoparku. 

Návštěvníci mohou vidět několik bazénů pro tučňáky a lední medvědy, ale i nosorožce, go-

rily, tygry, lvy, velbloudy, žirafy a mnoho dalších zvířat.

Hlavním lákadlem je delfi nárium a delfíní laguna – systém šesti velkých jezer či bazénů, 

kde žijí delfíni a lachtani a pro návštěvníky je zde připraveno představení s ukázkami je-

jich dovedností. K vidění je i podzemní prostor, kde lze nahlédnout přímo pod hladinu až 

do hloubky sedmi metrů.

3. června 2023

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

štítů a čistých ledovcových jezer. Nezapomenutelným zážitkem jsou pohledy na tuto krajinu z pa-

luby lodi. Vypravíme se do štýrské části Solné komory k jezeru Grundlsee, po jehož hladině nás 

přepraví místní lodní společnost. Na druhém břehu jezera se vydáme kousek pěšky do nitra hor, 

kde narazíme na další ledovcové jezero obklopené vysokými skalními stěnami, tajemné Toplitz-

see. Přes toto jezero přejedeme dřevěnými motorovými loďkami, abychom se na protějším bře-

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

24. června 2023

Orlí hnízdo a návštěva berchtesgadenských 

solných dolů
Jedna z nejkrásnějších a turisticky nejatraktivnějších oblastí Alp – Berchtesgadenský 

výběžek láká každoročně tisíce návštěvníků. Do historie se zapsal nejen díky významné 

těžbě soli, ale i v době nacistické éry jako druhé sídlo německého kancléře Adolfa Hitle-

ra. Naši návštěvu začneme v palírně rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny 

hořce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Po prohlídce a bezplatné 

ochutnávce lze zakoupit výrobky v obchodě přímo vedle palírny. Poté nás již čeká výjezd 

pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazývaná později americ-

kými vojáky Orlí hnízdo. Při hezkém počasí se tu nabízí neopakovatelné výhledy do alpské 

krajiny. Závěr programu bude patřit prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgade-

nu, kde se již od středověku těžila sůl – hlavní zdroj bohatství místních vládců, berchte-

sgadenských proboštů.

21. července 2023

Ženy Jindřicha VIII., aneb Chudák král(em) 

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

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

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

Začátek představení je v 21:30 hodin. Odjezd z nábřeží v Sušici je ve 16:30 hodin.

23. září 2023

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

mostem z 12. stol. a nejkrásnější gotickou katedrálou v jižním Německu. Historické cen-

trum, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, skrývá celou řadu historických 

domů a zajímavých zákoutí.

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

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

místo úcty významných osobností z německy mluvícího prostoru. Busty těchto osobnos-

tí, které jsou doplňovány i v současné době, si mohou návštěvníci prohlédnout uvnitř. Od 

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

16. prosince 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického 

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

Václav Kašák r. 1951, Vlasta Vítovcová r. 1930, Božena Vejdělková r. 1943, 

Julie Svobodová r. 1928.

Opustili nás...

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,

krutý osud nám tě vzal, smutný domov a cestu na hřbitov zanechal...

Dne 7. března uplynul třetí smutný rok, kdy nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 

pan

František Jiřík

z Nezdic na Šumavě. 

S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají 

manželka Marta, dcery Martina s manželem, Ivana s manželem, 

vnoučata Verunka, Vašík, Adélka a Klárka.

Dne 14. března je den 77. výročí narození paní 

Marušky Slavíkové 

zesnulé před deseti lety. 

S úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají manžel, 

synové a ostatní příbuzní. Děkujeme za tichou 

vzpomínku všem, kdo jste ji znali a měli rádi.

Klub důchodců POHODÁŘ
Letošní rok jsme zahájili 4. ledna besedou s paní Ludmilou Szvitko-

vou, která nás seznámila s nabídkou zájezdů na rok 2023. 18. ledna měl 

přednášku na téma holocaust pan Václav Diviš. 1. února proběhla bese-

da s paní Danou Ladmanovou, policistkou. Ta nám objasnila, jak se bez-

pečně chovat na silnici či cyklostezkách a jak si zabezpečit svůj majetek.

15. února jsme měli výroční schůzi klubu. Tam jsme zhodnotili loň-

ský – docela úspěšný – rok a zveřejnili jsme plány na rok letošní. Na této 

schůzi byl přítomen i pan Pavel Javorský, zastupitel Plzeňského kraje. 

Ze zastupitelů města se bohužel nikdo nedostavil, což nám bylo docela 

líto. Omluvou snad může být to, že se ve stejný den později odpoledne 

konalo veřejné zasedání v kině, kde určitě byly projednávány důležitější 

věci, a my doufáme, že ke spokojenosti sušických občanů.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří náš klub nějakým způ-

sobem podporují.  -JR-

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 šesté smutné výročí 

úmrtí pana 

Václava Lercha. 

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

Smutné jsou dny a život bez Tebe, 

my ale vzpomínáme stále na Tebe. 

Dne 10. března vzpomeneme dvacátého výročí 

úmrtí mého drahého manžela, našeho otce, pana 

Václava Žáka 

ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové 

s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 13. března a 14. března vzpomeneme 40 let 
od úmrtí paní 

Kateřiny 

Václavíkové 

a pana 

Jaroslava 

Václavíka. 

Vzpomínají synové s rodinami. 

Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu Sušice pořádá 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 
18. 3. 2023 od 10.00 hod. v restauraci na „Červené“.

Pohasl úsměv, zavřely se laskavé oči. 

Tvoje předobrá tvář už se za námi neotočí... 

Dne 14. března tomu bude sedmnáct 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.

Věroslav Mertl: Kruhy pod očima
 „Mít k dispozici nahrávky hospodských 

tlučhubů z tehdy a z nynějška, málokdo by 

rozeznal, který režim je na tapetě. Pořád ta 

stejná malost ducha, piplání se v aférách 

a skandálech, zobecňování jednotlivostí, 

škodolibá radost z debaklů. To nás tvoří, 

vlastně znetvořuje.“ To jsou slova prozaika, 

esejisty a básníka Věroslava Mertla, obsa-

žená v třetí knize deníků, esejů a rozhovo-

rů z let 2004–2012. Podobně jako ve dvou 

předchozích Mertlových knihách, jedná se 

i zde převážně o deníkové záznamy. Mám 

obě předchozí knihy Kruhů pod očima rád 

mj. i proto, že Mertl nezapomíná na sta-

rou ctnost dobrých spisovatelů – tj. úctu 

ke čtenáři. Snaží se, aby čtení jeho knihy 

bylo potěšením i radostí. Navíc o literatu-

ře uvažuje, přemýšlí o ní a říká, že na bu-

doucnost tzv. krásné literatury příliš nevě-

ří. Protože ji pohřbívá nejen namyšlenost 

internetových psavců, ale i úpadek knižní 

kultury, která je s ní odnepaměti spojená. 

Nedejme se tedy mýlit haldami vydáva-

ných knih, které nás zavalují – vězme, že 

jde většinou o „neknihy“ pro „nečtenáře“, 

a právě té krásné literatuře v konečné fázi 

zatnou tipec.

 Zahrnul proto do své poslední knihy 

přemítání vážná i rozmarnější, které mají 

velmi blízko zejména k eseji. Ty věnoval 

kupř. Františku Danielu Merthovi, Mojmí-

ru Trávníčkovi,Karlu Křepelkovi, Josefu 

Heydukovi, Jaroslavu Medovi, Robertu 

Sakovi a dalším svým přátelům. Čteme 

otevřená osobní vyznání i zjitřená znepo-

kojení nad některými nedobrými jevy ve 

společnosti. Kdysi literární kritik a Mertlův 

přítel Bedřich Fučík přirovnal jeho tvor-

bu k vínu,“ jež se lisuje jen z nejvzácněj-

ších hroznů dlouho zrajících nepochyb-

ně jen za nejtrpčího odříkání, za úpění 

duše, která se zříká všeho, jen ne sebe“. 

Nejsou ostatně tato slova nejpřesvědči-

vějším stvrzením vzácné jednoty celého 

Mertlova díla?  Ivan Nikl

Ten, kdo v srdci žije, neumírá. 

Dne 14. března uplyne osmnáct 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

Program: 

Čtvrtek 16. 3.

17.00 • Václav Diviš: Poslední noc Mistra Jana 

  Sušický divadelní klub SAL TERRAE 

20.00 • Ludmila Haut Čermáková: Manu Propria 

  Herecký spolek D&D School Plzeň 

Pátek 17. 3. 

17.00 • Roman Miler: Rychlorande, aneb To nevymyslíš! 

  Divadelní spolek ExLudvíci Plzeň 

20.00 • Antonín Procházka: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu 

  Divadelní spolek Jezírko Plzeň 

Sobota 18. 3. 

10.00 • David Auburn: Důkaz 

  TYJÁTR Horažďovice 

13.30 • Ivan Alexandrovič Gončarov: Oblomov 

  Divadlo JakoHost Plzeň 

17.00 • Jana Pacnerová: Spratek v penzionu 

  Divadelní spolek Žumbera Plzeň 

20.00 • Jiří Růžička: Ať žije premiér! 

  Divadlo PROPADLO Plzeň 

Neděle 19. 3. 

10.00 • Carlo Goldoni: Náměstíčko 

  Divadelní studio D3 Karlovy Vary 

13.30 • Zuzana Navrátilová: Taková normální rodinka 

  Divadlo Schody Sušice 

16.30 • Slavnostní vyhodnocení 

Vstupné na jednotlivá představení 70 Kč. 

Vstupenky si zakoupíte před představením v KD. 

Hořce je mi, když čtu v loňských novinách přání panu Emilu Kintzlovi 

k 88. narozeninám, které v plné síle oslavil 23. 2. 2022. Zároveň je tam 

jeho poslední příspěvek, kde se vyjádřil k válce na Ukrajině. Nevím, 

zda si to ještě přečetl, ale hned na druhý den po vydání novin došlo 

k osudové srážce při lyžování na kašperskohorské sjezdovce. Za dva 

dny pan Emil Kintzl zemřel. Odešel výjimečný sportovec a především 

člověk, který svými znalostmi, zkušeností a přehledem těšil celé ge-

nerace. Proto je mi na druhou stranu také trochu slavnostně a ra-

dostně, vzpomínám totiž na tu velkou práci, kterou tady vykonal. ED
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Sušickým fotbalistům vyšlo 

ideálně zahájení jarní polovi-

ny sezony. Áčko odstartovalo 

I.A třídu doma proti béčku Roky-

canům. Hráči navázali na pod-

zimní výhru 4:2 a před vlastními 

fanoušky zvítězili přesvědčivě 

3:0. „Taktika nám vyšla,“ hodnotil 

spokojený trenér Pavel Hrubec. Su-

šice se dostala po patnácti kolech 

do průběžného vedení v tabulce.

Zápasy po dlouhé zimní přípra-

vě bývají ošidné. Až na zkušené-

ho obránce Tomáše Marka šli do-

mácí do duelu s rezervou Rokycan 

kompletní, navíc se stihl adminis-

trativně dokončit návrat ostřílené-

ho stopera Petra Pechka z Dlouhé 

Vsi. Zápas přilákal k zadnímu hřiš-

ti s umělou trávou celkem 100 di-

váků, což je na zimní termín velmi 

solidní návštěva. 

„Jarní sezona začala velice brzy, 

proto bylo naše přípravné období 

velmi intenzivní. Potřebovali jsme 

nabrat kondici a samozřejmě také 

vypilovat technické věci. Celkem se 

nám to podařilo, nedostatky jsme 

analyzovali v přípravných zápa-

sech, chyby nás inspirovaly ke zlep-

šení v tréninkovém procesu. Musím 

kluky pochválit, jak se s náročnou fy-

zickou přípravou poprali a vše dobře 

odmakali,“ zmínil situaci před vstu-

pem do druhé poloviny soutěže 

sušický trenér Pavel Hrubec.

Na první jarní kolo přijel do Su-

šice tradiční soupeř z Rokycan. 

„Našim cílem bylo soupeře ihned 

od začátku dostat pod tlak ve vy-

sokém postavení a snažit se rychle 

vstřelit první branku. Tato taktika 

nám vyšla, ale nedařilo se nám přes-

ně zakončit a využít několik slibných 

Sport

Skvělý start do jara! 
Fotbalisté smetli Rokycany a vedou tabulku

SUŠICKÁ HOKEJOVÁ LIGA
Do konce zbývá odehrát ještě

4 utkání, vítězem letošní soutěže je 

již nyní mužstvo Petrovic. Výsledky 

posledních zápasů: Hrádek – Pe-

trovice 4:4, Týnec – Stavební 5:4, 

Stavební – Hrádek 6:3, Petrovice – 

Otavstroj 6:2. 

Kanadské bodování: Jáchym 

Ptašnik (Hrádek) 39 (24+15), 

Petr Lemberger (Otavstroj) 29 

(13+16), Tomáš Andrlík (Otav-

 poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Petrovice  16  12     1        3  86:       55 25
Týnec  14    9     1        4   71:       43 19
Otavstroj  15    8     1        6  77:       74 17
Hrádek  15    3     2      10  60:      101  8
Stavební  14    2     1      11  48:       69  5

stroj) 28 (20+8), Michal Holík 

(Petrovice) 27 (18+9), František 

Ryšavý (Petrovice) 18 (13+5), Petr 

Košvanec (Týnec) 18 (9+9), Petr 

Thurnvald (Hrádek) 18 (8+10), 

Jiří Janouškovec (Stavební) 15 

(9+6), Luboš Kopačka (Petrovice) 

15 (9+6), Tomáš Holý (Týnec) 15 

(6+9), Martin Hlaváč (Otavstroj) 

15 (6+9).   -jč-

Stav k: 2. 3. 2023

Sušické céčko nastoupilo do přípravy ve Velkých Hydčicích, kde domácího 

soupeře porazilo 8:4. Na snímku vepředu je autor čtyř branek Ondřej Skrbek.

příležitostí,“ ohodnotil Hrubec za-

čátek utkání.

Domácí šli brzy do vedení zá-

sluhou Ondřeje Míčky. „Soupeř se 

zatáhl na vlastní polovinu, aby nám 

zmenšil prostor pro kombinace a sna-

žil se hrát na rychlé brejky. Do první 

velké šance se dostal Marek Budil, ale 

sám unikající na hostujícího branká-

ře neuspěl, gólman jeho střelu kryl. 

Zanedlouho nás všechny rozjásal 

Oja Míčka, když se dobře zorientoval 

a střelou z velkého úhlu vstřelil první 

branku,“ popsal Hrubec. 

Sušice měla převahu a vytvářela 

si další šance. „Zanedlouho šel sám 

na branku Jarek Králík, ale hostující 

gólman opět vytasil skvělý zákrok. Do 

druhé poloviny utkání jsme šli s cílem 

přidat co nejdříve další branky a to 

velice dobře pochopil Marek Budil, 

po 10 minutách zvýšil na 2:0,“ pokra-

čoval Hrubec. 

Navýšení vedení domácího fa-

vorita uklidnilo, navíc pokračoval 

v dominantním výkonu. „Po dru-

hém gólu jsme poslali na hřiště čerst-

vé hráče, kteří měli zrychlit hru a zvý-

šit tlak na soupeře. To se opět velmi 

rychle podařilo a po krásné přihrávce 

od kapitána Tomáše Klímy skóroval 

po úniku Lukáš Hájek. To nás uklid-

nilo, zbytek utkání jsme dobře kom-

binovali, přibývalo šancí na vstřelení 

dalších branek, ale bohužel jsme je 

neproměnili,“ mrzelo Hrubce.

Domácí dokonce ještě kopali 

penaltu, jenže tu útočník Jan Skála 

nevyužil. „Zkušený exekutor napo-

dobil lehkým dloubákem Tondu Pa-

nenku, ale hostující gólman podtrhl 

skvělý výkon a penaltu zneškodnil,“ 

řekl Hrubec k další velké možnosti 

na navýšení skóre.

Zahozená penalta mužstvo mr-

zet nemusí. Důležité tři body na roz-

jezd jara znamenají posun v tabul-

ce, Sušice se dokonce dostala do 

průběžného vedení. Zimní lídr Kra-

lovice totiž překvapivě ztratily body 

doma s Křimicemi (1:2), Sušice se 

před svého soka dostala s jedno-

bodovým náskokem.

„V neděli jedeme do Chlumčan, 

kde si to rozdáme o lídra soutěže. 

Děkujeme fanouškům za podporu 

a doufáme, že náš ‚kotlík‘ dodrží slib 

a potěší výjezdem i fanoušky domá-

cích,“ vyzval Hrubec.

Chlumčany jsou průběžně třetí 

s tříbodovou ztrátou na Sušici. Další 

kolo hraje výběr Pavla Hrubce opět 

doma, v neděli 19. března (15.00) Su-

šice přivítá Dynamo Horšovský Týn. 

V následujících týdnech se rozjíždějí 

i další nižší a mládežnické soutěže, 

v nichž má Sušice také své zastoupe-

ní. O výsledcích ostatních týmů vás 

budeme informovat v následujících 

číslech Sušických novin.         -jon-

16. kolo 1.A třídy

TJ Sušice – FC Rokycany B 3:0

Branky: Ondřej Míčka, Marek Budil, 

Lukáš Hájek. Sestava TJ Sušice: Mí-

ček – Pivetz, Kodýdek, Pechek, Vy-

strčil – Štěch, Klíma T., Králík, Budil 

- Skála, Míčka. Střídali: Hájek, Kal-

tenbrunner, Kysilka, Hubáček Patrik.

Kategorie:

Kadeti  do 14 let  2009 a mladší

Junioři/ky 18 a mladší 2005–2008

Muži A  19–39 let 1984–2004

Muži B  40–49 let 1974–1983

Muži C  50–59 let 1964–1973

Muži D 60 a starší 1963 a starší

Ženy A  19–34 let 1989–2004

Ženy B  35– 49 let 1974–1988

Ženy C  50 a starší 1973 a starší

Přihlášení a informace:

Při prezentaci nebo na webu

www.mtb-susice.cz, tel. 777 722 756

Běží se za plného provozu, na vlastní

nebezpečí a podle pokynů pořadatele. 

V ceně startovného je občerstvení. 
Vyhlášení výsledků na vrcholu Svatoboru.

Sušické skákání a házení v hale
V sobotu 4. 2. 2023 uspořádal 

oddíl atletiky závody v Sušické hale: 

Sušické skákání a házení.

Za účasti 36 závodníků zejmé-

na z řad dětí – minipřípravka roč. 

2014 až 15, přípravky roč. 2012–13, 

mladšího žactva 2010–11, žactva 

roč. 2008–2009, dorostu roč. 2006–

07. Přípravky soutěžily ve třech dis-

ciplínách – skok z místa, hod plným 

míčem a člunkový běh, žactvo a do-

rost – skok z místa, výška, o tyči, vrh 

koulí. Nejvíce soutěžících se sešlo 

v minipřípravce dívek a přípravce 

dívek. Nejlepší výkony:

minipřípravka – dívky

Zuzana Vaňková (1. místo člun-

kový běh, 2. místo hod medikem 

– 5,56 m, 1, místo skok z místa –

1,55 m), Liliana Zajacová (2. mís-

to člunkový běh), Isabel Halmáš

(3. místo člunkový běh), Jana Hra-

chová (1. místo hod medikem), 

Terezie Frýzková (3. místo hod 

medikem, 2. místo skok z mís-

ta 1,42 m)

minipřípravka – hoši 

Šimon Puchinger (1. místo člun-

kový běh, hod medikem a skok 

z  místa), Janek Bulan (2. místo 

člunkový běh, 3. místo hod medi-

kem a 2. místo skok z místa) Pro-

kop Ševčík (3. místo člunkový běh, 

2. hod medikem, 3. skok z místa)

přípravka – dívky 

Stella Nachtigalová (3x 1 místo) 

další děvčata Julie Capcarová,, Kris-

týna Kopáčková, Lucie Hodánková, 

Dominika Zinkeová

přípravka – hoši 

Jan Zajac (2x 1. místo 1x 2. mís-

to), Vojtěch Kouba (2x 2. místo , 1x 

3. místo), Jonáš Úlovec (1 x 1. místo 

2x 3. místo)

mladší žačky 

Anna Staňková (1. místo medik 

–10,71 m, koule 2 kg 7,96 m), Linda 

Hromádková (1. místo skok z místa 

1,90 m , 1. místo výška 1,26 m) Julie 

Dudová (3x 3 místo)

mladší žáci 

Jáchim Koba (3x 1. místo), Milan 

Hrach (3 x 2 místo)

žákyně 

Alena Matoušková, Klára Javor-

ská, Nina Daniela Kohoutová

žáci

Jiří Frýzek (koule, výška) 

dorostenky 

Anna Valentová (tyčka, výška) 

a Kateřina Herboltová (koule) 

dorostenci 

Václav Mužík (Tyč 2,75 m os. re-

kord , koule, výška)

Závody proběhly v poklidné at-

mosféře díky velikosti haly a pěkné 

účasti diváků – rodičů , kteří nejen-

že fandili, ale pomohli i s organizací 

závodů a s přípravou sektorů. Velký 

dík patří též rozhodčím oddílu a tre-

nérkám při organizaci tak velkého 

počtu dětí. 

Největší úspěch a potlesk však 

sklidili všichni závodníci na medai-

lových místech při předávání zla-

tých, stříbrných a bronzových me-

dailí. Na koho se nedostalo, ten si 

osladil výkony výbornými koláčky 

a štrůdlem z pekařství Rendl. Dě-

kujeme a v neposlední řadě pat-

ří dík i správci sportovní haly, jenž 

nám pomohl tyto závody uskuteč-

nit.  Za pořadatele Honza Prášek

Vašek Svoboda

Naši atleti zahájili sezonu 2023 

na mistrovství Plzeňského kraje
Sezonu 2023 zahájili naši at-

leti na Mistrovství Plzeňského 

kraje jednotlivců v hale Otaka-

ra Jandery Praze-Stromovce. 

V soutěži dospělých a juniorů 

náš oddíl nikdo nereprezento-

val, pouze v kategorii dorostu. 

Zklamání nám připravil řídící 

pracovník soutěže tím, že ne-

povolil start žáků v soutěži sko-

ku o tyči. Mohli si pouze zatré-

novat před zahájením soutěže 

a otestovat doskočiště v hale 

s tartanovým rozběhem.

V  dorostenkách ve sko-

ku o tyči získala Anna Valen-

tová stříbrnou medaili výko-

nem 2.35 m a Barbora Kolářová 

bronzovou medaili výkonem 

2,20 m. Kateřina Herboltová ob-

sadila 6. místo ve vrhu koulí vý-

konem 7.95 m (3 kg). Je to její 

první start v atletických soutě-

žích. Dorostenec Václav Mužík 

zvítězil ve skoku o tyči výko-

nem 2.55 m a obsadil 5. místo 

ve vrhu koulí za 10,68 m (5 kg).

Výkony odpovídají tréninko-

vým možnostem: Pondělí a pá-

tek na stadionu a ve středu 1,5 

hod v hale za sokolovnou. To je 

málo na větší zlepšení výkonů. 

Je škoda, že před 6 lety nedošlo 

k výstavbě multifunkční haly 

s běžeckým tunelem, kde jsme 

mohli trénovat několikrát týdně 

v lepších povětrnostních pod-

mínkách. I přes tyto problémy 

se snažíme dobře reprezento-

vat Sušici.  Vašek Svoboda

foto Martin Kalný

 Tabulka 1.A třídy mužů

1. TJ Sušice   15 9 2  4 51:22  29 

2. TJ Sokol Kralovice  15 8 4  3 39:22  28 

3. TJ Keramika Chlumčany 15 8 2  5 32:22  26 

4. FK Bohemia Kaznějov 15 8 2   5 45:42  26 

5. TJ Košutka Plzeň   15 7 4  4 34:20  25 

6. FC Křimice   15 7 4  4 31:30  25 

7. TJ Sokol Malesice  14 6 4  4 30:23  22 

8. SK Smíchov Plzeň  15 6 3  6 28:25  21 

9. TJ Sparta Dlouhý Újezd 15 6 3  6 30:38  21 

10. TJ Dynamo Horšovský Týn 15 5 5  5 44:37  20 

11. FK Žákava   15 6 1  8 35:37  19 

12. TJ Start Luby             15  5 3  7 22:42  18 

13. TJ Sokol Mochtín  15 5 2  8 37:55  17 

14. FC Rokycany B  15 4 0 11 30:47  12

15. SSC Bolevec   15  1 3 11 16:42    6
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pá 10. 3. od 10.00 do 11.30

pá 10. 3. od 17.30 do 18.30

so 11. 3. od 10.30 do 12.00

so 11. 3. od 15.00 do 16.30

ne 12. 3. od 15.00 do 16.30

po 13. 3. od 10.00 do 11.30

út 14. 3. od 10.00 do 11.30

út 14. 3. od 15.00 do 16.30

16. 3. od 13.30 do 15.00

pá 17. 3. od 10.00 do 11.30

pá 17. 3. od 17.30 do 18.30

pá 17. 3. od 20.30 do 21.30

ne 19. 3. od 15.00 do 16.30

út 21. 3. od 15.00 do 16.30

BŘEZEN BAZÉN – PLAVÁNÍ WELLNESS
datum den pro veřejnost kondiční pro seniory smíšená pro ženy

10. 3. 2023 pátek 9:00–20:00 16:00–21:00

11. 3. 2023 sobota 10:00–21:00 16:00–21:00

12. 3. 2023 neděle 9:00–21:00 16:00–21:00

13. 3. 2023 pondělí 12:00–21:00 16:00–21:00

14. 3. 2023 úterý 11:00–21:00 16:00–21:00

15. 3. 2023 středa 11:00–21:00 6:30–8:00 16:00–21:00

16. 3. 2023 čtvrtek 12:00–20:00 10:00–12:00 16:00–21:00

17. 3. 2023 pátek 12:30–21:00 16:00–21:00

18. 3. 2023 sobota 9:00–21:00 16:00–21:00

19. 3. 2023 neděle 9:00–21:00 16:00–21:00

20. 3. 2023 pondělí 15:00 -21:00 16:00–21:00

21. 3. 2023 úterý 14:00–21:00 16:00–21:00

22. 3. 2023 středa 14:00–21:00 6:00–7:15 16:00–21:00

23. 3. 2023 čtvrtek 14:00–21:00 10:00–12:00 16:00–21:00

24. 3. 2023 pátek 14:00–21:00 16:00–21:00

Změna návštěvní doby vyhrazena. Aktuální provozní doba na www.sportoviste-susice.cz

Zvítězili jsme v Domažlicích

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

• zajištění chodu wellness, udržování pořádku, prodej drobného občerstvení

• saunové ceremoniály 

 Co požadujeme?

• příjemné a vstřícné vystupování, spolehlivost | • fyzická zdatnost

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

• práce na DPP nebo DPČ či podle dohody 

Proč k nám jít?

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

• Přátelský kolektiv. Zakládáme si na přátelské a uvolněné atmosféře

Nástup klidně hned nebo na základě dohody. 

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

Na hlavní pracovní poměr přijmeme úklidového pracovníka
V čem spočívá vaše práce?

• úklid společných prostor v areálu Sportoviště

• úklid sprch a šaten jak ve fi tness centru, tak v bazénu

• úklid sauny

Co požadujeme?

• příjemné a vstřícné vystupování

• spolehlivost, samostatnost, pečlivost

• týmového hráče

• časovou fl exibilitu (dvousměnný provoz – ranní, odpolední)

• fyzickou zdatnost

Proč k nám jít?

• stabilita – práce ve stabilní organizaci

• přátelský kolektiv

• pracovní benefi ty

Nástup v dubnu nebo na základě dohody. Prosím, kontaktujte nás do 20. 3. 2023

Pro více informací kontaktujte vedoucí plavecké školy paní Hromádkovou na telefonním čísle

777 358 686 nebo e-mailu: na hromadkova@sportoviste-susice.cz

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Výstava v sušické Galerii Sirkus je setkáním prací dvou autorek, které 

fascinovány světem přírody vytvářějí pozoruhodné obrazy z naleze-

ných rostlin a hub. Křehké rostlinné otisky i tajemné houbové obrazy 

poodhalují tajuplný svět.

 CHARVÁTOVÁ  SMEYKALOVÁ

TAJEMSTVÍ OTISKU

19. 2. – 16.4. 2023

Aktuálně probíhají na sportovišti:
1. Baby plavání pro děti od 6 měsíců do tří let

2. Plavecké kurzy pro dospělé

3. Letní příměstské tábory s různou tématikou

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

Dne 21. 2. 2023 se konala v Domažlicích kadeřnic-

ko-kosmetická soutěž Beauty Cup s tématem „Moder-

ní nevěsta a moderní ženich." Žáci ze Sušice, Domažlic, 

Stodu, Klatov, Plzně, Šumperka, Litoměřic, Prahy a So-

kolova porovnali své dovednosti ve čtyřech kategori-

ích: make-up, facepainting, dámský společenský účes 

a pánský účes. Hlavním úkolem bylo originální pojetí 

a zpracování daného tématu s maximálním využitím 

vlastní kreativity, představivosti a fantazie. Hodnotil 

se i celkový vzhled modelky, modela.

Ze SOŠ a SOU Sušice soutěžily dvě žákyně z nástav-

bového studia Podnikání se zaměřením Vizážista, 

stylista a tři žákyně oboru Kadeřník. Barbora Vláčilo-

vá s modelkou Marií Zavadilovou obsadila v kategorii 

dámský společenský účes 1. místo. Izabela Schwaigero-

vá s modelkou Natálií Hutařovou získala mimořádnou 

cenu poroty v kategorii soutěžní make-up. S výborným 

hodnocením poroty se dále soutěže zúčastnily : Adéla 

Kotábová s modelkou Janou Šlapákovou, Karolína Miš-

tarková s modelkou Denisou Šupovou a Lucie Budwei-

serová s modelkou Ivanou Míškovou. S úpravou vizáže 

modelek pomáhali žáci Eliška Žežulková a Erik Bauer.

Pavla Skýpalová, SOŠ a SOU Sušice

PROGRAM AKCE

1.4.2023

www.sportoviste-susice.cz

DE
N

JÓGOVÉ PROBUZENÍ  TROJÚHELNÍK A OBRÁCENÝ
TROJÚHELNÍK ZBLÍZKA 

  RELAXACE 

DETAILY AKCE
REZERVACE

UBYTOVÁNÍ ROUŠARKA

Sháníte brigádu na léto? 
Přemýšleli jste už o brigádě na letním koupališti?

Brigáda na letním koupališti je skvělá pro studenty, aktivní seniory i sezonní zaměstnance. 

V případě oboustranné spokojenosti možnost dlouhodobé spolupráce. 

Koho aktuálně hledáme do naší party? 

Spolehlivého, zodpovědného, týmového hráče se slušným chováním a vystupováním k zá-

kazníkům a kolegům na tyto pozice:

Obsluha kiosku • Vhodné od 16 let

Obsluha pokladna • Vhodné od 18 let

Pro více informací nás kontaktujte na: safranek@sportoviste-susice.cz nebo na telefon-

ním čísle 777 358 717

Výpomoc na ubytování Roušarka • Vhodné od 18 let

Pro více informací nás kontaktujte na: ferencikova@sportoviste-susice.cz nebo na tele-

fonním čísle 777 358 722

Plavčík • Vhodné od 18 let

Školení plavčíků: sobota 13. května a neděle 14. května – hrazeno

Pro více informací nás kontaktujte na: hromadkova@sportoviste-susice.cz nebo na tele-

fonním čísle 777 358 686

Pionýři uspořádali „maškarní“ ve své klubovně 

Jednu z našich schůzek jsme věno-

vali maškarnímu. Převlékli jsme se 

do nejrůznějších kostýmů od pa-

voučího muže až po ledního med-

věda. Teta Pechy připravila občer-

stvení a Karol byla nejlepší deejay 

celého odpoledne. Tancovali jsme, 

radovali se a Elík s Míšou si pro nás 

připravily Hip-Hop vystoupení, za 

něž sklidily velký potlesk. Na závěr 

schůzky jsme měli tombolu a roz-

dali si krásné ceny jako knížky, mis-

tičky a hrníčky. Děkujeme každému, 

kdo přišel a určitě se na nás přijďte 

také někdy podívat. Rádi vás uvidí-

me. Třeba o jarních prázdninách!

Karol „Kudrlina“

www.psotava.cz, IG psotava

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

PRODEJ
Prodám čalouněnou desku – oran-

žovou za dvouválendy – na zeď – 

cena 600 Kč. Obraz do obýváku – 

Klatovský park od Dr. Bílka – 100x180 

cm, cena dohodou. Tel. 723 229 931

Prodám pravou chodskou kerami-

ku, originál – cca 70 ks – cena doho-

dou. Lustr do obýváku pětiramenný 

– svícnový, kombinace dřevo–kov 

– cena dohodou. Tel. 721 619 927

Prodám nerozkládací gauč cihlo-

vé barvy. Cena 1.500 Kč, telefon: 

774 312 336

Případným zájemcům nabízím 

ZDARMA funkční fotoaparáty Mi-

nolta AF-DL a Beirette Electronic. 

Sušice Tel. 724 914 673 

Prodám polykarbonát a plastové 

nebo plechové střešní krytiny. Dále 

obkladové plechové krytiny napří-

klad na kůlny a stavby. Dále nabízím 

zahradní skleníky a přístřešky nad 

vchody. Tel. 775 601 680

Prodám: (2) ks dveře včetně truh-

lářských zárubní. 80/197 cm – levé. 

(1) ks 60/197 – pravé. (1) ks 60/197 

levé. Cena dohodou, nutno vidět. 

Tel. 606 633 919

Prodám: zachovalou starší kuchyň-

skou linku včetně nerez. dvojdře-

zu. Rozměry: horní část = výška

55 cm, délka = 200 cm, spodní skříň-

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

slonová kost. Cena dohodou. Tel. 

606 633 919

Prodám mrazák o objemu 64 l, 3 

zásuvky – nový. Není používaný, byl 

to nevhodný dárek. Tel. 723 606 833

Prodám 2 prošívané deky + 2 pol-

štáře. Vše nové. Cena dohodou. Tel. 

604 348 392

Prodám klavír zn. Hofman a Czer-

ny, cena dohodou. Tel. 720 174 486

Prodám: Nový nepoužitý kultivá-

tor zn. Hecht 7970 v záruce včet-

ně (2) ks kultivačních nožů, (2) ks 

vodících talířů a pluhu. Nová cena 

po slevě z původních 20.000 Kč je 

13.900 Kč. Tel. 606 633 919

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70 

i rozbitou nefunkční a hoblov-

ku s protahem 20–30 cm a leše-

ní Haki nejlépe 1 kostku a cirku-

lárku s kolébkou tovární výroby. 

Tel. 732 357 828

Koupím staré pivní láhve s li-

tými nápisy, staré zápalkové 

nálepky a  krabičky, reklamní 

plechové a  smaltové cedule, 

papírové dopisní zálepky, staré 

pohlednice Sušice a okolí. Přije-

du! Tel.: 606 494 996 

 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Máte nevyužitý domeček v Suši-

ci nebo blízkém okolí a chtěli bys-

te ho pronajmout? Hledám nové 

působiště pro svůj keramický ate-

liér a případné bydlení, za nabídky 

budu velmi ráda. Tel: 739 660 338 

RŮZNÉ
Slepím staré knihy, svážu diplomo-

vé práce. Levně. Tel. 739 744 687

Hledám sportovně aktivního par-

ťáka, parťačku na turistiku, cyklisti-

ku, lyže ap. Též cestování a chataře-

ní. Nejlépe do 80 let. Tel. 739 500 013

Kdo naklepe a naostří kosu a srpy. 

Nejlépe z okolí Rabí. Tel. 603 239 161

Nabízíme své služby: zámečnictví 

– kovovýroba a práce hodinového 

manžela. Martin Chudý, Pravdova 

259, Sušice, tel. 723 718 423 

Nabízím jazykové a  stylistické 

úpravy textu, korektury bakalář-

ských a magisterských prací, přípra-

vu na maturitní a přijímací zkoušky 

z českého jazyka, doučování. Více 

informací na www.hezkycesky.top. 

Tel. 606 49 49 96

Nabízíme strojní čištění kober-

ců, sedacích souprav, křesel, žid-

lí a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 

607 630 244 

36 – U Kapličky

V lokalitě mezi ulicemi Hrádec-

ká a Pod Svatoborem, které byly 

odnepaměti cestami na Hrádek, 

resp. Odolenov, je další dlouhově-

kou historickou cestou dnešní ulice 

U Kapličky. Jak již název napovídá, 

směrem z centra začíná u kaplič-

ky sv. Jana Nepomuckého (v ulici 

Pravdova – viz 7/2022), která byla 

postavena již v roce 1698, a zřejmě 

již dávno předtím se zde nacháze-

lo rozcestí. 

Stejně jako v současnosti tehdej-

ší cesta spojovala tyto končiny s uli-

cí Pod Svatoborem s tím, že u bý-

valé cihelny (po roce 1948 Strojní 

traktorová stanice, od roku 1960 

Zemědělská škola a pak SOŠ a SOU 

Sušice a Otavské strojírny) byla ne-

patrně odkloněna a to zhruba do 

ulice V Rybníčkách.

V této ulici také vznikly při vel-

kém stavebním rozkvětu ve 20. le-

tech 20. století první domy. Jednalo 

se komplex 39 rodinných dvojdom-

ků a řadových domů rozkládající 

se ještě v ulici Villaniho a V Rybníč-

kách zvaný podle původně vlhkých 

luk Benátky. Na Benátky směrem 

z centra navázaly Stodůlky. 

Nově vybudovaná ulice měs-

ta byla nejprve nazvána Uhlo-

va, podle starosty Karla Uhla. 

Název kupodivu vydržel i po 

roce 1948, ale při velkém pře-

jmenovávání ulic roku 1959 se 

stylově změnil na Pohraniční 

stráže. Od návratu k demokra-

cii v roce 1990 nese ulice název 

U Kapličky. 

Karel Uhl (1836–1909) byl dlou-

holetým starostou města Sušice 

(v  letech 1890–1905) a působil 

i jako okresní starosta. V 70. letech 

se zapojil do vysoké politiky. V do-

plňovacích volbách v roce 1875 byl 

zvolen na Český zemský sněm, kde 

zastupoval kurii venkovských obcí, 

obvod Sušice, Horažďovice. Patřil 

k Národní straně (staročeské pak 

mladočeské). Jeho rodina také 

v lokalitě ulice vlastnila pozemky 

a např. v roce 1837 nechala obno-

vit výše zmíněnou kapličku.

zdroj: cs.wikipedia.org, 

M. Pták, J. Lhoták, R. Šimůnek,

E. Semotanová – Historický atlas

měst ČR, J. Lhoták, J. Pachner,

V. Razím – Památky města Sušice

 text a foto Eduard Lískovec

MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ
Josef Krupík

Kaštanová 1161, Sušice
mob. 603 875 626

Biorezonanční metoda Bicom 
Je speciální diagnostický a terapeutický postup, 

který kombinuje poznatky tradiční čínské medicíny, 
kvantové fyziky a německé technologie. 

Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny 
a odstraněny skutečné a často skryté příčiny problémů. 

Kontakt: Olga Filipová, 733 121 100, filipova.olga31@gmail.com 
Cesar, 8letý americký bulldok. Očkovaný, čipovaný, registrovaný, není 

kastrovaný. Hledá se mu domov nejlépe se spaním uvnitř a výběhem 

na zahradu. Není vhodný k dalším psím samcům, kočkám ani hospo-

dářským zvířatům, které by lovil, lid-

skou společnost miluje. Na veterině 

se chová vzorně a nechá s sebou ma-

nipulovat a ošetřovat. Váží nyní 45 kg, 

nachází se v dočasné péči u Sušice. 

Další info na tel.: 604 555 924

Dasty je roční pes, kříženec labra-

dora a malamuta, očkovaný, či-

povaný, není kastrovaný. Je to 

ještě takové akční štěndo. Je vhod-

ný k domku se zahradou a dobrým 

plotem. Domácí zvířata neloví a lid-

skou společnost miluje. Velice chá-

pavý pes, kdo se mu bude jen trochu 

věnovat, získá v něm věrného, psího 

parťáka. Nachází se u Sušice, další info 

na tel.: 604 555 924

Děkujeme za pomoc. Nalezenci-Šumaváci 

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete na 

stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku.

Hledáme nový domov



Dobrý den, přátelé. Když 

jsme naposledy psali o husit-

ském králi Jiříkovi z Poděbrad 

dospěli jsme k okamžiku, kdy 

papež Pius II. vyslovil verdikt 

o defi nitivním zrušení basilej-

ských kompaktát. Stalo se 31. 

března 1462. I když to ještě ne-

bylo přímo řečeno, bylo jasné, 

že utrakvisté v čele s českým 

králem se stávají (opět) kacíři. 

V této chvíli jsme České králov-

ství opustili a věnovali jsme se 

působení husitských Bratříků 

na území Hor-

ních Uher (dneš-

ní Slovensko). 

V   p osle dním 

díle naší husit-

ské elegie jsme 

dospěli k  mo-

m e n t u ,  k d y 

uh er sk ý  k rá l 

Matyáš Korvín 

dobyl poslední 

bratřický tábor 

v Uhrách (bitva u Veľkých Kos-

toľan dne 30. ledna 1467). Touto 

porážkou se bratřická kapitola 

uzavřela.

Ačkoliv nás čekají v zemích 

Koruny české dramatické udá-

losti, poodstoupíme ještě na 

moment od dění ve střední Ev-

ropě a porozhlédneme se po 

ostatním světě. Spor katolíků 

reprezentovaných Piem II. s hu-

sitskými Čechy nebyl jistě ba-

nálním, ale Evropa i svět jako 

takový se ubíral svými cestami 

nehledě na to, co zrovna mezi 

sebou Pius II. a Jiřík z Poděbrad 

měli, nebo neměli. Jak tedy vy-

padal v polovině 15. století?

Obecně – končil středověk 

a lidstvo se posunulo, alespoň 

v našem západním pojetí, do 

novověku. Sílil pocit národnost-

ní. Evropští obchodníci se odva-

žovali až do Číny, karavany pu-

tovaly přes Saharu a benátské 

lodě křižovaly po Středozem-

ním moři. Šířila se vzdělanost. 

Alespoň mezi lidmi, kteří uměli 

číst. V Jižní Americe vzkvétala 

Aztécká říše, její ostrovní město 

Tenochtitlan bylo jedním z nej-

větších na světě. Inkové dospě-

li k nejmocnější říši v Americe. 

Osmanská říše si podmanila By-

zanc, Střední východ a jihový-

chodní Evropu. Islám se začal 

rychle šířit do východní Indie 

a Střední Asie. Čína se otevřela 

okolnímu světu a zažívala obdo-

bí velkého rozkvětu. Hlavní měs-

to se přestěhovalo do Pekingu, 

vzkvétala vzdělanost i umění. 

Japonsko žilo v dobrovolné izo-

laci, ale stálo na jednom z vrcho-

lů svého vývoje. Do Afriky začali 

pronikat Evropané, cizinci z Číny 

i Arábie.

Říše mongolské (nebo jinak 

Tatarské) Zlaté hordy, která se 

rozkládala na ohromném úze-

mí od severního Černomoří, 

úpatí Kavkazu, přes Povolží až 

na západní Sibiř, se v polovině

15. století začíná nenávrat-

ně rozpadat. Rusko ještě není 

onou imperiální říší, jak ji známe 

my, ale pokláda-

jí se k ní základy. 

Zatím jen pou-

hé Moskevské 

velkoknížectví 

se proměňuje 

v  centrum bu-

doucího ruské-

ho státu, kolem 

něhož se začala 

postupně sjed-

nocovat knížec-

tví ruského severovýchodu. 

A daří se mu postupně vyma-

ňovat z područí tatarské nadvlá-

dy – výše zmíněné Zlaté hordy.

V Anglii získává parlament 

stále větší pravomoci (vznikl 

již v r. 1265). Roku 1453 skon-

čila tzv. Stoletá válka, během 

níž se Anglie snažila ovládnout 

Francii. Ve velmi těžkém obdo-

bí vedla francouzská vojska te-

prve sedmnáctiletá vizionářka 

Johanka z  Arku (1412–1431). 

V Evropě končí období gotiky, 

přichází renesance („rinascen-

za“ – znovuzrození). Zasloužili 

se o to zejména řečtí učenci, 

kteří po pádu Konstantinopole 

(1453) opouštějí Byzanc a přiná-

šejí s sebou znalosti starověké-

ho Řecka a Říma. Ekonomický 

rozvoj západní a jižní Evropy 

umožňuje rozkvět umění – ma-

lířství, sochařství, architektury, 

hudby. Rozvíjí se filosofie, jsou 

pokládány základy věd, zejmé-

na přírodních. Zvyšuje se vliv 

univerzit a měst. S technickým 

pokrokem se zlepšuje námoř-

ní umění. Portugalci objevu-

jí Afriku, následně se vydávají 

na východ a r. 1514 doplouva-

jí do Číny. Španělé se pouštějí 

na západ. Roku 1492 objevuje 

Kryštof Kolumbus jih Severní 

Ameriky, r. 1497 doplouvá Gi-

ovanni Cabot do dnešní Kana-

dy a r. 1499 Amerigo Vespucci 

do Jižní Ameriky. Svět v době 

Jiříka.

5. března 2023

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Svět v době Jiříka

BŘEZEN NA ZAHRADĚ
Při výsevu mrkve dbáme pře-

devším na volbu pozemku, odrů-

dy a hustotu výsevu. Rozhodně 

nesejeme příliš hustě, nesklidili by-

chom kvalitní kořeny, ale niťovité, 

pokroucené a poškozené škůdci. 

Meziřádková vzdálenost by měla 

být 25 až 30 cm, abychom mohli 

mrkev pohodlně okopávat.

Hloubka výsevu má být asi 0,5 

cm a řádky je třeba po zahrnutí při-

máčknout. Pokud zjistíme, že je 

výsev po vzejití příliš hustý, vyjed-

notíme rostlinky na vzdálenost mi-

nimálně 5 cm od sebe. 

Je důležité mít v první polovi-

ně března ukončen zimní řez révy 

vinné. Při pozdějším řezu je totiž 

nebezpečí, že réva bude silně slzet 

(tím dochází ke ztrátě mízy a osla-

bení keřů).

Vyvážeme a ohýbáme větve 

u ovocných stěn a štíhlých vře-

ten. Na jednoleté výhony lze vy-

užít různá těžítka nebo drátěná 

ohýbadla. Do konce března rou-

bujeme a přeroubováváme všech-

ny peckoviny, v některých přípa-

dech i jádroviny. Podmínkou pro 

úspěšné roubování jsou nenaraše-

né rouby. Volíme obyčejnou nebo 

anglickou kopulaci, sedélkování, 

popřípadě kozí nožku. 

V případě zájmu poradím i po 

telefonu (21–23 hod.) – 725 314 

829    Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 

PORADNA

HISTORIE

Prvními trvalými obyvateli

Svojšic byli zřejmě rýžovníci zlata 

keltského původu, kteří rýžovali 

Na Kalném potoce. Dodnes jsou 

zde patrné sejpy, jejich původ ale 

zatím nebyl prozkoumán. Údajně 

patří do raného středověku, kdy 

rýžování pomalu ustává. V té době 

zdejší kraj zcela osídlil slovanský 

kmen Čechů, který volně splynul 

se zbytky keltského obyvatelstva.

Za zakladatele dnešní tvrze, 

která upoutá každého při příjezdu 

do vesnice, se považuje Jan Cíl ze 

Svojšic. Podle zatím archeologicky 

nepodložených zpráv mohli před-

chozí majitelé bydlet v jiné, určitě 

menší tvrzi, která stála na ostrůvku 

uprostřed dnešního Zámeckého 

rybníka. Dlouho se totiž ve Svojši-

cích přenášelo místní pojmenování 

Zátvrzí, označující dnešní tvrz, o níž 

je první zmínka z roku 1356.

Za Cílů byly k Svojšicím připo-

jeny okolní vesnice Odolenov, Ji-

řičná, Nová Víska, Krušec, Trpěšice 

a Staňkov.

V roce 1555 došlo k velkému 

dělení rodového majetku. Svojši-

ce převzal nejmladší syn Petra Cíla 

Václav. Později jeho vnuk Jindřich 

skoupil od svých bratrů Zikmun-

da Vojtěcha a Bedřicha 

Karla jejich podíly: tvrz 

s dvorem pivovar a po-

lovinu Svojšic.

V  roce 1647 mizí 

jméno Cíl z  dějin

Svojšic, protože Zik-

mund Vojtěch cí l 

prodal všechno své-

mu zeti Adamu Barto-

loměji Kocovi z Dobr-

še. Za třicetileté války 

došlo k  dobývání 

a zřejmě dobytí tvr-

ze – zbytky po ohni 

lze spatřit v přízemí u střílnové-

ho okna.

Roku 1850 zakoupil Svojšice 

Maxmilián Appeltauer s man-

želkou Žofi í – pohřbení jsou na 

hřbitově ve Svojšicích. Jejich pří-

buzenskými následníky se stali 

členové rodiny Valentovi, kteří 

se museli v padesátých letech 

minulého století vystěhovat, 

a s majetkem začalo hospoda-

řit JZD. Po restitučním řízení byl 

dvůr s tvrzí, pole a rybníky vrá-

ceny roku 1992 v žalostném sta-

vu Janu Valentovi a jeho sestře 

Libuši Hudcové.

Ze starého založe-

ní tvrze se zachovala 

věžovitá čtverhran-

ná stavba z lámané-

ho kamene, neomít-

nutá, pod sedlovou, 

nyní taškami krytou 

střechou. Spodní pa-

tra, která jsou rozdě-

lena zděnou příčkou 

na dvě, sloužila za 

sýpku, velké komory 

svrchních dvou pa-

ter za komory spížní 

a k uchování cenné-

ho majetku. Všechna 

okna jsou obdélníko-

vá, střílnovitá a úzká, 

pouze okna třetího 

patra jsou větší. V špa-

letách můžeme vidět 

skrovné zbytky pest-

rého ornamentálního 

malování.

Jediný vchod obrácený ze 

strany do dvora je gotický s vo-

dorovným v koutech krakorci 

podepřeným nadpražím. Nad 

ním jsou zbytky biblického tex-

tu psané písmem z 16. století. 

Ve čtverhranné prohlubni byly 

dva sdružené erby z pálené hlí-

ny a polychromované rodu Cílů 

že Svojšic. Ve zdivu jsou stopy 

po existenci dvou prévetů, to 

svědčí o používání tvrze k obý-

vání až do doby, kdy vedle vzni-

kl pohodlnější objekt bezesloho-

vého zámečku – zřejmě v době 

1826 až 1839 – kdy Svojšice pat-

řily Taaff ům. Za Appeltauerů do-

šlo k další přestavbě zámku do 

přibližné dnešní podoby.

SOUČASNOST

Po vrácení restituovaného 

majetku se začalo s potřebný-

mi opravami, protože do všech 

střech zatékalo. Bylo nutné vy-

klidit pozůstatky po hospodaře-

ní družstva, tak například ve tvrzi 

byl sklad olejů a nafty, staré obilí 

Recepty pro každý den

Asijský mrkvový salát s Jidášovým uchem
Jidášovo ucho (Auricularia 

auricula-judae) je díky své neut-

rální chuti možné spojit v pod-

statě s čímkoliv, ale já si ho oblí-

bila především ve smažené rýži, 

v polévce a také v houbovém 

čaji. Kouzelné na něm je i to, že 

si ho můžete snadno koupit ve 

večerce, ale ještě snadněji najít 

v lese. Roste totiž na kdejakém 

bezu a vám tak zpestří třeba pro-

cházku u řeky. 

Budete potřebovat: 

• 1 hrst sušeného Jidášového ucha

• 3–4 ks mrkve

• 1 lžíce citronové šťávy

• 2 lžíce sezamového oleje

• 1 lžička rybí omáčky

• 1 větší lžička sójové omáčky

• 1–2 lžičky světlého 

 a tmavého sezamu

• 1 stonek čerstvé hladkolisté 

 petržele

Postup je rychlý a jednoduchý: 

1. Pokud máte sušené ucho, je 

třeba si ho nejdříve namočit do 

vody. Já používám vroucí a nechá-

vám 10–15 minut louhovat. Vodu 

nevylévám, lehce přisladím medem 

a piji jako houbový čaj z Jidášova 

ucha, který je opravdu zdravý.

2. Mezitím si oloupu mrkev 

a škrabkou nebo nožem nakrájím 

na opravdu tenké proužky.Mrkev 

dám do misky a nabobtnalé Ji-

dášovo ucho nakrájím na jemné 

proužky. Přidám k mrkvi. Nezapo-

menu přidat ani najemno nakráje-

nou petrželku.

3. Nyní je čas na dochuce-

ní. Uvedené množství sezamo-

vého oleje, rybí omáčky, sójové 

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

omáčky, šťávy z citronu přidám 

k mrkvi a uchu Jidášovu a pečlivě 

promíchám.

4. Nakonec posypu sezamo-

vými semínky. Salát s Jidášovým 

uchem je vhodný jako příloha ke 

grilovanému masu, do burgerů, 

baget. Nejlepší je druhý den, kdy 

se chutě opravdu rozvinou a mr-

kev zkřehne.

TIP! Chcete se naučit sbírat 

čerstvé houby po celý rok? Na-

učím vás nové druhy výborných 

hub. Ve svých houbařských vi-

deích předávám zkušenosti z lesa. 

Kde nové druhy hub najít, jak je 

poznat a co jak je co nejchutně-

ji zpracovat? Vše zjistíte na mém 

youtube Šumavská houbička. 

Lucie Drozdová

a pytle, v zámečku pak kanceláře 

a uložení náhradních dílů na trak-

tory včetně pneumatik. Manžel se 

sestrou, která bydlí v Sušici, muse-

li všechno zvládnout. Nemusím 

vysvětlovat, že se potkávali se zá-

vistí a schválnostmi, ale na straně 

druhé i s pochopením a pomocí. 

Byly příležitosti všechno prodat, 

ale úcta k práci předků je vedla 

k pokračování postupně budovy, 

pole, les i rybníky dát do 

lepšího stavu.

Nejdříve proběhly 

opravy střech na zámku, 

následovaly výměny na 

obytné části a později 

na stodolách. Při všech 

opravách nám pomá-

hali „Kluci“ z Ukrajiny, 

s nimiž máme telefon-

ní kontakty i nyní. Bo-

hužel jeden z nich, ten 

nejmladší, padl v sou-

časné válce.

Poslední přišla na 

řadu tvrz a to v roce 2011–2012, 

kdy proběhla oprava zdiva a stře-

chy. Bylo nutné vyměnit části kro-

vů zasažené dřevomorkou a polo-

žit nové střešní tašky. Práce byly 

komplikované výškou tvrze a za-

jištěním speciálního jeřábu. Opra-

vy by nebylo možné provádět bez 

součinnosti odboru památkové 

péče MÚ Sušice a NPÚ Plzeň, pro-

tože tvrz kulturní památkou.

Objekt si pak vybraly i dvě 

dvojice ke svatebnímu slibu, Čes-

ká televize zde natáčela pořád 

Cyklotoulky, Naši farmáři a část 

Toulavé kamery. 

K realizaci výstav profesio-

nálních i amatérských umělců 

nás dovedlo poznání, kolik ši-

kovných lidí kolem žije. Jedním 

z iniciátorů byl řezbář Jan Bro-

dil z Částkov, který nezištně po-

máhal s Milanem Pokorným ze 

Sušice. V neposlední řadě nám 

nebylo lhostejné i množství tu-

ristů, kteří projevili zájem pro-

hlédnout si tvrz i zevnitř. To nás 

vedlo k uspořádání výstav 15 let 

za sebou. Tuto hegemonii naru-

šily roky coronavirové nákazy. 

Dnes mně už můj zdravotní stav 

nedovoluje v této tradici pokra-

čovat. Moc mě to mrzí, protože 

to byla skvělá příležitost popoví-

dat si s milými lidmi. Výstavy tra-

dičně začínaly výstřelem z děla 

a scházelo se až 300 návštěvníků.

PLÁNY DO BUDOUCNA

Nejbližším záměrem je likvida-

ce plechové kůlny ve dvoře, která 

moc parády nenadělá. Zpočátku 

byla ale jediná, kam nezatékalo 

a mohly se v ní zaparkovat potřeb-

né stroje. Na jejím místě by vzniklo 

místo pro realizaci výsadby a zá-

měrů naší starší dcery. Chceme 

také umožnit zájemcům prohlídku 

tvrze, kostela a celé vesnice, kte-

rá se zkrášluje a probouzí k živo-

tu. A konečně je podstatné říct, 

že naší povinností je předat svým 

nástupcům hospodářství v lepším 

stavu, než jsme ho přebrali. To dlu-

žíme našim předkům, kteří se vždy 

chovali čestně. Jedno přání si však 

splnit nedokážeme a to, aby nám 

bylo o 20 let méně.

Za majitele Alena Valentová

ZÁMKY na Sušicku13

SVOJŠICE
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Ples byl veselý, přestože hrál Sentiment
Společnou společenskou událostí sušických 

sportovců je Sportovní ples v sokolovně. Letos se

4. března uskutečnil po dvouleté covidové pauze 

již 9. ročník. Akci uspořádali sokolové ve spolu-

práci s městem, tělovýchov-

nou jednotou a  Sušickým 

kulturním centrem. Na ná-

vrhy svých sportovních klu-

bů byli oceněni vybraní spor-

tovci a činovníci. 

Program uváděný Zuza-

nou Navrátilovou byl o Kloub 

decentnější, vyhlášení nejlep-

ších sportovců jednotlivých 

klubů pod pódiem krapet 

svižnější a nechyběl guláš ani 

zajímavá sportovní vystou-

pení. Dostatečný prostor do-

stal i tanec účastníků na vol-

ném parketě, jehož styl svými 

přesnými rytmy a lahodný-

mi tóny určila klatovská ka-

pela Sentiment. 

9. ples byl zároveň osla-

vou 110 let fotbalu v Sušici. 

(Áčko navíc onoho dne vy-

hrálo první mistrovský zápas jara). Fotbalisté byli 

proto nejen nejvíce slyšet, ale jejich nastupující 

generace předvedla úvodní vystoupení večera, ze 

kterého byl patrný fotbalový um i týmový duch 

(foto 4 a 5). Další představení obstarala Tělocvičná 

jednota Sokol Sušice. Její těžiště spočívá v pravi-

delné a dlouhodobé práci s dětmi a mládeží na 

rozvoji základních fyzických dovedností, které 

jsou soustředěny zejména do gymnastiky. Proto 

několik děvčat předvedlo sestavu prostných na 

žíněnce (foto 11) a všichni pak cvičení se střapci 

(tzv. pompony – foto 2). 

Ocenění v podobě skleněné plastiky a kytice 

předávali vybraným sportovcům starosta měs-

ta Petr Mottl, starostka Sokola Hana Šafrová a za 

TJ Sušice Iva Rochová (foto 1). Petr Mottl ve svém 

projevu zdůraznil, že sportovci mají výdrž a je na 

ně spolehnutí, proto i jejich plesy po neblahém 

covidovém období pokračují s výbornou atmosfé-

rou. Fotbalistům zároveň poblahopřál k prvnímu 

vítěznému utkání prvního kola jarní části soutěže. 

Do sportovní a pohybové výchovy dětí ve měs-

tě velkým dílem přispívají také kurzy příspěvko-

vé organizace Sportoviště města Sušice. Jejich 

příspěvkem do programu plesu 

bylo vystoupení Taneční akade-

mie. Děvčata předvedla propra-

covanou tanečně sportovní se-

stavu (foto 3). V programu večera 

nechyběla tombola ani tradiční 

dámská volenka. 

OCENĚNÍ SPORTOVCI

(Texty z podkladů organizáto-

ra byly čteny při vyhlášení.)

Bára Galušková – Klub vod-

ních sportů (foto 6): V roce 2022 

zvítězila v sérii Českého poháru 

juniorů. Tím se stala v sezoně 2022 

českou juniorskou jedničkou, kdy 

za sebou nechala i o dva roky star-

ší juniorky. Zvítězila v soutěži ECA 

2022 /Evropský pohár juniorů/. 

V českém poháru seniorů si po-

prvé v životě vyjela 1. výkonnostní 

třídu. V této lize nejlepších třiceti 

českých žen, kde si profesionálo-

vé vyjíždějí nominace na OH, MS 

i ME skončila jako šestnáctiletá 

juniorka na 16. místě.

Dagmar Radová – TJ Sušice 

volejbal (foto 7): Dáša patří mezi 

osobnosti sušického sportu a to 

nejen volejbalu a ASPV. Na pře-

lomu tohoto a minulého století 

se zapsala do historie volejbalu 

na klatovském okresu jako ne-

kompromisní smečařka a vynika-

jící nahrávačka. Po skončení své 

aktivní závodní dráhy působila 

v TJ Sušice jako nenahraditelný 

funkcionář. 

Kateřina Dušková – Ju-

doclub Sušice: Kateřina je nej-

úspěšnější závodnicí Judoclubu 

Sušice za rok 2022. Absolvovala 

17 soutěží v kategorii starší žáky-

ně. Na Přeboru České republiky 

v kata se ve dvojici s Karolínou 

Tittlovou umístila na 2. místě. Zúčastnila se 

Přeboru České republiky, kde postoupila do 

druhého kola vyřazovacích zápasů. Reprezen-

tovala Plzeňský kraj na Olympiádě dětí a mlá-

deže a stala se vítězkou 

Krajského přeboru.

Jan Flégl – T. J. Šach-

klub Sokol Sušice (foto 8): 

Šachy hraje závodně již 

50 let. Do sušického ša-

chového oddílu přestou-

pil z Pardubic v roce 1978. 

V Sušici zažil nejlepší ša-

chová léta, kdy Sušice hrá-

la 1. divizi v čele s MUDr. 

Pavlem Děkanem. Zahrál 

mnoho simultánních par-

tií a nejvíce si cení výhry 

nad gruzínským hráčem 

Zurapem Azmajparašvi-

li, který na přeboru Ruska 

porazil Anatolije Karpova. 

Dnes hraje šachy za obě 

družstva KP II i KP III a pro-

slavil Sušici i na turnajích 

na Slovensku.

Eliška Hostková – TJ Sušice atletika: Klí-

čové sportovní úspěchy v roce 2022: 1. mís-

to v kategorii juniorek (do 19 let) sdružené 

oblasti Plzeňského, Karlovarského a Jiho-

českého kraje v běhu na 3 000 m na dráze;

3. místo na mistrovství ČR juniorek v běhu 

na 10 000 m na dráze; 2. místo na mistrov-

ství ČR juniorek v běhu na 3 000 m na dráze; 

2. místo na mistrovství ČR juniorek v silnič-

ním běhu na 10 000 m (závod Praha–Běcho-

vice); mistryně ČR v přespolním běhu juni-

orek na 4 000 m (kros); jako jediná juniorka 

z ČR byla nominována na krosové Mistrov-

ství Evropy do Turína; 3. místo v běhu na

3 000 m na dráze na mezistátním junior-

ském utkání v Mariboru ve Slovinsku. 

Ladislav Šafhauser – SKI Club: Láďa 

Šafi je členem SKI CLUBU SUŠICE přes 

60 let. Podílel se na výstavbě sušické-

ho vleku na Štěbetce, vleků na Modra-

vě (dnes již bohužel zaniklých), na výstav-

bě modravské ski chaty (provozujeme 

zde turistické ubytovaní), odučil přes

40 let v dětské lyžařské školičce a strávil 

spousty dní jako vlekař. Dodnes je aktivním 

lyžařem, cyklistou a turistou.

Vratislav Krulich – TJ Sušice kopaná (foto 10)

František Štorek – Šipkový klub.

Adéla Kopová – Plavecký oddíl Sportoviš-

tě Sušice: Za rok 2022 se účastnila na všech 

krajských přeborech žactva, na kterých se 

v různých kategoriích vždy umístila na bed-

ně (prvních třech místech).

Jiří Voves – TJ. Sokol – loutkářský odbor (foto 

9): Do loutkového divadla přišel už v r. 1979. Brzy 

si skvěle osvojil práci s loutkou a v případě nouze 

zvládl odvodit dvě i tři loutky najednou. Svým 

hlasovým fondem pak obohacuje po-

hádky o celou řadu postav Hon-

zů, Jiříků, princů, králů a čertů. 

Dokonale dokáže pozměnit 

svůj hlas pro různé loutky 

i v jednom představení. 

Během své 44leté činnos-

ti se mu dostalo několi-

ka významných ocenění 

od loutkářských asoci-

ací. Do současné doby 

je velmi platným a ne-

nahraditelným členem, 

který pomůže radou i pří-

kladem mladším kolegům.

Jiří Zelený – Síň slávy: 

Od chvíle, kdy nastoupil na 

místo starosty města Sušice, se 

začal aktivně zapojovat do jednání, 

která by vedla k brzké opravě sokolovny. 

Jemu musí patřit velké poděkování za to, že do-

kázal zajistit potřebné finanční prostředky. Po 

domluvě se sušickými sokoly přijal místo v jejich 

řadách a jako člen výboru pomáhal i při zajiš-

ťování stavebních oprav sokolovny. Po dokon-

čení oprav a převedení objektu sokolovny 

do vlastnictví města Sušice, byl zvo-

len starostou Tělocvičné jedno-

ty Sokol Sušice a spolupodílel 

se na zajišťování chodu or-

ganizace. Jeho myšlenkou 

bylo zbudovat v sokolov-

ně minipivovar. Tak chtěl 

naplnit svojí ideu, že 

město má mít pekárnu, 

jatka a pivovar, ale z fi-

nančních důvodů se to 

nezdařilo. Že je i spor-

tovec, dokázal při po-

řádání jednoho z „Běhů 

Teryho Foxe“ v Sušici, kdy 

se hecoval s Emilem Kintz-

lem a pak s ním k překvapení 

všech závod doběhl až do cíle.

Martin Mataše – TJ Sušice kopa-

ná: Ocenění in memoriam.   

text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

Zajímavosti
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