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Ukrajinský prezident Vo-
lodymyr Zelenskyj ve svých 
vystoupeních k několika par-
lamentům demokratických stá-
tů, aby přiblížil situaci lidí na 
Ukrajině, řekl: „Představte si, 
že vás ve vašem městě ve 4 ráno 
probudí výbuchy bomb, děti vás 
obejmou a ptají se Co se děje?“ 
Ano, představujeme si to i my, dí-
váme se na ty záběry v televizi, ale 
nemůže se to ani zdaleka vyrov-
nat tomu strašlivému autentické-
mu prožitku. Většina lidí v České 
republice má však osobní či pře-
dávanou podobnou zkušenost. To 
když tanky a letadla stejné armády 
v roce 1968 vtrhly do naší země 
a kladivem obnovily železnou 
oponu státu uvolňujícího se z to-
talitních pout. Víme kolik boles-
ti a zmaru to lidem přineslo opět 
na dalších dvacet let. Ty hanebné 
okamžiky okupace v paměti čes-
kého národa zůstávají. I proto se 
většina Čechů snaží pomoci, když 
se Ukrajina takové agresi postavi-
la. Naše město je v tomto ohledu 
pohotové a aktivní. Na radnici 
zavlála ukrajinská vlajka a hned 
byla zahájena sbírka potřebných 
věcí, z nemocnice odeslán zdra-
votnický materiál a začala se 
řešit pomoc uprchlíkům dora-
zivším na Sušicko. Pomoc právě 
těm lidem, kteří museli narychlo 
opustit své domovy a dost možná 
před několika dny na vlastní kůži 
prožili hrůzy zmíněné v úvodu 
ukrajinským prezidentem.

Ve čtvrtek 17. března se v su-
šickém kině uskutečnilo dvou-
stupňové setkání, které svo-
lal starosta města Petr Mottl. 
V první části došlo na společné 
jednání zástupců vybraných od-
borů městského úřadu, příspěv-
kových organizací města, spol-
ků věnujících se dětem a mládeži 
a individuálních dobrovolníků. Na 
druhou část pak dorazili již uby-
tovaní ukrajinští uprchlíci a vy-
slechli si možnosti další nabízené 
pomoci od města.

V úvodu první části starosta, 
zdůraznil že se jedná o pomoc vá-
lečným uprchlíkům a dodal: „Mys-
lím si, že je v tuto chvíli naší po-
vinností v rámci svých možností 
pomoci, v čem můžeme. Dnešním 
cílem je domluvit se na vytvoření 
pracovních skupin, které by se vě-
novaly dětem už ubytovaným v na-
šem městě a pomohly jim s adapta-
cí na nové prostředí i jazyk.“ Pak 
vysvětlil, že je to jen první ale dů-
ležitý krok pomoci, a že další vzdě-
lávání už systémově zajistí minis-
terstvo Ministerstvo školství ČR. 
„To, o co bych vás chtěl požádat, 
je, abychom se pokusili dětem a že-
nám jejich nelehkou situaci po pro-
žitých útrapách trochu zlidštit, aby 
v základech poznali nejen náš jazyk 
a kulturu, ale i charakter většiny 
Čechů, kteří si cení obrany takové 
hodnoty, jakou je svoboda.“

V součanosti (17. března) se 
zde nachází 89 uprchlíků, z toho 
45 dětí, 28 žen a 16 mužů dů-
chodců nebo synů uvedených 
matek. Město se pro všechny pří-

Město se k pomoci postavilo čelem

chozí snaží najít dlouhodobé uby-
tování zejména prostřednictvím 
městských bytů a starosta při té 
příležitosti poděkoval občanům, 
kteří také poskytli ubytování.

Přítomní se po košaté dis-
kuzi nakonec dohodli na za-
jištění adaptačního programu 
od 9 do 12 hod., třikrát týdně. 
Děti budou rozděleny do skupin 
podle věku. Nejprve se za asis-
tence svých matek budou věno-
vat výuce nejnutnějších základů 
českého jazyka. Pak si je převez-
me další pracovník a provede je 
městem, ukáže důležitá i zajímavá 
místa, nebo může být na programu 
promítání atp. Město k tomu po-
skytne všechny potřebné prosto-
ry. Ve 12 hod. budou mít všichni 
zajištěn oběd v ZŠ a získají také 
informace o možnostech odpoled-
ních aktivit v rámci sportovních 
a volnočasových sdružení (např. 
TJ, Pionýr, Junák). 

Tyto informace byli sděleny 
ukrajinským uprchlíkům, kte-
ří přišli na druhou část setkání. 
Starosta Petr Mottl je přivítal 
a řekl: „Česká republika má také 
zkušenost s ruskou agresí, a pro-
to si alespoň vzdáleně dokážeme 
představit, co prožíváte. Slibuji, 
že se budu snažit dělat vše pro to, 
abyste se v naší zemi a v našem 
městě cítili dobře. Všichni z pří-
tomných organizací jsou zde, aby 
vám pomohli.“ Dále připomněl, 
že město pomáhá se zajištěním 
ubytování, administrativou, so-
ciální oblastí i zprostředkováním 
nabídky zaměstnání.

Ředitelé středních škol pak 
přítomné informovali o mož-
nostech studia. Ing. Jaromír Ko-
lář (SOŠ a SOU) uvedl, že nový 
zákon umožní podmínečné stu-
dium ještě v tomto školním roce, 
na příští rok bude možné přihlá-
sit se až do 5. dubna. Mgr. Ivan 
Kratochvíl (gymnázium) dodal, 
že podmínkou přijetí ke studiu je 
složení zkoušky z matematiky. 
Podrobnosti zájemci získají pří-
mo na školách.

„Přál bych si, aby ta nesmysl-
ná válka brzy skončila, držme si 
všichni palce,“ zakončil setkání 
starosta.  Eduard Lískovec

foto Jakub Krakovčík

Známé a poutavé vyprávění 
„Z Čech až na konec světa“ připo-
míná neklidnou dobu krále Jiřího 
z Poděbrad, který vyslal mírové 
poselstvo k evropským panovní-
kům, aby vytvořili mírový spolek, 
který by společně bránil Evropu 
před akutním nebezpečím násil-
nických hord od východu.

Tato prozíravá myšlenka spo-
jené Evropy a její společná obra-
na vyšla bohužel ve své době na-
prázdno, ale stala se skutečností 
v době naší, kdy jsme si mysle-
li, že mír je věc tak samozřejmá 
a válka už nebude nikoho strašit 
a více ohrožovat.

Jsme však svědky brutální-
ho napadení pokojné sousední 
země. Agresor odstřeluje města 
i vesnice, terorizuje pokojné oby-
vatelstvo. Nedaleko od nás zuří 
válečná litice, kdy jsou zabíjeni 
i civilisté, ženy, děti, staří lidé, 
kteří se nemohou bránit. Válečné 
zločiny denně vyhánějí tisíce a sta 
tisíce uprchlíků z jejich domovů 
a nikdo z nich neví, kam se obrá-
tit. Muži na Ukrajině brání svou 
zemi, své drahé, jejich životy. Brá-
ní svobodu, statečně bojují a bojují 
i za nás – za celou Evropu.

Uprchlická vlna se přelévá 
z Ukrajiny do sousedních svobod-
ných států, do Polska i k nám. Před 
několika málo lety, jsme se třásli 
u nás strachem přijmout jen 40 syr-
ských sirotků! Zásadně a rezolutně 
se naši politikové tehdy zapřísahali 
jakkoliv pomoci běžencům, nechtě-
li vidět jejich utrpení a velikou nou-
zi a odmítali naprosto přísně tzv. 
kvóty přerozdělování a pomoc, kte-
rou žádalo evropské společenství.

Ale nyní se stalo něco úžasné-
ho: ozvalo se prosté lidské svědo-
mí, soucítění s těmi, kteří i k nám 
přicházejí a hledají přístřeší, při-
jetí a pomoc. Zvedla se naprosto 
neuvěřitelná spontánní lidská so-
lidarita. Naši lidé pomáhají: orga-
nizace, dobrovolníci i jednotlivci. 
Konají se sbírky i akce na podporu 
Ukrajiny i přicházejících Ukrajin-
ců. Je třeba vidět a ocenit kroky 
naší vlády, postoj premiéra i Par-
lamentu ČR.

Po tomto poněkud obšírném úvo-
du se chci vrátit k vlastnímu tématu, 
který jsem nazval „Putování od Kyje-
va až na Šumavu“ a podělit se s vámi 
o přímou zkušenost ukrajinských žen 
a dětí, které přicházejí až k nám a co 
za tu poměrně krátkou dobu prožily. 
Zavolala mi dcera „Tati, je třeba dojet 
do Klatov a tam vyzvednout rodinu se 
třemi dětmi.“ A tak jsme tam ve stře-
du 16. 3. přijeli a s našimi budoucími 
přáteli se pozdravili „Laskavo prosi-
mo! – Buďte vítáni!“

Odjeli jsme s nimi směrem do 
Hartmanic na Prostřední Krušec, 
kde jsme je očekávali a ubytovali. 
Byli rádi, že si mohou konečně po 
tak dlouhé a vyčerpávající anabázi 
odpočinout, v klidu se najíst a zaleh-
nout. Pak přišlo na další setkání. Za-
jímalo nás přirozeně odkud jsou a co 
zažili. A nebylo toho málo.

Babička Marija rozechvěle vy-
práví. „Pocházíme ze sela (vesnice) 
Lipivka z Kyjevské oblasti. Pracova-
la jsem v nemocnici jako sanitářka. 

Když jsme byli napadeni, byl to 
pro nás šok. Nikdo nevěděl, co 
bude. A jak se události dál vyví-
jely a to asi znáte ze zpráv o válce 
na Ukrajině, lidé se začali vydá-
vat na cestu někam do bezpečí. 
Bylo to hrozně zmatené, chaotic-
ké. Vzali jsme jen to nejnutnější. 
Já jsem se vydala 6. 3. přes Ky-
jev do Lvova. To je na západní 
Ukrajině a odtud do Mukačeva.“

„Nu ano – Mukačevo, Užho-
rod, Podkarpatská Rus! To pře-
ce bylo za první republiky vel-
ké území našeho státu, kde jsme 
tehdy stavěli školy, nemocnice, 
pošty dráhy“, připomenul jsem 
a naslouchali jsme, co bylo dál.

Marija pokračovala. „V Mu-
kačevě jsem pak čekala na děti 
a vnoučata, které tam pak přije-
ly z místa Makarov– Boroďanka. 

Bylo to radostné a dojemné set-
kání. Přijely všechny zdravé a v po-
řádku. Dcera Olga s dvěma dětmi 
(3 a 12 let) a snacha Julia se sedmi-
letou dcerkou. V sobotu 12. března 
jsme už organizovaně odjížděly až 
na hranici se Slovenskem do místa 
Vyšné Německé a odtud autobusem 
do Košic. Všude se o nás starali 
a pomáhali nám. Z Košic jsme pak 
již jeli vlakem do Prahy. Všechno to 
bylo pro nás velmi únavné, hlavně 
pro děti. Z Prahy jsme odjely 13. 
března do Plzně, kde jsme dostaly 
vizum a z Plzně jsme se dostaly do 
Klatov a to další už znáte. Přijeli 
jste pro nás a my jsme u vás našly 
druhý domov.“

„A co vaši muži? Ti zůstali na 
Ukrajině?“ – „Tak, na Ukrajině. 
Muži bojují a nevíme, co je s nimi. 
Dej, Bože, aby ta válka skončila!.

Vám všem, přátelé, za vše 
moc děkujeme! Ďakuju – balšo-
je spasibo!“

Sláva Ukrajině! 
Václav Diviš

Putování – podorož – od Kyjeva až na Šumavu

Nouzový stav kvůli efek-
tivnější pomoci pro váleč-
né uprchlíky z Ukrajiny byl 
vyhlášen 4. března a záro-
veň začaly na téma pomo-
ci probíhat videokonferen-
ce starostů obcí s vedením 
Plzeňského kraje. Počty 
uprchlíků rychle stoupají 
a obce s rozšířenou působnos-
tí (tzn. také Sušice) podle roz-
hodnutí hejtmana Špotáka za-
řizují už i nouzové ubytování 
(např. v tělocvičnách). Město 
zatím poskytlo několik měst-
ských bytů a ubytování také 
nabídli sami občané. „Do-
mnívám se, že bychom lidem 
z Ukrajiny měli poskytnout 
i další pomoc, zejména pomoc 
s adaptací v novém prostředí 
a se základní znalostí české-
ho jazyka. Téma jsem nadne-
sl a probírali jsme ho na vi-
deokonferencích s Plzeňským 
krajem,“ přiblížil starosta Petr 
Mottl a dodal: „Na 17. března 
jsem svolal do kina koordinač-
ní schůzku s uprchlíky, orga-
nizacemi a dobrovolníky, kte-
ří by se na tom mohli podílet. 
Výsledkem jednání je, že od 
21. března byl spuštěn adap-
tační program. (Podrobnos-
ti přinášíme v hlavním člán-
ku.) V tomto směru bych chtěl 
poděkovat zejména bývalým 
učitelkám, které samy při-
šly s iniciativou poskytnout 
uprchlíkům základy češtiny.“

Jednání dozorčí rady Po-
šumavské odpadové s. r. o. 
proběhlo 17. března v Klato-
vech za účasti starosty města 
Petra Mottla. Na programu 
bylo zhodnocení hospodaření 
společnosti v minulém roce.

V pátek 18. března se ve 
zcela zaplněném kostele sv. 
Markéty na Kašperských 
horách uskutečnil pohřeb 
čestného občana města Suši-
ce pana Emila Kintzla. Roz-
loučení se zúčastnilo mnoho 
jeho přátel, významných osob-
ností i ofi ciálních představite-
lů. „Pokud se vůbec dá o po-
hřbu říct, že byl úžasný, tak 
říkám, bylo to úžasné rozlou-
čení s úžasným člověkem,“ 
vyzdvihl starosta Petr Mottl 
a pokračoval: „Výstižně to řekl 
Přemysl Čech, jeden z řeční-
ků: Legendy většinou vznika-
jí z nadpřirozených událostí, 
Emil se stal šumavskou legen-
dou, protože žil v podstatě úpl-
ně normální život – dokázal 
však bílé říkat bílá a černé, 
černá... Emil Kintzl odešel, 
ale v srdcích všech Šumavá-
ků zůstane navždy. Chtěl bych 
vyjádřit upřímnou soustrast 
celé jeho rodině. Bylo mi ctí, 
že jsem ho mohl poznat. Čest 
jeho památce.“  -red-
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Březen na zahradě – 2
Jak a kde přezimují mšice 

škodící na ovocných stromech? 
Všechny druhy mšic přezimují 
ve stádiu vajíček nakladených do 
menších skupin na kůře ovocných 
dřevin, obyčejně v úžlabí pupenů. 
Na jaře se z nich vylíhnou larvy, 
které hned začnou sát šťávu z ra-
šících listů. 

Při výsevu mrkve dbáme 
především na volbu pozemku, 

odrůdy a hustotu výsevu. Roz-
hodně nesejeme příliš hustě, ne-
sklidili bychom kvalitní kořeny, 
ale niťovité, pokroucené a po-
škozené škůdci. Meziřádková 
vzdálenost by měla být 25 až 30 
cm, abychom mohli mrkev po-
hodlně okopávat.

  V případě zájmu poradím 
i po telefonu (21 – 23 hod.) – 725 
314 829   Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
PORADNA

Fotograf Šperl prozradil, co je nejdůležitější při focení lidí
„Moc mluvit neumím, proto ra-

ději fotím,“ uvedl komentovanou 
prohlídku své výstavy v sušické 
galerii Sirkus v podvečer 10. břez-
na fotograf Daniel Šperl. Ovšem, 
jak se ukázalo, méně slov je někdy 
více. Mnohdy prosté, někdy až su-
ché informace o pořizování foto-
grafi í, vykrystalizovaly v historky, 
kterým se nahlas smála celá galerie. 
Hybatelem toku autorových zajíma-
vostí o vystavených fotkách byla 
společně s dotazy zvídavých ná-
vštěvníků organizátorka akce Mi-
rela Tůmová.

Daniel Šperl se hned v úvodu při-
hlásil ke svému učiteli a významné-
mu dokumentárnímu fotografovi 
Jindřichu Štreitovi, který ho učil na 
FAMU: „Pro mě to tehdy bylo zjeve-
ní. Štreit za totality moc publikovat 
nemohl, dokonce byl i vězněn, pro-
to jsem ho neznal. Vzal nás studenty 
do svého kraje, na vesnici mezi lidi. 
Denně jsme chodili fotit do rodin 
tak, jak jsem to nikdy nezažil. Uká-
zal nám svojí dílnu, svoje postupy. 
Najednou ale začali vznikat samí 
malí Štreitové. Mnozí jsme si osvo-
jili jeho rukopis. Dlouho mi trvalo, 
než jsem se ho zbavil. Téma vesni-
ce jsem ale neopustil a stále spo-
lu dobře vycházíme. Vděčím mu za 
mnohé. Neučil nás ani tak techniku 
fotografování, jako spíše to nejdůle-
žitější – komunikaci. Jak se k lidem 
dostat a získat jejich důvěru, aby 
se nás nebáli, aby focení bylo při-
rozené. Snadné to bylo třeba mezi 
lidmi s mentálním postižením, kam 

nás také zavedl, ale 
na druhou stranu 
hodně těžké v tom, 
abychom jim fotkou 
neublížili.“ 

Daniel Šperl fotí 
po celém světě, a to 
na černobílý film. 
Obrázky pak vy-
volává a zvětšuje 
klasickým způso-
bem. Výstava obsa-
huje jen fotografi e 
z České republiky, 
přičemž pouze ty 
velkoformátové digitálně zvětšil, 
což pro výstavu udělal vůbec po-
prvé. Upoutávky na jeho výstavu ve 
formě velkých fotografi í jsou i v ně-
kolika výlohách po městě. Autor 
nejen fotí hodně a stále (360 fi lmů 
za rok), ale hodně i zvětšuje. Jen na 
výstavu donesl na výběr z více než 
sta fotografi í. Nakonec se zde sešly 
obrázky, ke kterým má bližší vztah, 
které mají svůj příběh.

„Fotografi í se neživím. Záměr-
ně. Chci jí mít totiž pořád rád,“ vy-
světlil Daniel Šperl, který pracuje 
jako televizní kameraman. Na svých 
cestách má ale fotoaparát stále při 
sobě a fotí vše, co ho zajímá. Oko 
i mysl pro černobílou fotku musí mít 
však vycvičené jinak. „Zvěčněný 
záběr může mnohem více vypově-
dět a zvýraznit smysl sdělení. A na-
víc celý proces od stisknutí spouště 
po vytvoření zvětšeniny mohu dělat 
sám,“ dodal autor.

Výstava obsahuje i několik fotek, 

které jsou z cyklu pro sušickou cha-
ritu z roku 2003, kdy za lidmi jez-
dil s pracovníky charity. U obrázku 
staršího páru, který si s úsměvem 
způsobně hoví v posteli pod peři-
nou fotograf prozradil, že jim řekl, 
aby se nenechali rušit a dělali dál to, 
co normálně dělají. Naopak plaká-
tová fotka, kde si sestra Boromejka 
pouští draka na střeše v centru Pra-
hy, vznikla nedávno v době ome-
zení kvůli covidu a nejtěžší bylo se 
do ženského kláštera vůbec dostat.

U dominantní fotky pána komu-
nikujícího s kozou poznamenal. „Vy-
hýbám se fotit celebrity. Tehdy jsme 
točili dokument o fi lmu Kožené slun-
ce a čekali až se zvedne mlha. Pozo-
roval jsem nějakého divného pána, 
jak si hraje s cvičenou kozou a vy-
fotil to. Až později jsem se dozvěděl, 
že to byl herec Roman Skamene. Na 

jedné výstavě na Pražském hradě 
foto uviděl Sean Connery a koupil 
ho a vyzdvihl tak do nebes.“ 

Autor také pohovořil o svých zá-
sadách: „Fotky nechám nejprve od-
ležet, abych se zbavil svého zážitku 
při focení. Budou se na to přeci dívat 
lidé, kteří ho neznají. Fotograf také 
nesmí přebírat příběhy focených lidí 
na sebe. Je třeba zachovávat citlivý 
přístup, ale vcítit se s mírou, jinak 
by se z toho za chvíli zbláznil. Na 
cestách si musím dávat pozor nene-
chávat se ovlivnit exotikou. Lidé jsou 
na světě všude stejní a zajímaví.“ 

Přestože se Daniel Šperl v názvu 
výstavy posunul od Všedních slav-
ností k pouhým Všednostem, zůstá-
vají černobíle zachycené okamžiky 
stále krásné a hluboké, ostatně jako 
život sám.   text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

Marek Hilšer v Sušici a hostem pořadu „Škrtněte si, prosím“
Při příležitosti návštěvy senáto-

ra, lékaře a kandidáta na prezidenta 
Marka Hilšera a jeho účasti v pořadu 
Radka Nakládala Škrtněte si, pro-
sím přinášíme následující rozhovor. 

V talk show Radka Nakláda-
la jste byl i před minulou volbou 
prezidenta v roce 2017. Na co si 
z té návštěvy vzpomínáte?

„Už je to 5 let, ale první co mi 
vytane na paměti, je moc příjemná 
atmosféra v sále. Byla to tehdy fajn 
debata a docela jsme se nasmáli. 
Vzpomínám si i na hezký moderní 
sál. Zaujalo mě historické náměs-
tí s gotickými domy a renesanční 
radnicí a vzpomínám si, že jsem 
si dával pivo z místního pivovaru.“

Co zásadního se ve vašem ži-
votě od té doby změnilo?

„Stal jsem se dvojnásobným ot-
cem. S mojí ženou Monikou máme 
dceru Sofi i a syna Antonína. To je 
nejhezčí životní zkušenost, která 
mě za posledních pět let potkala. 
A také nejnáročnější. Také jsem se 
stal senátorem a zasadil se o něko-
lik legislativních změn, například 
v boji s chudobou. Poslední mojí 
iniciativou je zavedení takzvané ko-
respondenční volby, která umož-
ní lidem, kteří žijí, pracují a studu-
jí v zahraničí, hlasovat ve volbách 
aniž by museli cestovat často stovky 
kilometrů na nejbližší zastupitelský 
úřad. Je to možná pár tisíc lidí, řek-
nete si, ale v demokracii je nesmír-

ně důležitá rovnost. Nemůžete jen 
tak říct, že některé hlasy jsou míň 
důležité než jiné.“

Už v roce 2014 po maskova-
ném vojenském vpádu Ruska na 
Ukrajinu a anexi Krymu jste vý-
razně veřejně vystoupil. Jak to 
probíhalo a napadlo vás už tehdy, 
čeho je Putin schopný? 

„Už tehdy jsme s přáteli protes-
tovali na Úřadu vlády, před ruskou 
ambasádou i na Pražském hradě. 
Na těle jsme měli napsáno „Putin 
je zabiják“. Hrozně nás štval postoj 
prezidenta, který se stavěl na ruskou 
stranu, ale i liknavý postoj vlády. 
Tehdy nás měli za blázny, a dnes 
se ukazuje, že jsme měli pravdu. 
Kdybychom proti agresorovi po-
stupovali rázně, nemuseli bychom 
se dnes dívat na válečné zločiny pá-
chané na Ukrajině a čelit obrovské 
uprchlické vlně. Nemohli jsme tušit, 
kam až může ruské vedení zajít, ale 
cítili jsme velmi silně, že zlu není 
možné ustupovat, protože se tím 
zlo jen posiluje. Všem se asi vyba-
vuje paralela s rokem 1938 a Mni-
chovskou dohodou, která Hitlerovi 
umožnila zabrat české pohraničí. 
Hranice Československa tehdy ved-
la nedaleko Sušice a mnohde za-
sahovala ještě hlouběji do vnitro-
zemí. A svět byl toho názoru, že 
kousek československého území 
může být „pro mír“ obětován. Dů-
ležité je si uvědomit, že v roce 1938 

Hitler ještě neměl zdaleka takovou 
vojenskou sílu, kterou udeřil o rok 
později, a zahájil druhou světovou 
válku. Ustupovat bylo v obou pří-
padech krátkozraké, Hitlerovi, i po 
roce 2014 Putinovi.“

V příštím roce budete po dru-
hé kandidovat na prezidenta re-
publiky. Jaké poučení jste si od-
nesl z první volby?

„Že člověk se má řídit srdcem. 
Možná srdcem a svědomím. Musí 
si stát pevně za tím, co říká, i kdyby 
měl být úplně sám, a nesmí kličko-
vat. Nepotřebujeme v politice dal-
ší lidi, jejichž názor se mění podle 
toho, s kým naposledy mluvili a jak 
dopadl poslední průzkum popula-
rity. Vím, že v roce 1891 se poslan-
cem vídeňské říšské rady za Su-
šický okres stal Tomáš Garrigue 
Masaryk. To je pro mě politický 
vzor laskavosti a přitom neústup-
nosti, bez něhož by Československo 
určitě nebylo tím státem, od kterého 
odvozujeme svou dnešní demokra-
tickou tradici. Já bych to jinak než 
rovně a férově ani dělat nechtěl, ale 
ukázalo se, že to přineslo úspěch, 
lidé to ocenili. Neznámému člově-
ku, takřka bez peněz na kampaň, 
se podařilo získat 450 000 hlasů.“ 

Jak byste jako prezident vy-
stupoval aktuálně?

„Především bych se podílel na 
politickém vedení země v rám-
ci svých pravomocí. Vystupoval 

bych a vysvětloval občanům, co 
se děje, na co je třeba se připravit 
a čeho se nemají zbytečně obávat. 
Podpořil bych úsilí vlády i občan-
ské společnosti o humanitární po-
moc Ukrajině a vyzýval k otevře-
nosti vůči uprchlíkům, kteří si svůj 
osud nevybrali a museli náhle a ne-
čekaně, často pod palbou a s útra-
pami, opustit svou zemi, která dnes 
brání přes ruskou agresí i naši část 
Evropy. Šel bych mezi lidi, kteří 
pomáhají, abych pocítil jaké to je 
a povzbudil je. Uspořádal bych na 
Pražském hradě benefi ční koncert. 
Byl bych samozřejmě ve spojení 
s hlavami států sousedních zemí 
a západních spojenců, abych po-
siloval naši soudržnost a vysvětlo-
val české porozumění založené na 
zkušenosti s ruskou okupací. Jako 
prezident bych zastupoval Českou 
republiku na summitu Severoatlan-
tické aliance, pochopitelně v koor-
dinaci s vládou. Moje stanovisko 
by ale bylo takové, jako je nyní, zlu 
je třeba se postavit, ne mu ustupo-
vat. Nejvyšší soudní instance svě-
ta, OSN a celý svět vyzývají Rusko 
k ukončení agrese a my jsme jako 
Západ dostatečně silní, abychom se 
Putinovi postavili.“

Co bude za rok, neví nikdo. 
Máte alespoň nějaký svůj před-
poklad vývoje války na Ukrajině, 
a co bude hlavním úkolem nové-
ho prezidenta ČR?

„Jak dopadne válka, v tuto chví-
li nevíme. (Rozhovor byl dokončen 
18. 3. 2022, pozn. red.) Ukrajin-
ská armáda je nesmírně statečná 
a ukrajinská společnost ohromně 
sjednocená. Porážka Ukrajiny a se-
sazení demokratické vlády v Ky-
jevě, ke kterému asi ruská armáda 
na počátku směřovala, nenastane. 
Chtěl bych být optimista, obávám 
se ale, že dojde k dalšímu, ještě roz-
sáhlejšímu takzvanému zamrzlému 
konfl iktu. Pomocí nich putinov-
ské Rusko udržuje svá vojska na 
územích cizích států jako je Gru-
zie, Arménie, Ázerbájdžán nebo 
Moldavsko. To je jejich prostředek 
destabilizace, která dopadá na celý 
region a ve svém důsledku i zbytek 
Evropy. Nepodaří-li se vyhnat Puti-
na z Ukrajiny, budeme čelit vážné 

a dlouhodobé krizi. Hlavním úko-
lem dalšího prezidenta bude vystu-
povat proti extrémistickým nála-
dám, na obranu soudržnosti naší 
společnosti, a udělat všechno proto 
to, abychom vyšli z té krize posíleni. 
Musíme překonat propasti, které se 
vytvořily v naší společnosti, včet-
ně propastí sociálních, modernizo-
vat energetiku, abychom se mimo 
jiné zbavili závislosti na surovinách 
dovážených z Ruska a upevnit své 
mezinárodní postavení. Jsou to ne-
smírně těžké úkoly, ale já jsem pev-
ně přesvědčen, že je jako společnost 
dokážeme zvládnout. Musíme být 
praktičtí a obezřetní a nenechat se 
ani strašit ani konejšit.“ 

Děkuji za rozhovor. 
Eduard Lískovec

foto z archivu Marka Hilšera

Střípky z kroniky města – 3. díl – 1910–1938

1910 – Celkem měla obec 
politická Sušická 598 domů 
a 7 263 obyvatel. V pol. obcí 
byla 4 hříbata, 86 kobyl, 4 hřeb-
ci, 59 valachů, 49 býčků, 84 ja-
lovic, 10 volků, 5 býků, 27 jalo-
vic starších 1 roku, 42 březích, 
438 krav, 8 volů do 3 let neu-
potřebených k tahu, 32 upotře-
bených k tahu, 2 upotřebených 
k žíru, 4 starších 3 let, koz 264, 
ovcí: jalovina mladší 1 roku 4, 
berani 2, samice 11, skopci 2, 
podsvinčat 54, kanců 9, sviň 3 
plemenné a 15 jiných, 111 úlů 
pohyblivých, 117 nehybných, 1 
smíšený, slepic 3472, hus 182, 
kachen 62, jiné drůbeže 23.

Dne 1. února 1922 vynořil 
se v městě našem neočekávaně 
mladý muž. Jeho navštívenky 
nesly hrdý titul: Francesco La-
foresto, pittore academico di 
Venetia. Občas uchýlil se do 
boží přírody a vracel se s ho-
tovými akvarelovými obráz-
ky, které se ve městě i okolí 
líbily. Malíř byl v některých 
kruzích občanstva ctěn a vá-
žen, dokonce v Sušici policejní 
komisař dal svou dcerušku od 
něho vymalovati a obraz prý 
vystavili ve výkladní skříni. 

Než i jinde byl ctěn, takže 
pomalu tu zdomácněl. Ze Su-
šice podnikal výlety hlavně na 
Kašperské Hory, kde českou 
společnost svým cizokrajným 
jménem a květnatým líčením 
svého života a styků s význač-
nými osobnostmi rázem osl-
nil. Mluvil i psal česky, ovšem 
s chybami. Z řeči vyzníval cizí 
přízvuk a dopisy hemžily se 
pravopisnými nehoráznostmi. 
Nad tím se však málokdo po-
zastavil, pouze bylo nápadno, 
že se vyzná se v češtině vůbec.
Vysvětloval to tím, že studoval 

na malířské akademii v Praze, 
do Prahy se dostal, poněvadž 
jeho benátští příbuzní ošálili 
ho o dědictví po rodičích a vy-
strčili ho z vlasti s několikati-
sícovým odbytným. 

S věhlasem Laforestovým 
rostly také jeho potřeby. Byl 
stále v peněžní tísni. Zpo-
čátku pomáhal si prodejem 
svých uměleckých výtvorů, 
které vnucoval kde komu, 
a když výnos nekryl výdaje 
nákladného jeho života, vrhl 
se na půjčky. A v tom se mu 
dařilo znamenitě. Uspořá-
dal výstavu svých akvarelů, 
vesměs šumavských motivů 
ve Strakonicích, ve Vimper-
ku, Volyni a Prachaticích. 
Nalezli se lidé, kteří obrazy 
kupovali a takoví, kteří o nich 
psali pochvalné referáty do 
denních listů. Peníze stržené 
si nechal pro sebe, by je probil 
s veselými kumpány. 

Nic netrvá však na světě 
věčně a tak i sláva maestra 
Laforesta vzala náhlý a ne-
slavný konec. Vyčerpav na 
Horách Kašperských všech-
ny zdroje, jež mu tak dlouho 
byly k dispozici a necítě snad 
i jinak více pevnou půdu pod 
nohama, uchýlil se na Bučinu 
a k pramenům Vltavy, by tam 
pokračoval ve své umělecké 
činnosti. Tam však stihla ho 
nemilá nehoda. Kterýsi turis-
ta 7. srpna 1923 poznal v pro-
slulém italském malíři Aloise 
Foreita, 24 letého řeznické-
ho pomocníka, narozeného 
v Drahelčicích u Kladna, zbě-
ha 38. pěš. pluku v Berouně. 
Podvodník odveden byl čet-
níky do posádkového vězení. 
Další osudy jeho nejsou ješ-
tě koncem roku 1923 známy.

Období zejména První republiky zaznamenal do kroniky Kajetán Tu-
rek, městský tajemník a správce muzea. Sám dal podnět k založení knihy 
už na schůzi městské rady 17. února 1915, ale 15. března byl povolán do 
války. Kroniku začal psát po svém návratu v roce 1920. Obsahem byl 
i autorem uschovaný záznam o sčítání z roku 1910.  Vybrané záznamy 
mají za cíl ukázat běžný život obyvatel města.  ED
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Zveme Vás v úterý dne 29. 3. 2022 od 18.15 hod. 

na schůzku spolku Pražský Sušičan
v salonku restaurace Hospoda v Lucerně, Vodičkova 36, Praha 1

ŠELMY NA ŠUMAVĚ
Příběh návratu velkých šelem – rysů a vlků do šumavské přírody, doprovázené spoustou 

jedinečných fotografi í v podání Tomáše Svobody, průvodce šumavskou divočinou.

prazskysusican@seznam.cz | prazsky-susican.webnode.cz | facebook: Pražský 

Sušičan

Aktuality

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 7. března 2022
• Rada města Sušice schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na 

poskytnutí příspěvku pro SDH Albrechtice ve výši 60.000,– a pověřuje 
starostu města Sušice k podpisu smlouvy.
• Rada města schválila poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Čes-

kého červeného kříže Klatovy, IČ: 00425974 na oceňování bezpříspěv-
kových dárců krve ve výši 10.000,– Kč a pověřuje starostu města pod-
pisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
• Rada města schválila poskytnutí dotace na činnost v roce 2022 Se-

niorům České republiky, z. s., Základní organizace Sušice, IČ: 07146540 
ve výši 20.000,– Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o po-
skytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
• Rada města schválila poskytnutí dotace na pořádání 2 maturitních 

plesů ve školním roce 2021/2022 Spolku rodičů a přátel školy při Gym-
náziu Sušice, IČ: 05098751 ve výši 10.000,–Kč a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
• Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na proná-

jem chaty Svatobor a schválila uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Petrem 
Kunclem.
• Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru 

zhotovitele na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) 
po dobu realizace stavby „Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice“ – 
společnosti GPL–INVEST s.r.o., Kněžkodvorská 2632, 370 04 České 
Budějovice, ve výši 650 000,00 Kč bez DPH, tj. 786 500,00 Kč včetně 
DPH. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.
• Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru 

zhotovitele na akci “Oprava studní v lesoparku Pod Kalichem“ společ-
nosti RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice, ve výši 1 
108 084,00 Kč bez DPH, tj. 1 340 781,64 Kč včetně DPH. Rada města 
schválila smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu 2. kate-

gorie na služby, zadávané podle směrnice města Sušice, na zpracování 
studie proveditelnosti na akci: „Singletraily Sušice – 2. etapa“ projek-
tové kanceláři Boula IPK s.r.o., IČ: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 
301 00 Plzeň.
• Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřej-

né zakázky „Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice“, společnosti Silnice 
Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO 45357307, ve výši 41 
385 584,18 Kč bez DPH, tj. 50 076 556,86 Kč včetně DPH. Rada města 
schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem po uplynutí 
lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zák. č. 134/2016 Sb. o zadá-
vání veřejných zakázek a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

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

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funkci referenta od-
boru výstavby a územního plánování – územní plánování. Zájemce musí 
splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: kvalifi kační 
požadavky pro územně plánovací činnost (§ 24 stavebního zákona), znalost 
stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, jednání s lidmi, aktivita, řidičský 
průkaz. Plat. podmínky pro 10 platovou třídu dle nař. vlády č. 564/2006 Sb. 
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájem-
ce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstná-

ních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 
činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vy-
daný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 11. 4. 2022 na adresu Město Sušice, 

Nám. Svobody 138, Sušice 342 01. Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

Informace z nemocnice

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola T. G. Masaryka Sušice Základní škola T. G. Masaryka Sušice 
  Dr. E. Beneše 129   Komenského 59 
Vážení rodiče,
sděluji Vám, že ve školním roce 2022 / 2023 bude otevřena jedna 1. 

třída v objektu ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129 a rovněž 
jedna 1. třída v objektu ZŠ T. G. Masaryka, odloučené pracoviště Ko-
menského ul. 59. Zápis bude probíhat běžným způsobem, tj. osobní pří-
tomností dítěte ve škole v jednom z níže uvedených termínů. V případě, 
že by se epidemiologická situace zhoršila a nebylo by možné konat zápis 
běžným způsobem, budete předem informováni. Z důvodu epidemiolo-
gické situace Vás žádáme, aby se zápisu účastnil pouze jeden zákonný 
zástupce, který bude dítě doprovázet. 

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023
STŘEDA 06. 04. 2022 14.00 hod. až 17.00 hod.
ČTVRTEK 07. 04. 2022 14.00 hod. až 17.00 hod.
Další informace o škole naleznete na webových stránkách školy
www.zstgmasaryka.cz.
V případě, že byste potřebovali další doplňující informace, volejte 

prosím na telef. číslo 376 526 546.
V Sušici dne 09. 03. 2022   PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění.

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funkci 
referenta odboru výstavby a územního plánování. Zájemce musí spl-
ňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: kvalifi kační 
požadavky dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., minimálně SŠ s maturitní 
zkouškou v oboru stavebnictví, znalost stavebního zákona a prováděcích 
vyhlášek, jednání s lidmi, práce na PC, aktivita, řidičský průkaz. Plat. 
podmínky pro 10. platovou třídu dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném 
znění. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájem-
ce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích 

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vy-
daný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 11. 4. 2022 na adresu Město Sušice, 

Nám. Svobody 138, Sušice 342 01. Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

• Vedení Sušické nemocnice s.r.o. se podařilo ve spolupráci s vede-
ním města Sušice zajistit pro potřeby ambulance na hlavní pracovní poměr 
lékaře s atestací z oboru chirurgie, a to od 1.4.2022. Provoz chirurgické 
ambulance bude pokračovat bez přerušení.
• Ve spolupráci s ministerstvem vnitra u nás poskytujeme v rámci pre-
vence lékařskou péči uprchlíkům z Ukrajiny – provádíme zdravotní prohlídky.
• Od 14. března platí v nemocnici tento režim návštěv. Osoba navště-
vující pacienta:

1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
2. po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest 

(nos, ústa) – respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy 
(minim. FFP2, KN 95), dětem od 2 do 15 let věku postačí chirurgická rouška

3. provede dezinfekci rukou – k dispozici při vstupu na oddělení a na 
jednot. pokojích

Návštěvní doba 14 – 17 hodin.
Povolení návštěv na pracovištích ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE 

výjimečně pouze u pacientů s omezenou svéprávností či v terminálním 
stádiu jejich nemoci (vždy dle domluvy s primářem oddělení či ošetřu-
jícím lékařem).

ZÁKAZ NÁVŠTĚV stále platí na COVIDOVÉM ODDĚLENÍ.
Dodržujte, prosím, pokyny personálu nemocnice.

• V rámci světového dne zdraví, který v letošním roce připadá na 
9. 4. 2022, bude v Sušické nemocnici s.r.o. v pátek dne 8. 4. 2022 
provedena všem zájemcům bezplatně kontrola krevního tlaku, 
a laboratorní stanovení hodnot krevního cukru, cholesterolu 
a kyseliny močové. Měření a odběry budou probíhat v době od 
7.00 až 11.00 hod. ve vestibulu nemocnice.

Ing. Luděk Cibulka, jednatel

Vítání občánků
Informace pro rodiče dětí, 

které jsou narozené v období 
leden 2020 až prosinec 2021

Pokud budete mít zájem zúčastnit se akce vítání občánků, 

která proběhne v dubnu 2022, potvrďte svoji účast na matrice 

a to telefonicky na čísle 376 540 172 nebo emailem na adresu 

aprimasova@mususice.cz.

Podle počtu přihlášených bude stanoven přesný harmonogram 

a pak již budete pozváni na konkrétní termín. 

Děkuji za pochopení, spolupráci a vstřícnost.

Alice Primasová, matrikářka
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Cesta za piráty do Podmokel 

Josef

O jarních prázdninách jsme vy-
razili za Piráty do Podmokel. Zača-
li jsme v neděli. Hráli jsme různé 
hry a vyráběli spousty krásných 
věcí. Namalovali jsme si hrneč-
ky a trika, dále jsme vyráběli dá-
rečky maminkám nebo babičkám 
k MDŽ. Středa byla ve znamení 
cesty za Černovousem. Naše po-
sádka se vydala nepřístupným te-
rénem po vyznačené trase a plnila 
9 úkolů, které prověřili fyzickou 
odolnost i znalosti. Ve čtvrtek jsme 
vyrazili na Plavbu za nepřítelem do 
Plzně. První zastávkou byl mekáč, 
kde jsme se občerstvili a vyrazi-
li jsme do Plzeňského podzemí, 
kde jsme se dozvěděli, jak se zde 
začalo vařit pivo. Další zastávkou 
bylo Muzeum Strašidel, kde jsme 
nabyli zkušeností, jak se chovat 

Všechny světové kalendáře se 
shodují na tom, že 19. 3. slaví svátek 
Josef, Josefína i Josefa. 

V ČR je 211 317 Josefů. Jméno 
Josef je u nás čtvrté nejčastější muž-
ské jméno. 

Jméno Josef je prastarým biblic-
kým jménem, jehož původ je spojen 
s hebrejštinou. Pochází z hebrejského 
jména Jóséph, překládá se jako „Bůh 
ti přidá, Bůh ti dá (dítě), Bůh ti dá ná-
sledovatele“. Ženskou variantou jmé-
na je Josefa, Josefína nebo Josefka. 
Jméno Josef má mnoho domácích po-
dob. Domácími podobami jména jsou 
především Pepa (z italského Beppe – 
Guiseppe) a od toho pak Pepík, Pepí-
ček, Pepan, Pepin, Pepino, Pepča, dále 
Jožka, Jožánek, Jožínek aj. Jméno se 
v různých variantách užívá po celém 
světě. Anglickou a francouzskou va-
riací jména je Joseph, anglicky pak 
i Joe německy Jozef – častěji Joseph, 
španělsky José polsky Józef, rusky 
Iosif, maďarsky József…

Významní nositelé jména – nej-
starším nositelem jména byl zřejmě 
izraelský patriarcha Josef Egyptský. 
Patronem Josefů je svatý Josef, man-
žel Panny Marie, která byla matkou 
Ježíše Krista. V historii najdeme ne-
spočet nositelů tohoto jména – ra-
kouského císaře Františka Josefa I., 
španělského krále Josefa I. Bonapar-
te, českého a římského krále Josefa I. 
Habsburského…Významné nositele 
tohoto jména najdeme i mezi český-
mi osobnostmi – malíři J. Lada, J. 
Mánes, J. Čapek, hudební sklada-
tele J. Suk, J. Mysliveček, sochař J. 
Malínský, architekt J. Zítek, literáti 
J. Kainar, J. Škvorecký, herci J. Abr-
hám, J. Kemr, J. Somr, sportovci J. 
Váňa, J. Hašek, J. Masopust…

Sušice je neodmyslitelně spo-
jená s hudbou, zpěvem tj. se sbor-
mistrem Josefem Baierlem, který 
před měsícem oslavil krásné kulaté 
narozeniny. Jméno Josef viz. výše 
označuje „toho, kdo bude pokračo-
vat“. Josef pokračuje, něco předává, 
přidává nebo rozmnožuje. V případě 
Josefa Baierla jde bezesporu o kla-
sický příklad Nomen omen.

Josef Baierl naplňuje známé rče-
ní „co Čech, to muzikant“, předává 
své umění, rozdává lidem radost, šíří 
mezi lidmi lásku k hudbě a hudbou 
dokáže naladit a sladit mnoho lidí. 

Jak jsi k svému jménu přišel? 
„Můj děda i otec byli Josefové, proto 
já jako prvorozený samozřejmě také; 
a po kmotrovi Václav.“

Na jaře jsi oslavil kulatiny, je 
obdivuhodné, kolik kreativity 
a chutí do práce máš, Kdo a co Tě 
inspiruje? „Asi proto, že jsem učitel 

V pátek 11. března 2022 se ko-
nalo okrskové kolo Celostátní pře-
hlídky dětských recitátorů.

Tato soutěž probíhala v prosto-
rách Komunitního centra ve Stře-
disku volného času Sušice.

Recitovat přišlo celkem 40 
žáků z pěti škol a to ze Základ-
ních škol: Sušice, Lerchova ul. a T. 
G. Masaryka, Hartmanice, Hlav-
ňovice a z Gymnázia Sušice.

Soutěžilo se v pěti kategoriích. 
Porota měla opět nelehký úkol.

Nakonec bylo rozhodnuto a zde 
jsou výsledky:

0. kategorie: 1. místo Isabel-
la Melková ZŠ Sušice, Lerchova 
ul., 2. místo Anastázie Kopačková

ZŠ a MŠ Hlavňovice, 3. místo 
Mia Smeykalová ZŠ Hartmanice.

I. kategorie: 1. místo Vojtěch 
Kouba ZŠ Sušice, Lerchova ul., 2. 
místo Martina Matějková 

ZŠ T. G. Masaryka Sušice, 3. 
místo Lucie Chamrádová ZŠ a MŠ 
Hlavňovice.

II. kategorie: 1. místo Klára Ka-
šíková ZŠ Hartmanice, 2. místo Já-
chym Kouba ZŠ Sušice, Lerchova 

ul., 3. místo Jan Ondráček ZŠ Sušice, 
Lerchova ul.

III. kategorie: 1. místo Alena Ma-
toušková ZŠ T. G. Masaryka, 2. mís-
to Anna Markvartová 

ZŠ Sušice, Lerchova ul., 3. místo 
Božena Hrachová ZŠ Sušice, Ler-
chova ul. 

IV. kategorie: 1. místo Kamila 
Němcová ZŠ Sušice Lerchova ul., 
2. místo Kristýna Slivoňová

ZŠ T. G. Masaryka, 3. místo Mar-
kéta Makrlíková ZŠ T. G. Masaryka.

Těchto patnáct žáků postoupilo 
do okresního kola, které se kona-
lo 21. března 2022 v ZUŠ Klatovy.

Akce proběhla za fi nanční pod-
pory z Grantového programu Měs-
ta Sušice.

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat členkám poroty Mgr. Haně 
Šiškové, Mgr. Pavle Malé, 

Mgr. Danuši Kratochvílové 
a Mgr. Jiřině Polákové, paním uči-
telkám za přípravu žáků na tuto 
soutěž a všem recitátorům za jejich 
skvělé výkony. 

Marie Ludvarová, SVČ 
při ZŠ Sušice Lerchova ul.

Ohlédnutí za Celostátní 

přehlídkou dětských recitátorů

k nevidomým lidem. Plavbu jsme 
si moc užili a večer jsme si zazpí-
vali v kolečku a trénovali na letoš-
ní a následující tábory. Pátek byl ve 
znamení rukodělek a večeři si děti 
uvařili samy. Udělaly skvělou po-
mazánku, upekly výborný perník 
a sýrové tyčinky a vytvořili krás-
né talíře se zeleninou a ovocem. 
Vrcholem pátečního večera byla 
diskotéka, kterou jsme si všichni 
užili, a dokonce jsme měli i taneč-
ní soutěž. V sobotu jsme uklidili 
naše kajuty a vyrazili pro poklad. 
Po dlouhém hledání kousků mapy, 
se nám nakonec poklad povedl najít 
a užili jsme si odměny. To byl náš 
výlet do Podmokel. Doufáme, že 
se uvidíme na další akci. Uvidíme 
se o Velikonocích!

Karol „Kudrlina“, PS Otava

a že mě to baví. Také k tomu přispě-
lo dobré zdraví a optimistický vztah 
k lidem. Inspiruje mě příroda, moud-
ří starci i nemoudré děti.“

Jakou hudbu rád posloucháš 
a jaké knihy rád čteš? „Právě jsem 
dočetl skvělou knihu Jonase Jonas-
sona Stojednaletý stařík, který se 
vrátil, aby zachránil svět. Jako sbor-
mistr se snažím hledat skladby všech 
stylů, ale jako posluchač především 
Mozarta a Dvořáka.“

S přibývajícími roky ubývá 
nám to, co je v našem životě po-
prvé – můžeš se s námi podělit 
o nějaké čerstvé zážitky? „Právě 
dnes 18. 3. jsem byl na pohřbu vzác-
ného učitele, "ducha Šumavy" Emila 
Kinzla. Stovky lidí na závěr obřadu 
tleskaly jako v Národním divadle. 

Letos jsem jarní prázdniny strá-
vil u bratra na Horňácku ve Velké 
nad Veličkou. 1. března jsem se zú-
častnil "Pochování basy"v hostin-
ci "U Jagošů". Cimbálová muzika 
a zpěvačky souboru "Velička" před 
půlnocí přicházely v čele s farářem 
a kostelníkem, a nesli basu přikry-
tou prostěradlem, nakonec "plačky" 
s ukrutným nářkem. Farář předří-
kával, např. "Děkujeme ti, baso, že 
máme konečně ve Velké nového zu-
baře",..celá hospoda: „Děkujeme.“ 
„Odpusť nám, baso, že nový zubař 
vydržal jen do konca roku“. Atd. 
Nepamatuji si to celé, ale na You 
Tubu to najdete pod zadáním „Ton-
da Vrba, Velká n/V“ 

Také jsem se naučil nové písně: 
„Fašanku, fašanku, už je ťa namále, 
jako tej rosenky na zelené trávě...“

Navzdory obtížím stihl jsi jako 
muzikant, výtvarník i fotograf lec-
cos. Co Ti v době nedávné udělalo 
radost? „Jako sbormistr jsem předal 
SDS tak, aby mohl dál úspěšně po-
kračovat. Jako dirigentu se mi vyplnil 
sen dirigovat Dvořákovo Te Deum pro 
sbor, sólisty a symfonický orchestr. 
Mám radost, že jako fotograf amatér, 
mohu udělat radost nejen sobě výsta-
vou fotografi í "Tajemství lesa".

Ke svým 80tinám jsem dostal 
gratulaci od jedné své žačky, kterou 
jsem učil před 50ti lety.:"Člověk je 
krásný, jak krásná je jeho duše, tak 
velký, jak velké je jeho srdce, tak 
starý, na kolik se cítí, tak silný, jak 
umí pomoci slabým, tak šťastný, jak 
se umí těšit z maličkostí, tak moud-
rý, aby inspiroval a zkvalitňoval ži-
vot ostatních."

Na co se těšíš, jaké máš plány? 
„Těším se neustále na něco, co by 
udělalo radost těm kolem, v každém 
případě alespoň úsměvem.“

Děkuji za rozhovor.  -BS-

Masopust na Komendě

Žáci prvního stupně Základní 
školy Sušice T. G Masaryka – Ko-
menského 59 si před jarními prázd-
ninami vytvořili masopustní masky 
i s doplňky. 

Žáci 3. E si při hodině pracovních 
činností vytvořili škrabošky z papí-
ru. Někteří použili hotové, které sta-
čilo jen vybarvit, jiní si svoji masku 
vymysleli a vyrobili sami. Potom 
žáci dostali klobouky z polystyre-
nu, které pomalovali temperový-
mi barvami tak, aby jim to ladilo ke 
škraboškám. Třída tak mohla popus-
tit uzdu svojí fantazii a vymalovat si 

klobouk podle své libosti. Seznámili 
se s pojmem recyklovaný materiál, 
neboť použité klobouky původně 
sloužily jako přepravní vložky pro-
ti poškození výrobků hutního prů-
myslu. V rámci hodiny prvouky se 
žáci dozvěděli, co Masopust vlastně 
je, a proč se slaví.

Nejen ve 3. E, ale i v 2. E jsme se 
v rámci předmětu pracovních čin-
ností dozvěděli z krátké pohádky, 
co je tradice Masopustu. Žáci si vy-
tvořili zvířecí škrabošky v podobě 
lišky, vlka, jelena a jezevce.

Mgr. Aneta Szkanderová

Úspěch v okresním kole soutěže v anglickém jazyce na Modré 

škole – 3. místa v obou kategoriích základních škol 

Po loňské vynucené přestávce 
jsme v letošním školním roce opět 
uspořádali soutěž v anglickém jazy-
ce. Školní kolo se konalo v posled-
ním lednovém týdnu v 7. – 9. roční-
ku v jazykových třídách. Nejprve 
proběhla soutěž v porozumění čte-
nému textu a poslechový test. Nej-
lepší žáci postoupili do nejobtížněj-
ší disciplíny – rozhovoru s porotou. 
V této části soutěže se musel každý 
soutěžící představit, pohovořit o ro-
dině, škole, svých zájmech, popsat 
vybraný obrázek, a hlavně přirozeně 
reagovat na dotazy poroty. V kate-

gorii I. A do ústní části postoupilo 6 
žáků ze třídy 7. A, vítězkou se stala 
Anna Markvartová. V kategorii II. 
A se ústního kola zúčastnilo 8 žáků 
z 8. A a 9. A. Zde bezkonkurenčně 
zvítězila Tereza Svobodová z 9. A. 

Obě vítězky reprezentovaly školu 
v okresním kole v Klatovech, které 
se konalo 9. března 2022 v DDM 
Klatovy. Po písemné části byly vý-
sledky velmi vyrovnané, takže o ko-
nečném pořadí rozhodla ústní část. 
Naše soutěžící nám udělaly velkou 
radost, obě obsadily 3. místo ve své 
kategorii. Blahopřejeme!  -an-

Ples Sušického kulturního centra SIRKUS

Tancem a plesovými róbami ožil 18. března Tyršův sál sokolovny. 
Sušické kulturní centrum Sirkus po dvouletém plesovém půstu 
uspořádalo klasický bál. Do skoku i k rozvážnému tanci hrál orches-
tr TopBand a parket byl často zaplněný. Na plese se sešlo téměř dvě 
stě tanečnic a tanečníků.  ED, foto Jakub Krakovčík

ZNÁMÁ JMÉNA 
A JEJICH NOSITELÉ

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

KA MARTIN KATEŘINA TOMÁŠ LUCIE JAROSLAV VĚRA MIROSL
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23.–24. dubna od 10 hod. – Smetanův sál
Festival dětských pěveckých sborů: 
Je kraj, kde voní tráva 

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

28. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál

30. dubna od 16 hod. – Ostrov Santos
Slet ježibab 2022 – ježibabí reje, volba miss, soutěže, 
lektvary, kejklíři, ohnivá show, hraje Orchidea 

7. května od 8 hod. – náměstí Sušice

9. května od 19 hod. – KD Sokolovna
Velké lásky v malém hotelu – bláznivá komedie

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

14. května – Ostrov Santos
Majáles

17. května od 19 hod. – Kino Sušice
Karel Plíhal – předprodej na www.kulturasusice.cz

20.–21. května – náměstí Sušice

Přehled akcí
9. dubna – Kinokávárna Sušice

15. dubna od 19.30 hod. – dům Apt. U Vavřince, Sušice

POMÁHEJME UKRAJINĚ!
Veškerý výtěžek z koncertu ROBERT BALZAR TRIO 
půjde na materiální pomoc ukrajinským občanům. 
Lístky můžete zakoupit v ulici Americké armády 76, 
rezervovat na e-mailu jazz@apartmanyuvavrince.cz 
nebo na tel. 602156008

16. dubna od 19 hod. – Tradiční KlOUb!

23.–24. dubna So 8–18 , Ne 8–15 hod. – KD Sokolovna

25.–27. března od 9 hod. – PDA Sušice

25. března od 20 hod. – KD Sokolovna

26. března od 17 hod. – Sušice, Studentská 506
Nepál – země hor a pohostinských lidí – vyprávě-
ní Věry Hájkové s fotografi emi o cestách nepálskými 
končinami a místních lidech – Sbor církve bratrské

29. března od 18 hod. – Kino Sušice
Prázdniny v česku – Ladislav Zibura – viz str. 1

2. dubna od 15 hod. – KD Sokolovna

5. dubna od 19.30 hod. – KD Sokolovna

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

Sušice

Region

Mouřenec
Každou sobotu od 11 hod.
Komentované prohlidky kostela a kostnice

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

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

Dlouhá Ves
2. dubna od 18 hod. – kino Dlouhá Ves
Tajemství staré bambitky 2

Rok
3. dubna od 17 hod. – Kaple Panny Marie v Roku

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

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

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

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

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

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

Výstava: do 18. dubna 
Všednosti | Daniel Šperl

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

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

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

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

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

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

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

pondělí–pátek  9.00–12.30 13.00–16.00

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

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba leden–březen:

úterý–sobota  10.00–12.00 14.00–16.30
pondělí, neděle     zavřeno
Spouštění betlému v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin
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Vánoční čas večírků a tanečních radovánek nakonec nebyl naplněn 
dle původních plánů a tak se tyto kratochvíle přetáčí na velikonoční ob-
dobí. V sušickém Tradičním Kloubu pod taktovkou metalového ducha 
Vánoc Velikonoc proběhne 16. dubna velice atraktivní nadílka. Metal 
Easter ročníku 2022 nabídne solidní průřez tuzemskou metalovou scé-
nou – od svižného thrashe, který představí Lahar a Fatal Punishment, se 
přeneseme do temných vod blacku v rytmu Mater Monstifera a vše za-
vrší řízným deathem Mortifi lia, která zde i pokřtí své novotou stále čpící 
CD The Great Inferno. Současná doba si žádá rozptýlení, tak neváhejte 
a v sedm hodin večer si zajděte na metal.     BHUT

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky
Anna Cirková r. 1932 14. května 2022

WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
OBSAZENO!
4. června 2022

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

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

OBSAZENO! 
Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři v KD Sokolovna.

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

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

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

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

Opustili nás...

OKÉNKO POMOCI

Galerie Sirkus Sušice Vás zve do 18. 4. 2022 na výstavu 

Všednosti | Daniel Šperl

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Podvečery s kresbou (KRESBA JE ZKLIDNĚNÍ I NÁBOJ)
Galerie Sirkus Sušice vás zve na pokračování volných kreslířských večerů 
pro veřejnost s Miroslavem Šislerem v těchto termínech:
4. a 25. 4., 9. a 23. 5. 2022 – pondělky vždy od 18 hodin
Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty / 2 hodiny včetně materiálu
Kurzy jsou určeny laické veřejnosti starší 15. let.
Galerie Sirkus Sušice v 1. patře kina, Příkopy 178

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

METAL EASTER

Kašperské Hory 18. 3. 2022 – rozloučení s Emilem Kintzlem
foto Vladimír Černý

S úctou a láskou si připomínáme druhé
smutné výročí, kdy nás opustili naši rodiče.

Paní 

Anna Koudelková
zemřela dne 25. února 2020 
v nedožitých 89 letech a pan 

Josef Koudelka
zemřel dne 31. března 2020 v nedožitých 93 letech.
Za tichou vzpomínku všem, kdo je znali a měli rádi, děkuje rodina.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 30. března uplynou tři smutné roky, co nás opustil 
pan

Karel Blatský
 
ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkuje manželka, 
synové a ostatní příbuzní.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 30. března uplyne deset let, kdy nás navždy 
opustil pan 

Karel Rendl 
z Volšov .
Dne 11. května 2022 by se dožil 100 let.

Stále vzpomínají dcera Blanka a syn Karel s rodinami. Všem, kteří 
vzpomenou s námi, děkujeme.

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

Dne 22. března uplynul první smutný rok, co nás 
opustil náš milovaný manžel, táta, děda a praděda pan

Miroslav Nekvasil
 

ze Sušice. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou 
vzpomínají manželka Maruška, syn Mirek a dcera Jitka s rodinami.

Dne 18. března by se dožila 100 let paní 

Josefa Hušáková.
S láskou vzpomíná Radka s rodinou.

Pá 25. 3.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 28. 3. 13.00–15.00  Poslech hudby
Út 29. 3.  9.00–12.00  Pohodová jóga (karimatku s sebou)
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 31. 3.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Návštěva restaurace
Pá 1. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti 
Po 4. 4. 13.00–15.00  Povídání na téma Duben
Út 5. 4.  9.00–12.00  Pohodová jóga (karimatku s sebou)
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 7. 4.  9.00–12.00  Sběr přírodních materiálů
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769 | Sociálně terapeutická dílna: 775 
731 769 | Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769, 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, terensusice@
fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

Dotlouklo srdce drahé maminky, 
odešlo na věčnost spát.
Maminko drahá, zůstaneš s námi, 
ve věčných vzpomínkách.

Dne 31. března vzpomeneme desáté smutné výročí 
úmrtí naší maminky a babičky, paní

Jany Zelené
 

ze Sušice. S láskou stále vzpomíná dcera Jana a syn František s rodinami.

V jarních měsících si připomeneme a vzpomínáme 
na své rodiče paní a pana

Marii a Karla 
Vlčkovi

 
ze Sušice, kteří nás opustili před 
10 a 21 lety. 
Navždy jsou v našich srdcích a myšlenkách. 
S láskou dcery Jana a Věra s rodinami.

Zavzpomínejte s námi na našeho tatínka 

Josefa Potužáka
z Odolenky, 
kterému by 2. dubna bylo 76 let. Děkujeme.

V pátek 18. března jsme se rozloučili v Kašperských Horách v kostele 
sv. Markéty se šumavskou legendou Emilem Kintzlem. Dobrým člověkem, 
skautem tělem i duší. Jeho nečekaný odchod 14. 3.2022 po tragické srážce 
na lyžích v sobotu 12. března všechny jeho přátelé a známé doslova zdrtil.

Emil Kintzl se narodil 23. února 1934 v Praze. V roce 1938, tedy ve svých 
čtyřech letech, se aktivně účastnil všesokolského sletu. V době okupace se 
rodina přestěhovala do Sušice, kde měla jeho maminka rodiště. Zde cho-
dil do obecné školy. Jeho velkým zájmem byl sport, především lyžování. 
Zkoušky na gymnázium absolvoval v Klatovech. Na konci války prožíval 
nebezpečné chvíle, když se ,, kotláři“ zaměřovali na lokomotivy, aby na-
staly problémy na tratích. To bylo ve škole volno a chlapci měli čas na svá 
dobrodružství. Velkým zážitkem bylo osvobození Sušice 6.5.1945. Stále 
se něco dělo a Emil na tuto dobu rád vzpomínal. Byla to doba radostná 
s množstvím zážitků. Tím byl i vstup do skautského oddílu. Skautování 
netrvalo moc dlouho. Po zákazu komunistickým režimem, ještě v roce 
1948, byl na posledním táboře u Prášil. Loučil se s vůdci, kteří tušili, že 
se všechno v republice bude vyvíjet jinak než svobodně. Doba skautování 
skončila, tím i klukovská dobrodružství. Emil skautský slib a zákon však 
plnil po celý život a láska k této organizaci zůstala. Na další školu se pro 
špatný posudek nedostal, šel tedy do uhelných skladů skládat uhlí.

K učitelování se však dostal po mnoha peripetiích. Začal učit v Hartma-
nicích. Zde byl opravdu na ,,konci světa“ ve vojenském prostoru. Viděl stále 
pokračující zkázu tohoto koutu Šumavy. Zážitky a dobové fotografi e pou-
žil do později napsaných publikací Zmizelá Šumava.

V roce 1958 se dostal jako tělocvikář na Kašperské Hory. Politický tlak 
na přímého a čestného člověka byl velký. Události kolem roku 1968 a pak 
v roce 1974 vrcholí a Emil místo třídy se opět seznamuje s uhlím v kotelně 
na dlouhou dobu 14 let. Po ,,Sametové revoluci´́  se stává velice známou 
osobou díky obrovskému snažení v oblasti přírody, historie a ohromné ži-
votní energii. Stává se mediální osobností v TV. Na kole jej často potká-
vají turisté i jako značkaře na různých místech Šumavy a jako obnovitele 
křížků, které stávaly v přírodě na mnoha místech v přírodě.

Díky patří i jeho milé manželce, která jistě měla velkou zásluhu na tom, 
že byl Emil takový, jaký byl.

Emil jako frajer žil a jako frajer odešel. Tak si ho všichni budeme 
pamatovat.

Čest jeho památce !
Se vzpomínkou Tvůj přítel br. Vladimír Černý, Čortik, Svojsíkův oddíl.

Emile, budeš nám scházet!

K uctění památky pana Emila Kintzla se připojuji za redakci Sušic-
kých novin a zaměstnance kulturního centra. Pan Kintzl sem pravidelně 
docházel pro noviny a vždy všechny potěšil dobrou náladou a laskavým 
humorem. Jeho články byly ozdobou Sušických novin. Často přispíval 
svými bohatými zkušenostmi, prožitými historickými událostmi s neo-
pakovatelným nadhledem. Poslední a důležité poselství mu vyšlo na titul-
ní straně den před osudnou sobotou. Emil Kintzl byl opravdový milovník 
Šumavy. Nikdy nezapomenu na slzy v jeho očích, když přišel se zprávou, 
že jeho dvacetiletou snahu o zpřístupnění Modrého sloupu překazil soud. 
(Cestu tehdy už vyznačil a NP Šumava jí měl za pár dní otevřít.) Emila 
jsem poznal také jako vynikajícího cyklistu. Závody nejen vyhrával, ale 
i organizoval. Proslulou náročnou horskou časovku na Svatobor jezdil až 
do svých osmdesáti let. Eduard Lískovec 
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KNIHOVNA
Příběh Titaniku

Na středu 9. března jsme do Městské knihovny pozvali paní Danu 
Šimkovou, která se zabývá Titanikem již přes 20 let.

Poslechli jsme si povídání o skutečném osudu slavného parníku od 
nápadu na jeho postavení přes komplikace během stavby a hrozící kolize 
při vyplutí až po podrobné vylíčení nárazu a potopení. Dozvěděli jsme 
se nejdůležitější informace a mohli si je srovnat s fi lmovým provedením. 
Paní Šimková nám rovněž ukázala originály a kopie věcí z Titaniku.

Ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně

vyhlašuje Městská knihovna v Sušici soutěž:

POZNÁVEJTE PŘÍRODU A ZA ODMĚNU PŘIJEĎTE DO ZOO
Soutěž trvá od 20. 3. do 30. 11. 2022

Soutěžit mohou registrovaní čtenáři Oddělení pro děti 

a mládež Městské knihovny v Sušici. Každému soutěžícímu bude přidělena 

soutěžní průkazka s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček.

Výpůjčkami se rozumí dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct 

vypůjčených knih. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet 

knih, alespoň jedna však musí být o přírodě. Půjčí-li si jich více, z hlediska 

pravidel soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.

Pracovnice knihovny postupně razítkem nebo svým podpisem 

potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Každý soutěžící čtenář = jedna volná vstupenka k jedné návštěvě ZOO 

a Botanické zahrady.
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Fantastický start! Fotbalisté ovládli derby v Hrádku

Blíží se konec letošního ročníku 
a některá utkání odehrána nebudou. 
Vítězem, bez ohledu na ostatní do-
hrávaná utkání, se stalo mužstvo 
Old stars. Výsledky odehraných 
zápasů: Petrovice – Hrádek 16:3, 
Otavstroj – Old stars 6:5,Týnec – 
Otavstroj 9:0, Old stars – Petrovice 
3:6, Hrádek – Stavební 6:6, Petro-
vice – Týnec 1:4.

Kontumovaná utkání: Staveb-
ní – Otavstroj 5:0, Otavstroj – Old 
stars 5:0, Old stars – Týnec 0:5. 

Kanadské bodování:
Michal Holík (Petrovice) 56 

(36+20), Petr Lemberger (Otav-
stroj) 48 (24+24), Zdeněk Koryťák 
(Old stars) 46 (22+24), Jáchym Ptaš-
nik (Hrádek) 32 (18+14), Richard 

Pitel (Old stars) 31 (19+12), Ladi-
slav Kopelent (Petrovice) 29 (21+8), 
Luboš Kopačka (Petrovice) 28 
(15+13), Martin Jůn ml. (Old stars) 
27 (20+7), Josef Heřman (Týnec) 27 
(14+13), Petr Thurnvald (Hrádek) 
26 (19+7), Pavel Heřman (Týnec) 
25 (14+11), Jiří Beneš (Old stars) 
24 (8+16), Jarek Murcko (Otavstroj) 
23 (8+15).

Z hodnocení byl vyloučen hráč 
Tomáš Marný hrající za Otavstroj. 
Hrál se smyšleným příjmením 
a navíc nastupoval v krajské sou-
těži mužů a to je proti pravidlům 
soutěže.

Více informací na www.susicka-
ligahokeje.wbs.cz  -jč-

Stav k: 17. 3. 2022

HOKEJOVÁ LIGA

 poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Old stars  20  15  0  5  134:  75  30
Týnec  19  12  0  7   102:  67  24
Petrovice  18  10  1  7  144:  88  21
Otavstroj  19  8  1  10  123:  138  17
Hrádek  19  4  3  12   84:  133  11
Stavební  19  5  1  13   64:  150  11

Mladý lyžař Janda je nejlepší v republice

Sušický útočník Jiří Sedláček v utkání proti Rokycanům B vstřelil 
první branku domácích.   foto facebook TJ Sušice

Začínal s lyžováním ve dvou 
a půl letech, v necelých třech jezdil 
první závody. Už tehdy měl cíl: „Já 
chci vyhrát ten požár.“ Lyžař David 
Janda, sušický občan a člen oddí-
lu SA Špičák, jemuž bude v červ-
nu patnáct, tehdy ještě ani pořádně 
neuměl vyslovit slovo pohár… Od 
té doby už jich má doma plné po-
ličky. Aktuálně je nejlepším starším 
žákem v celé republice a úřadující 
český mistr ve slalomu. „Jednou 
to chci dotáhnout na olympiádu,“ 
sní vnuk dlouholetého sušického 
cvičitele Sokola Jaroslava Melicha 
a Dany Melichové, zdravotní sestry, 
která už spoustu let pracuje v míst-
ní nemocnici.

David Janda jezdí za šumavský 
oddíl SA Špičák, je členem Akade-
mie individuálních sportů Plzeň-
ského kraje. Aktuálně je nejlepším 
starším žákem v republice, nedávno 
vyhrál Český pohár, tedy celkové 
hodnocení sezony, v níž se počí-
tají umístění z mistrovství repub-
liky a republikových kvalifi kač-
ních závodů.

„Zatím je to můj největší úspěch. 
Ale musím makat dál, aby nezůstalo 
jenom u toho. Jednou bych to rád 
dotáhl na olympiádu,“ říká talento-

vaný lyžař, jenž má velký vzor ve 
svém prvním trenérovi. Lyžařské 
základy mu dal Marcel Maxa, ně-
kdejší český reprezentant a účastník 
olympiády v Naganu v roce 1998. 
Právě tento šumavský rodák ho 
trénoval od mládí a spolu s rodiči 
v něm vypěstoval lásku ke sportu. 
Maminka s ním lyžovala i v době, 
kdy pod sjezdovkou spala v kočár-
ku jeho mladší sestra… S tátou pak 
hned začal objíždět závody. Spor-
tu se věnují i jeho dvě sestry, hrají 
beachvolejbal.

Aktuálně ho vede Stanislav Hof-
man, zkušený trenérský bard, který 
působí v Liberci a Davida si vyhlédl 
v době, kdy se jako mladší žák po-
prvé dostal do reprezentace. Od té 
doby se pravidelně prosazuje i na 
republikové úrovni. V této sezoně 
vyhrál mistrovství republiky ve sla-
lomu, v obřím slalomu byl třetí, cel-
kem ovládl devět velkých závodů.

K nejcennějším triumfům pa-
tří čtyři vítězství v rámci republi-
kových klasifi kačních závodů. Po 
zásluze tedy celkově ovládl Český 
pohár. A to i přesto, že v katego-
rii starších žáků je teprve prvním 
rokem! Dokázal se prosadit i na 
mezinárodní úrovni, reprezento-

val mimo jiné na prestižních závo-
dech ve Folgarii, kde byl nejlepší 
z Čechů, na začátku dubna se chys-
tá do vyhlášeného francouzského 
střediska Val-d'Isère. Reprezentoval 
i na prestižním žákovském Skiinter-
kriteriu v Říčkách.

Mladý lyžař, jenž obdivuje Es-
ter Ledeckou a rád by si s ní někdy 
zatrénoval na ledovci, se narodil 
v Praze, aktuálně má ale trvalé byd-
liště v Sušici u babičky. Především 
kvůli tomu, aby mohl reprezentovat 
Plzeňský kraj a měl to co nejblíže 
na Šumavu, za jejíž oddíl SA Špi-
čák jezdí. V Sušici pravidelně tráví 
i prázdniny, v mládí s dědou chodil 
často do Sokola.

Kromě lyžování se věnuje rov-
něž florbalu, hraje za pražskou 
Spartu, která patří k nejlepším klu-

bům v této věkové kategorii v re-
publice. Během podzimu a zimy 
ovšem tréninky příliš nestíhá, tak-
že turnaje objíždí až v době, kdy 
skončí závodní lyžařská sezona… 
I tak ale i z fl orbalu má doma spous-
tu cenných umístění a dostal se do 
elitního regionálního výběru.

Do toho musí pochopitelně stíhat 
školu. Navštěvuje gymnázium Lito-
měřická na pražském Proseku, kde 
mu vycházejí vstříc a tolerují čas-
té absence. Ale nic mu neodpouští, 
takže si všechno musí dohnat. I tak 
se mu daří dosahovat výborných 
studijních výsledků. „Dobře vím, 
že škola pořád musí být na prvním 
místě,“ hlásí Janda, vnuk známých 
sušických občanů.

Proslaví jednou město i na olym-
piádě?  -red-

Úklidový pracovník na Sportovišti
Náplň práce: 

• pomoc s úklidem zejména při pondělní sanitárce bazénu 

• pracovní doba každé pondělí od 6:00 – 10:00 hodin 

• záskok za dovolený, nemocenský apod. 

• dlouhodobá spolupráce

• hodinová sazba 110 Kč/hod.

 Pro více informací nás kontaktujte na: 

hromadkova@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 686

Aktuálně probíhají zápisy:
• Baby plavání jaro (od pondělí 4. dubna)

• Plavecké kurzy pro dospělé jaro (od pondělí 4. dubna)

• Baby cvičení– jaro (od čtvrtka 7. dubna)

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

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

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

V případě oboustranné spokojenosti možnost dlouhodobé spolupráce. 

Koho aktuálně hledáme do naší party? 

• obsluha kiosku     • obsluha pokladny

• výpomoc na ubytování Roušarka • plavčík

Obsluha kiosku 
Náplní práce kiosek – je zejména příprava a prodej drobného občerstvení (párek v rohlíku, 

hranolky, klobásy apod.), obsluha zákazníků a komunikace se zákazníkem.

Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod. 

Při špatném počasí, nebo podle domluvy výpomoc na ubytování Roušarka.

Hodinová sazba – 120 až 150 Kč na hod. | Požadujeme: věk 16 a více let, spolehlivost, samostat-

nost, zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče, potravinářský průkaz

Pro více informací nás kontaktujte na: 

kiosek@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 717 nebo na 376 555 241

Obsluha pokladna 
Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod. 

Hodinová sazba – 110 Kč na hod. | Požadujeme: 18 let a více, spolehlivost, samostatnost, 

zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče

Pro více informací nás kontaktujte na: 

safranek@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 717

Výpomoc na ubytování Roušarka
Náplní práce je zejména: pomocná síla do kuchyně, úklidový pracovník, žehlení, praní

Požadujeme: věk 16 a více let, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, slušné a vstříc-

né chování k zákazníkovi, týmového hráče, potravinářský průkaz

Pro více informací nás kontaktujte na: 

ferencikova@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 722

Plavčík
Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod. 

Hodinová sazba – 120 Kč na hod.

Požadujeme: 18 let a více, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, slušné a vstřícné chování 

k zákazníkovi, týmového hráče | Školení plavčíků: sobota 14. května a neděle 15. května – hrazeno 

Pro více informací nás kontaktujte na: hromadkova@sportoviste–susice.cz nebo na tel. 777 358 686

Otevírací doba

Sportoviště města Sušice

Od soboty 11. září nezna-
jí v I.A třídě mužů porážku. 
Přesně devět kol po sobě, včet-
ně dvou jarních zápasů. Sušičtí 
fotbalisté pokračují ve výbor-
né formě a stoupají tabulkou, 
aktuálně už jsou na šesté příč-
ce. Do ostrých jarních zápasů 
vstoupili domácí výhrou proti 
béčku z Rokycan (2:1), cení se 
i vybojované tři body z náročné 
půdy v Hrádku (1:0). Skalp sou-
peře, kam v minulých sezonách 
odcházeli někteří sušičtí hráči, 
je obzvlášť cenný a vychutnali 
si jej i přítomní fanoušci TJS.

Sušickému áčku vyšla pří-
prava a tým hodlal ukázat for-
mu i v mistrovských zápasech. 
Vstup do jara vyšel náramně, 
což dokládá stoprocentní šesti-
bodový zisk. Povedlo se úvodní 
utkání s béčkem Rokycan, kde 
sušický celek na domácím hřišti 
zvítězil 2:1.

Před solidní návštěvou měla 
Sušice takřka celý zápas pod 
kontrolou. Brankami Jiř ího 
Sedláčka a Jaromíra Králíka 
tým vedl 2:0 a pak si zkušeně 
hlídal náskok, Rokycanům ne-
pomohlo ani snížení těsně před 
koncem prvního poločasu.

„V první půli jsme chtěli sou-
peře zatlačit presinkem a využít 
ho ke vstřelení branek, což se 
povedlo. Druhá polovina utkání 
byla spíše o bojovnosti, což oko 
diváka příliš nepotěšilo. Musím 
vyzdvihnout bojovný výkon na-
šeho týmu a poděkovat soupeři 
za předvedený a férový zápas,“ 

zhodnotil vstup do jara trenér 
Sušice Pavel Hrubec.

Po úspěšném domácím zápase 
jel tým do Hrádku. Na derby se 
všichni hráči těšili, proti soupeři 
z obce, která leží jen několik ki-
lometrů od Sušice, se tým správ-
ně nahecoval a zvládl zápas před 
zajímavou diváckou kulisou. Na 
stadion se vměstnalo 300 diváků, 
přijelo i hodně fanoušků hostují-
cí Sušice.

Fotbal se na těžkém terénu hrál 
opět spíš bojovný, ale to k derby 
týmů patří. O jediný gól zápasu 
se postaral v závěru stoper Lukáš 
Kodýdek. Devět minut před kon-
cem si nikým nehlídaný nasko-
čil na rohový kop Lukáše Hájka 
a tvrdou ranou z voleje uklidil míč 
do poloodkryté branky.

„Na utkání jsme se pečlivě při-
pravovali. Domácí nám nechtěli 
dát moc prostoru a doslova nás 
chtěli rozkopat. S tímto stylem hry 
jsme si nedokázali moc poradit 
a dokonce jsem v našem způsobu 
hry viděl to, co se snažíme hráče 
již delší dobu odnaučit,“ ohlédl 
se za zápasem Hrubec.

Od svého týmu čekal větší 
nasazení. „Neviděl jsem u svých 
hráčů bojovnost, pracovitost, se-
bevědomí, chuť do naší hry a vů-
bec celkovou chuť zvítězit. Při-
padalo mi to velmi odevzdané, 
hráči si zřejmě řekli ‚nakopejte 
nám zadek‘ a v klidu nás nech-
te odjet domů do Sušice s poráž-
kou,“ zlobil se. „S tím jsem se ne-
mohl smířit a po velmi špatném 
poločase jsme si museli velice na-

hlas a upřímně vyříkat náš herní 
projev a nastavit mentalitu zpátky 
tak, jak ji v Sušici známe. Bojovat, 
prát se a hlavně se vrátit k našim 
herním návykům a přehrát sou-
peře chytrostí a fotbalovostí,“ po-
psal Hrubec.

Poločasová domluva na hráče 
zabrala a do druhého dějství se 
Sušice výrazně zvedla. „Začala 
nám fungovat hra po stranách 
a do šestnáctky létal jeden cen-
tr za druhým, pouze nám chyběl 
větší klid k zakončení. V závě-
ru jsme dali gól, zbytek utkání 
jsme si pohlídali a zaslouženě 
si odvezli cenné vítězství,“ řekl 
ke klíčovým chvílím. „Chtěl 
bych vyzdvihnout výkon naše-
ho nejmladšího hráče v základní 
sestavě Ondry Míčky, jeho bo-
jovnému výkonu chybělo pou-
ze vstřelení branky. Celý tým 
druhý poločas dobře odmakal. 
Jsem rád, že nám funguje skvělá 

parta. S úctou děkujeme našim 
věrným fanouškům za perfektní 
podporu,“ chválil Hrubec.

Sušice po dvou úspěšných zá-
pasech hraje v neděli 27. března 
doma proti Svéradicím (15:00), 
další kolo čeká tým v neděli 3. 
dubna v Mochtíně.  -jon-

TJ Sušice “A” – Rokycany “B” 
2:1 (2:1)

Branky: Sedláček, Králík 
Sestava: Míček – Kysilka, Pechek, 
Kodýdek, Marek – Budil, Klíma, 
Hájek, Králík – Míčka, Sedláček. 
Střídali: Kadlec a Krůs 

Svatobor Hrádek – TJ Sušice "A" 
0:1 (0:0)

Branka: 81. Kodýdek
Sestava: Míček – Pivetz, Pechek, 
Kodýdek, T. Marek – Kysilka, Há-
jek, Králík, Budil – T, Klíma, Míč-
ka. Střídali: Patrik Hubáček, Krůs, 
J. Kadlec, Gutwirt. 
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Běžecký závod v rámci Českého poháru v běhu do vrchu

11. ročník GRAND PRIX Karla Klafundy

a 9. ročník MEMORIÁLU Evy Hrabové
Termín a místo konání: Prezentace:

v den konání v restauraci Zlatá Otava – http://zlataotava.wz.cz od 12.00 do 13.15

Start: Hromadný na křižovatce ulic Pod Svatoborem a Zahradní v 13.30 

 (150 m od prezentace, bude označen)

Cíl: na vrcholu hory Svatoboru (včetně schodiště k chatě)

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

Startovné: • 200,– při přihlášení v den závodu – platba hotově při prezentaci (mlá-

dež 100,–Kč)

  • 150,– při přihlášení přes internet do 24.3.2022 do 15.00 hod.–platba hotově 

  při prezentaci (mládež 80,–Kč)

Kategorie dle rozpisu ČP: 

Junioři 19 let a mladší 2003 a mladší | Juniorky  19 a mladší  2003 a mladší

Muži A 20 – 39 let 2002 – 1983 | Muži B  40 – 49 let  1982 – 1973

Muži C 50 – 59 let 1972 – 1963 | Muži D  60 – 69 let  1962 – 1953

Muži E 70 let a starší 1952 a starší | Ženy A  20 – 34 let  2002 – 1988

Ženy B 35 – 44 let 1987 – 1978 | Ženy C  45 – 54 let  1977 – 1968

Ženy D 55 – a starší 1967 – a starší

Dělka 4,7 km, převýšení 378 m.

Běží se za plného provozu, na vlastní nebezpečí a dle pokynů pořadatele. V ceně star-

tovného je občerstvení. Vyhlášení výsledků v místě prezentace.

Horský běh opět na scéně!
Dva roky tento závod nemohl být pořádán z důvodu špatné situace 

ohledně COVID-19. Na sklonku loňského roku se stav začal lepšit a my 
jsme se rozhodli navázat na historii tohoto běhu. Letos to je 9.ročník, 
který se uskuteční 16.04. 2022 od 13:00hod.. v prostoru před hotelem 
Fuferna. Závodníci jsou rozděleni do čtyř věkových kategorií u mužů 
a třech ženských. Kdo si netroufne absolvovat celý závod sám, může 
využít štafetový běh. Pro nadšence, kteří vyhledávají více adrenali-
nu, tak si mohou zkusit trať proběhnout s 10kg zátěží. Závod je určen 
nejen pro profi ,výkonostní běžce, ale i pro širokou hobby skupinu. Bliž-
ší informace najdete na www.horskybeh.cz, MO+420721381651 nebo 
e-mailu uherjar@seznam.cz. Budeme se těšit na vaší účast.

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

15 – Lerchova
Tam, kde středověké královské město nechránila Otava ani Roušar-

ka byl před druhou vnější hradbou předsunutý ještě jeden příkop. Dnes 
tento oblouk zhruba zachovává ulice Lerchova tj. komunikace od kru-
hového objezdu u Letiště až ke křižovatce ulic T. G. Masaryka a nábřeží 
Karla Houry. Dlouhá staletí se město rozšiřovalo jen mírně, teprve v 19. 
století začal velký rozmach a ulice byla vzhledem k převažujícímu cha-
rakteru okolí směrem ke Svatoboru pojmenována Zahradní. Později za 
První republiky byla na počest významného rodáka a ve světě uznáva-
ného matematika přejmenována na Lerchova.

Matyáš Lerch (1860 Milínov u Sušice – 1922 Sušice) byl český mate-
matik a fyzik, profesor brněnské české techniky a Masarykovy univerzity, 
zakladatel matematického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. Již jako malé dítě byl velmi čilý a bystrý, ale v šesti 
letech utrpěl vážný úraz a po vyléčení zůstala jeho levá noha ohnuta v ko-
leně, takže mohl chodit jen s pomocí jedné berle. Lerch byl od počátku 
výborným žákem a záhy se začalo projevovat jeho mimořádné nadání 
pro matematiku. Po skončení měšťanské školy nastoupil krátce v továr-
ně Františka Scheinosta v Sušici, kde se měl stát úředníkem. Rozhodl se 
ale pro další studium. Již během středoškolského studia se Lerch začal 
věnovat matematice. Po té studoval inženýrské stavitelství na ČVUT po 
třech letech už jen matematiku na české univrzitě a i v Berlíně. Na české 
univerzitě se stal docentem a v roce 1896 přijal nabídku na jmenování 
profesorem na univerzitě ve švýcarském Freiburgu. V roce 1906 se vrátil 
do Čech a byl jmenován řádným profesorem české brněnské techniky. 
Na této škole působil až do roku 1920, kdy přešel jako profesor na nově 
zřízenou Masarykovu univerzitu v Brně. Po příchodu do Brna se dočkal 
uznání i doma. Byl zvolen čestným členem Jednoty českých matematiků 
a fyziků, v roce 1909 získal čestný doktorát fi lozofi e pražské univerzity 
a ve školním roce 1908–1909 byl děkanem odboru strojního inženýrství 
brněnské techniky. V té době se však jeho zdravotní stav postupně zhor-
šoval. Lerch totiž trpěl cukrovkou a inzulín ještě nebyl objeven. Závěr 
svého neobyčejného života strávil budováním matematického ústavu Ma-
sarykovy univerzity. Při prázdninovém pobytu v Sušici dostal zápal plic 
a roku 1922 zemřel. Pohřben byl na sušickém hřbitově. Matyáš Lerch se 
zabýval převážně matematickou analýzou, teorií funkcí komplexní pro-
měnné, a související analytickou teorií čísel. Byl velmi publikačně činný. 
Roku 1900 získává Velkou cenu Francouzské akademie věd za jeho prá-
ce v teorii čísel. Kromě ulice je po něm pojmenována tzv. Lerchova zéta 
funkce a prestižní gymnázium v Brně (cs.wikipedia.org). 
Zdroj: Lhoták, Pták, Šimůnek – Historický atlas měst ČR – Sušice  ED

HEWER, z.s., poskytovatel terénní 

sociální služby osobní asistence začíná 

na Sušicku sloužit dětským klientům
HEWER už více než 25 let 

slouží lidem, kteří by bez osob-
ního asistenta nemohli žít v do-
mácím prostředí. Ve spolupráci 
s městy, obcemi a kraji slou-
ží osobní asistenti HEWERu 
v sedmi krajích naší republiky 
a mají bohaté zkušenosti s lid-
mi v jakémkoliv věku. Nedávno se zástupci HEWERu dohodli se 
samosprávou města Sušice, na tom, že na Sušicku zahájí poskytová-
ní služby osobní asistence, zaměřenou na dětské klienty. Udělejte si 
představu o tom, jakou službu HEWER poskytuje a komu pomáhá:

Co je to osobní asistence a pro koho je určená? Je to služba, 
určená pro každého, kdo chce zůstat v domácím prostředí a z dů-
vodů zdravotního nebo mentálního znevýhodnění se neobejde 
v běžném životě bez pomoci druhého člověka. Je to služba, která 
je vždy „šitá na míru“ každého uživatele, podle jeho požadavků 
a potřeb. Službu poskytujeme například dětem s tělesným nebo 
mentálním postižením s poruchou autistického spektra, s Downo-
vým syndromem nebo epilepsií. Naši asistenti mají velké zkuše-
nost s lidmi se sníženou schopností pohybu. 

Kde je možné osobní asistenci poskytnout? Osobní asistent 
přijde za svým klientem, kam je potřeba. Nejčastěji poskytujeme 
službu v domácnosti, ale také venku, při procházkách. Díky osob-
ní asistenci mohou naši dětští klienti žít obdobně jako ostatní děti 
v jejich věku. Asistentky či asistenti jim pomou při zajištění jídla 
a pití, při hygieně i při aktivním trávením volného času.

Kdy můžeme asistenci poskytnout – služba není limitována 
časem. Osobní asistent může přijít o víkendu, večer, přes den nebo 
může poskytnout službu i během nočních hodin. Službu i z hledis-
ka času „šijeme na míru“ a poskytujeme jí, tak jak to klient potře-
buje nebo tak jak to potřebuje klientovo nejbližší okolí. Jediným 
limitem je personální kapacita našich asistentů.

Kolik služba osobní asistence stojí a jak je hrazená? Aby byla 
služba přístupná pro každého, kdo jí potřebuje, je její maximál-
ní cena určena vyhláškou. V současné době platí uživatel služby 
jen část nákladů na její poskytnutí a to do výše 135 Kč za hodinu. 
Tuto část ceny hradí uživatel obvykle z příspěvku na péči. Zby-
lou část ceny hradí obec nebo město a kraj, ve kterém klient žije.

Chcete se dozvědět více? Podrobnější informace o službě 
i o slevách, které HEWER poskytuje, najdete na stránkách hewer.
cz, nebo můžete zavolat do naší kanceláře pro Plzeňský kraj, na 
telefon 736 505 558.  Matěj Cháb

Dne 5. dubna od 15 hod proběhne představení komunitního plá-
nu rozvoje sociálních služeb Sušicka na veřejném setkání. Bude se 
konat ve velké zasedací místnosti v přízemí radnice na náměstí Svo-
body 138 v Sušici. Návrh zpracovaný Centrem pro komunitní práci 
západní Čechy vychází ze zjištěných potřeb v sociální oblasti a setká-
vání pracovních skupin v rámci dvouletého projektu. 

Plánování rozvoje sociálních služeb na Sušicku se chýlí ke konci. Od 
března 2020 probíhalo mapování sociální situace celého regionu, sociál-
ních služeb, které v regionu působí, a byly zjišťovány potřeby v sociální 
oblasti, se kterými se potýkají občané a obce na Sušicku. Na mapování 
navázalo setkávání pracovních skupin, které diskutovaly nad největšími 
nedostatky a jejich možným řešením. Důležitá témata, nad kterými se 
vedly diskuze, byly mimo jiné například dostupnost bydlení pro všech-
ny obyvatele regionu, zajištění dluhového poradenství, služby pro rodiny 
s dětmi se zdravotním postižením a další. Všechna tato témata včetně 
možných řešení a mnoho dalších jsou zaneseny do plánu rozvoje sociál-
ních a souvisejících služby pro následujících 3 roky.

Na setkání jsou srdečně zváni všichni, kdo se zajímají o sociální oblast, 
nebo se chtějí dozvědět nové informace. Vedle představení plánu rozvoje 
služeb proběhne také prezentace některých služeb, které v regionu půso-
bí a občané je mohou kdykoliv využít.

Veřejné setkání k představení komunitního plánu pořádá Centrum pro 
komunitní práci západní Čechy společně s městem Sušice. Komunitní 
plán bude možné po setkání připomínkovat až do 22. 4. 2022. Více infor-
mací lze získat na adrese https://www.mestosusice.cz v sekci „městský 
úřad“ pod záložkou „sociální služby“.

Organizátor setkání: CpKP Západní Čechy 
kontaktní osoba: Veronika Maroušková
Tel: 607 027 926, e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz

Obyvatelé Sušicka se setkají

nad návrhem rozvoje sociálních služeb
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám zbytky stavebního ma-
teriálu – ytong univerzal tvárnice 
300, ytong start tvárnice 300, ytong 
U profi l 300. Cena dohodou. Tel. 
736 288 810
Prodám kamna Koraz – 8 kw, 
kouřovod 130 mm, jako nová 
10.000 Kč, dřevěné školní počita-
dlo – nutná rezervace – cena doho-
dou, válendu s úložným šupletem 
– cena 1.000 Kč. Tel. 607 866 783
Prodám skládací elektrokolo 
ze zdravotních důvodů. Sleva – 
5 000 Kč. Nutno vidět. Tel. 
606 880 501
Prodám polykarbonát a plasto-
vé nebo plechové střešní kryti-
ny. Dále nabízím přístřešky nad 
vchody a zahradní skleníky. Tel. 
775 601 680
Prodám: rotoped značky „Body 
Sculpture BC5710“. Cena dohodou. 
Tel. 606 633 919
Prodám: popelnici plechovou zánov-
ní. Cena dohodou. Tel. 606 633 919
Prodám: litinové nepoužité radi-
átory. Cena dohodou. Tel. 606 633 
919
Prodám: Prodám seno: malé hra-
naté balíky cca 10 kg – 50 Kč/ks. 
Velké kulaté průměr 130 cm – 450 
Kč/ks. Tel. 728 241 439
Prodám elektrický sporák zacho-
valý, sklokeramická deska – cena 
800 Kč. Nové rohové umyvadlo ne-
použité 200 Kč. Zachovalé umyva-
dlo použité cena 100 Kč. Volat po 
16. hod. Tel. 605 599 786
Prodám – 2 ks vlněné deky – cena 
600 Kč; čalouněnou desku za po-
stele nebo za dvouválendu, oran-
žovou – cena 600 Kč; pětiramenný 
lustr, bílé kornouty – 300 Kč. Tel. 
721 619 927
Prodám: jablka Idared, Spartan 
a jiné bez chemického nánosu. 
Cena 19,– Kč/Kg. Tel. 606 633 919
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím starou motorku i jen díly, 
nebo vrak (Jawa, Čezeta). Platba 
ihned! Mob. 608 52 32 52
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996 
Koupím sekačku bubnovou či 
lištovou MF70 a hoblovku s pro-
tahem KDR Rojek a řetězovou dla-
bačku a tesařský hoblík na 380 V. 
Tel. 703 680 317

Koupím zbytky stavebního mate-
riálu: ztracené bednění, cihly, ven-
kovní dlažba, cement, písek, kame-
nivo, překlady, atd. Tel: 721 866 006
Koupím lešenářské trubky, jed-
notlivé kusy nebo celé lešení. Tel: 
721 866 006
Koupím staré zápalkové ná-
lepky a krabičky. Přijedu. Tel. 
606 49 49 96

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám pronájem bytu dlouhodo-
bě, ihned. Nebo větší RD v dosahu 
Sušice od 7/2022. Slušnost, spoleh-
livost. Tel. 731 186 929
Koupím garáž samostatně uzamy-
katelnou v Sušici. Tel. 604 246 982
Hledám brigádníka na stěhová-
ní a pomocné práce při přestavbě 
domu. Tel: 702 962 961
Pronajmu: byt 2+1 v 6. patře, 64m2 
panel. Hrádecká, Sušice. Jen dlouho-
době, od 1.3.2022. Tel. 606 489 922
Hledám k pronájmu malou míst-
nost, pracovnu, i sdílenou: práce 
na počítači, 4 dny v týdnu, plat-
ba předem – na začátku měsíce. 
Může se jednat o jakékoliv místo, 
kde bych si mohl sednout s počí-
tačem, stačí mi zásuvka a okno. 
(Po narození druhého miminka 
nemám doma na práci klid.) Dě-
kuji. Tel. 702 228 575

RŮZNÉ
Hledám holku na motorku (nebo 
i na lyže, kolo,...). Nejl. 45+. Tel. 
607 864 329
Hledáme šikovného a spolehlivého 
muže nebo ženu na občasný pro-
dej knih a prací s timto spojených 
v knižním obchodě. Nejlépe dů-
chodce. Práce s počitačem – za-
učíme. Volejte na telefonní číslo 
774 771 772 
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Nabízíme: stříhání ovocných stro-
mů, stříhání živých plotů, sečení 
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Hledám brigádně jakoukoliv práci 
o sobotách a nedělích – i za špatné-
ho počasí – výkopové práce, práce 
na stavbě, v lese, zámečnické a po-
dobně. Možno volat po 15.00. Tel. 
604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalář-
ských a magisterských prací, pří-
pravu na maturitní a přijímací 
zkoušky z českého jazyka, dou-
čování. Více informací na www.
hezkycesky.top, tel. 606 49 49 96 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

 Sledujte nás také 

 na sociálních sítích
 

 a webu
www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

LETNÍ TÁBOR
PIRÁTI Z KARIBIKU
7. 8. 2022 – 20. 8. 2022
Popovice u Benešova
CENA: pro člena  – 3.900 Kč

   pro nečlena – 4.900 Kč

Pionýr, z. s. 

Pionýrská skupina Otava Sušice

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

které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.
Dámská budna – 1 ks, Přívěsek – 1 ks, Naušnice – 1 ks, Taška nákup – 1 ks, 
Mobilní telefon – 3 ks, Taška na boty – 1 ks, Peněženka – 6 ks, Jízdní kolo – 5 ks, 
Řetízek – 1 ks, Prstýnek – 1 ks, Karta MAESTRO – 1 ks, Hodinky – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

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



Pinďa je půlroční kocourek, závislý na svém člověku a nudit se s ním 
rozhodně nebudete. Tak na koho tu čeká tenhle malý šmudla?
Moc by si přál jít domů. Je plně očkovaný, později zařídíme kastraci. Domů 
půjde na adopční smlouvu a čeká na vás kousek od Klatov. 
Volejte na 777 295 584

Děkujeme za pomoc.  Helena M.

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

Dobrý den, přátelé. V prosin-
ci 1437 zemřel český král Zik-
mund Lucemburský. Víme, že se 
ze všech sil snažil zajistit dědictví 
svému zeti Albrechtu Habsbur-
skému a usiloval o to vyhnout se 
politickým ambicím své druhé 
ženy Barbory. Ta by na českém 
trůně viděla raději někoho z pol-
ské královské dynastie. Víme 
také, že z toho-
to důvodu ne-
chal Barboru 
těsně před svou 
smrtí internovat 
v Prešpurku.

Král byl tedy 
mr tev. Zem-
ský sněm, kte-
rý v Čechách 
zasedal od za-
čátku prosin-
ce, si na druhý 
vánoční svátek 
vyslechl poselství Zikmundova 
kancléře Kašpara Šlika doporu-
čující, aby Alžběta a Albrecht byli 
přijati za dědice království. Po 
složitých jednáních (bez přítom-
nosti táborské strany) bylo přijetí 
krále podmíněno jeho souhlasem 
s předloženou mu volební kapitu-
lací (souborem závazků podmi-
ňujících přijetí, či volbu panovní-
ka), schválenou 30. prosince 1437. 
Nový král měl zaručit dodržování 
kompaktát a všech Zikmundo-
vých závazků a slibů, obsazení 
arcibiskupského stolce, opětov-
né přivtělení Moravy ke Koru-
ně, ale i připojení Rakouských 
zemí. Albrecht měl dále králov-
nu Barboru zprostit internace bez 
jakýchkoliv podmínek a útisku. 
Sněm také potvrdil vládu šesti 
zemských hejtmanů – měli vy-
konávat moc do té doby, než bude 
přijat nový král.

Mezitím Albrecht nelenil. Prv-
ního ledna 1438 byl ve Stoličném 
Bělehradě korunován na uherské-
ho krále a 18. března byl zvolen 
králem římským. Až teprve v dub-
nu přijal české poselstvo vedené 
Oldřichem z Rožmberka, Menhar-
tem z Hradce a Alešem Holickým 
ze Šternberka, které mu předložilo 
požadavky českých stavů. Vpod-
statě je přijal, až na přivtělení Ra-
kous jako věci, která se netýká jen 
jeho, nýbrž celého habsburského 
rodu. O Barboře prohlásil, že je 
už na svobodě, zatajil však, že ji 
donutil vzdát se jejích věnných zá-
stav v Uhrách.

Odbojný východočeský svaz 
zatím nabídl českou korunu bratru 
polského krále Vladislava III. Ka-
zimírovi a polský sněm 4. května 
1438 tuto nabídku přijal. Ve stej-
ném měsíci český sněm schválil 
zprávu a dobré zdání Oldřicha 
z Rožmberka o jednání ve Vídni. 
6. května se rozhodl přijmout Al-
brechta Habsburského za českého 

krále. 
A l b r e c h t , 

který se opíral 
o katolické a ka-
lišnické panstvo 
konservativního 
směru i o praž-
ské konšely, se 
dostal do Pra-
hy bez odporu. 
Jeho cesta měs-
tem na Pražský 
hrad 15. června 
byla triumfální. 

29. června se uskutečnila koru-
novace podle řádu Karla IV., za 
veliké účasti pánů, zemanů, kon-
šelů všech pražských měst i cizích 
hostů. Korunovační obřad provedl 
olomoucký biskup Pavel z Borotí-
na za asistence biskupa Filiberta, 
arcibiskupa ostřihomského a dal-
ších biskupů. Starobylému obřa-
du se však dostalo inovace. Od 
přijetí Jihlavských kompaktát byl 
již český král nadále volen. Když 
měla být tedy koruna vsazena králi 
na hlavu, vyzvedli ji páni, kteří ji 
nesli, do výšky, a Oldřich z Rožm-
berka hlasitě zvolal: „Páni čeští! 
Hle, koruna česká! Jest vaše vůle, 
abychom ji postavili králi na hla-
vu a korunovali jej na království 
české!?“ Když se ozvalo souhlasné 
volání, vložili páni a biskup spo-
lečně korunu na Albrechtovu hla-
vu. Po Svatováclavském chorálu 
a hymnu Te Deum Rožmberk zno-
vu zvolal: „Páni čeští! Zde vidíte, 
že král tento jest pánem koruny 
české!“ Po volání souhlasu byl Al-
brecht, obklopený pány, posazen 
na trůn u oltáře. Poté pokračovala 
korunovační mše.

Ve stejné době, v době koru-
novace, překročilo české hranice 
polské vojsko. V Hradci Králové 
se spojilo s Albrechtovými odpůr-
ci… (S drobnými úpravami pře-
vzato z knihy Fr. Kavky Poslední 
Lucemburk.)

Buďte zdrávi, přátelé! A měj-
te se rádi.

Martin Mejstřík
20. března 2022
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Očima Martina Mejstříka

Habsburk na českém trůnu ZÁMEK ŽICHOVICE
HISTORIE
 Žichovice leží na pravém břehu 
řeky Otavy asi 8 km jihozápadně 
od Horažďovic a 1 km jižně od hra-
du Rabí v nadmořské výšce 450 m. 
První písemná zmínka o existen-
ci obce je roku 1045, tehdy kníže 
Břetislav daroval Žichovice břev-
novskému klášteru benediktýnů.
 Zámek je nejznámější a nejkrás-
nější dominantou obce Žichovice. 
 Jeho historie začíná již roku 1568, 
kdy Jan Kavka Říčanský z Říčan 
koupil od Viléma z Rožmberka ves-
nici Žichovice s dvorem popluž-
ným (tj. dvůr ve vlastní režii), dále 
pak vsi Nezamyslice, Čepice, Čími-
ce a Domoraz. Tak byla započata 
historie žichovického panství. Jan 
Kavka zde nechal vybudovat tvrz 
na vyvýšenině při ohybu Nezdic-
kého potoka.
 Jan Kavka zemřel roku 1577 a za-
nechal po sobě nezletilého syna. 
Ten se ujímá majetku po otci. Nebyl 
však dobrým hospodářem a pan-
ství velmi zadlužil. Roku 1603 pan-
ství prodal za cenu 25 000 kop mí-
šeňských Jindřichu Libštejnskému 
z Kolovrat.
Dodnes se zachovala příslušná kup-
ní smlouva a tak díky ní víme co 
všechno k tvrzi náleželo. Kromě 
poplužního dvora v Žichovicích to 
byl ještě pivovar, pila, sladovna, les, 
chmelnice a mlýn na mletí mouky. 
 Poté, co Jindřichův syn Franti-
šek zemřel r. 1650 bezdětný, přešel 
veškerý jeho majetek na příbuzné. 
Žichovice získala jeho matka Alž-
běta z Lobkovic, která před svou 
smrtí (1663) statek odkázala Al-
brechtu Vilémovi Krakovskému 
z Kolovrat.
 Albrecht Vilém (zemř. 1689) ne-
chal v r. 1680 na zámku vybudo-
vat raně barokní kapli sv. Františ-
ka. Jeho syn Jan František zadlužil 
žichovický statek natolik, že byl r. 
1707 donucen prodat jej pasovské-
mu biskupovi hraběti Janu Filipovi 
z Lamberka.
Ten pak Žichovice a nakoupená 
panství zahrnul do nově vzniklého 
lamberskému fi deikomisu, tzv. svě-
řenecké panství. Správa byla vázá-
na zvláštními a přísnými předpisy.
 Rod Lamberků patřil mezi nej-
významější majitele žichovického 
panství. Vlastnil jej od roku 1707 

do roku 1945. Tento rod 
zanechal v našem kraji ne-
smazatelnou stopu. .
 Po roce 1948 se stává 
zámek majetkem obce.
 Zámek vznikl přístav-
bou ke starší tvrzi. Je po-
staven ve stylu severské 
renesance.
 Celý zámek pokrýva-
la sgrafi ta (napodobeni-
ny kvádrů vyryté do bílé 
omítky). Štíty byly zdobe-
né štukaturou v barvě bílé 
a růžové. Věž měla původ-
ně vysokou cibulovitou báň. Jednu 
z budov, bývalá tvrz, zdobily slu-
neční hodiny.
 Původní zámecké nádvoří se do-
chovalo dodnes, včetně studny, ta 
mívala altánovitou nástavbu.
Nádvoří z jihu a jihovýchodu uza-
víraly hospodářské budovy. Bý-
val zde pivovar a sladovna. U zá-
meckého křídla s věží se nacházel 
mlýn, udírna,obydlí ševce a nosi-
čů, sádky.
 Do zámeckého areálu patřily tři 
zahrady. Květinová – část parku 

přímo před zámkem a část areálu 
mateřské školy. Záhony byly uspo-
řádány do geometrických vzorů. 
Nacházel se zde i altán s cibulovitou 
střechou. Zahrada neměla žádnou 
bránu. Dnešní vchod byl probou-
rán po roce 1950.
Na východě se nacházel ovocný 
sad, spadající až k Nezdickému 
potoku.
V místech kde je dnes hřiště byla 
tzv. velká zahrada. Šlo o vel-
kou travnatou plochu lemovanou 
stromy. 
O zahradu se staral zahradník, 
bydlící v domku přímo na zahra-
dě. Dnes slouží jako mateřská škola.

 Pravou perlou zámku je tzv. Bílý 
sál, jeho zdi pokrývá ozdobná štu-
ková výzdoba (dnes pokryta silnou 
vrstvou vápna).
 V roce 1680 byla v zámku zřízena 
raně barokní kaple sv. Františka. 
Kapli kdysi zdobily vzácné tabulové 
obrazy svatých z počátku 16. století 
a také gotický oltář s obrazem stig-
mat sv. Františka.
V letech 1945–1948 byl vnitřek 
zámku přestavěn na patnáct byto-
vých jednotek. V dnešní době je 
zámek nepřístupný.

SOUČASNOST
Žichovický zámek prošel během 
let nevelkými stavebními úpra-
vami. V podstatě si zachoval 
svůj charakter až dosud. V letech 
2000–2001 byly provedeny rekon-
strukční práce. A tak získal zpět 
svou nádheru a barevnost. Jeho 
krásu můžeme alespoň ze zámec-
kého parku.
 Během let došlo k několika opra-
vám budovy zámku. Vyměnily se 
okna, opravily vchodové dveře, 
dřevěné schodiště a také střecha. 
Údržbou prošly i odpady zámku. 
Voda byla sváděna trativodem pod 
zámek. Tak docházelo k poškozo-

vání objektu.V loňském roce byly 
opraveny komíny.
 V roce 2013 byla vybudována 
v dolním patře zámku Zámecká 
galerie. Během let zde proběhlo 
několik zajímavých výstav.
 V prvním patře sídlila několik let 
školní družina.
 Zámecký park slouží k pořádání 
různých akcí, procházkám a od-
počinku. Konají se zde kulturní, 
společenské a sportovní akce. Mezi 
hlavní patří dětský den, zámecké 
slavnosti, hasičské soutěže a v po-
sledních době také svatby. Najde-
me zde také hřiště pro děti. Parkem 
prochází každý den děti do mateř-
ské školy.
 V roce 2020 se v rámci projektu se 
do parku se vysadily okrasné stro-
my, střemcha obecná, dub letní, jí-
rovec pleťový a dub letní.

PLÁNY DO BUDOUCNA
 V parku bude zřízena dobíjecí sta-
nice na elektrokola. Pokračovat bu-
dou kulturní akce. V zámecké gale-
rii budou pokračovat výstavy, např. 
o historii zámku a obce.
 Zámek sice není přístupný, ale ob-
divovat ho můžeme ze zámecké-
ho parku. K vidění je také kámen 
s reliéfem Ukřižovaného s Marií 
a Maří Magdalénou (Kalvárie), je 
zazděn u schodiště v budově zám-
ku. Barokní sluneční hodiny se na-
cházejí na jižní straně severního 
křídla zámku.
 Jak napsal Ladislav Stehlík ...zá-
mečku žichovický, často poutník 
mine tvůj renesanční půvab … a se 
na svých toulkách nezapomeňte za-
toulat i k nám do Žichovic.

Markéta Čabrádková
knihovna Žichovice

Hledáme nový domov
Glorie je 1,5 roku stará fenka, plně vakcinovaná, kastrovaná, čipova-
ná.Hledáme ji klidnější domov, spíše ke starším lidem, kde jim bude spo-
lečnicí.Ostatní psy snáší dobře, kočky ji nevadí, chodí krásně bez vodítka 
a drží se svého pána.Glorie je hravá, doma nic neničí, je čistotná, ráda spí 
u hlavy a chrápe do ouška, jen na gauč ji musíte pomoci.Kdo by měl o tuto 
krásku zájem, nachází se v Klatovech: 604 555 924 Ivana J.

Tip na knihu: Ondřej Fibich, 
Rytíři svatého Jana aneb Duše jihočeské krajiny

„Jak pochopit krajinu? Svět 
tří kilometrů čtverečních? Ne-
zbývá než dívat se na ni celostně 
i milostně. Ze všech úhlů a dob. 
Tato kniha je plodem dvacetipěti 
let putování krajinou kolem Ra-
domyšle. Přesto se jen lehce do-
týká a nikdy nedojde na konec“.

To jsou slova Ondřeje Fibicha, 
autora této nevšední knihy. Po 
osobním setkání s ním v měst-
ské knihovně v Klatovech jsem 
se k ní opětovně vrátil, abych si 
ji přečetl lépe a pozorněji. 

V úvodu knihy (Mnoho po-
dob, jedna cesta) O.Fibich 
píše, jak se k sepsání této kni-
hy dostal."Proto jsem psal na 
cestách i necestách své básně, 
proto jsem vykládal vagóny na 
zdejším nádraží podoben pra-
chu, zaměřoval oltáře kostelů 
s geodetem,chodil a díval se s fo-
tografkou, zpíval s písničkářem 

Petrem, povídal si s archeologem 
Janem, modlil se s Frá Lukášem, 
díval se na sochy s milovnicí pa-
mátek Alžbětou, hledal studán-
ky s pamětníky, seděl v archivu 
s přítelem Bohumírem,brodil se 
s virgulí po pás v kopřivách, učil 
se rozumět prostoru s architek-
tem, horninám s geologem a ho-
roskopu s astrologem.Nakonec 
jsem zjistil, že tato krajina nauči-
la něčemu i mne:KRAJOKRAJ-
-JINOKRAJ aneb každý píše 
celý svůj život jednu knihu."

Jednotlivé příběhy jsou se-
řazeny do osmi kapitol. Bohaté 
jsou i přílohy knihy, doplněné 
mapkami, fotografi emi daných 
míst a perokresbami.Nechybí ani 
přehled literatury, z níž autor při 
zpracování knihy čerpal.Kniha 
vyšla k 720.výročí první histo-
rické zprávy o Radomyšli.

Ivan Nikl

ZÁMKY na Sušicku
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– v šatně, u merche, u vstupu a také 
na pódiu, kde se podílejí na vystou-
pení jak herecky, tak letos i hudebně. 
Péťa Tomášková už podruhé pod-
pořila většinu písní hrou na fl étnu, 
ostatní si střihli countryovku Cot-
ton Eye Joe.“ 

Akci máte za sebou, zvládneš 
zhodnotit, jak se povedla? „Mys-
lím, že se povedla náramně. Ale-
spoň podle reakcí návštěvníků tak-
to soudím. Výhoda spojení hudby 
s příběhem spočívá v tom, že se ne-
jedná o obyčejný koncert a naše pís-
ně tak dostávají úplně jiný rozměr. 
Hudba naopak zase podpoří vyzně-
ní příběhu – ať už jeho dojemných či 
zábavných částí. Slzy dojetí, smích, 
potlesk a rozzářené tváře poslucha-
čů jsou pak pro nás tou největší od-
měnou za vynaložené úsilí. Já osob-
ně pak hlavní přínos této akce pro 
nás vidím v tom, že jsme po dlouhé 
době měli něco, za čím můžeme jít, 
motivaci se scházet a tvořit něco no-
vého. Těžko bychom se jen tak vy-

Paddy's Bangers – St. Patrick's Night
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18. a 19. března se Sušice za-
halila do zeleného hávu a naplno 
propukly oslavy svátku sv. Patric-
ka, ve kterých už popáté dominuje 
akce sušické kapely Paddy’s Ban-
gers – St. Patrick’s Night. Na prů-
běh i přípravy akce jsem se zeptal 
Dana Nakládala, uměleckého ve-
doucího skupiny. 

První otázku bych rád vě-
noval čtenářům, kteří vaši St. 
Patrick’s Night nikdy nenavštívili. 
Můžeš jim popsat, o jakou akci se 
vlastně jedná? „St. Patrick’s Night je 
akce naší sušické kapely Paddy’s Ban-
gers, kterou slavíme největší irský 
svátek sv. Patricka – hrajeme převáž-
ně irskou hudbu, takže se to nabízí. 
Hlavní událostí této víkendové akce 
jsou vystoupení ve Smetanově sále, 
při kterých vždy představíme nový 
repertoár, zvlášť pro tuto akci vybra-
ný, a také nový příběh, který se k pís-
ním váže. Vystoupení tedy nejsou 
jen o hudbě, ale také o divadle, což je 
svým způsobem pro Sušici unikátní 
koncept. Kromě Smetanova sálu pak 
hrajeme ještě jako půlnoční překva-
pení na irské afterparty v Tradičním 
Kloubu a U Knězů na jejich akci se 
speciálním irským menu. Dělávali 
jsme také naučné pořady pro sušické 
školy, letos už nám to ale bohužel pra-
covní vytížení nedovolilo.“ 

Podívejme se tedy podrobněji 
na vystoupení ve Smetanově sále. 
Mohl bys popsat hudební složku 

– jaké písně hrajete? „Převážná 
část písní jsou irské lidovky, které si 
upravujeme pro naše instrumentální 
i hlasové složení. Patří mezi ně rych-
lé hospodské dupáky, pomalé melan-
cholické balady i čistě vokální písně, 
kde naplno můžeme využít naši sbo-
rovou průpravu od Pepíka Baierla. 
Mezi irskými písněmi se občas obje-
ví i nějaký ten „vetřelec“ – nejčastěji 
jsou to námořnické písně, americké 
country, které má v irské hudbě své 
kořeny, či skladby z Anglie a Skot-
ska. Tu a tam přidáme i něco úplně 
jiného – letos to byla např. poněkud 
vánoční Silent Night či jedna z mála 
vokálních skladeb populární skupiny 
Coldplay – When I Need A Friend.“ 

Říkal jsi, že písně doplňuje-
te divadelním vystoupením. Jak 
to probíhá a o čem je ve zkratce 
příběh? Má nějaký význam po-
jmenování akce Staré zlaté časy? 
„Divadelní scény se odehrávají po 
každé písni a sledují osudy skupiny 
přátel v Irsku, kteří vlastní malou 
hospodu a po vzoru slavných hrdi-
nů zažívají všelijaká dobrodružství. 
Každý z nás má svou postavu, kte-
rá je, tak jako příběh, inspirovaná 
námi samými. V letošním příběhu 
se naši přátelé při své honbě za slá-
vou a penězi zapletli s irskou ma-
fi í a následně se skupina rozpadla. 
Každý šel svou cestou, aby se pak 
shodou různých náhod zase setkali. 
Jejich přátelství tak prošlo velkou 

zkouškou při dlouhém odloučení, 
které ho však paradoxně posílilo. No 
a název samozřejmě význam má. Je 
to právě to vzpomínání na staré zlaté 
časy a marná snaha je vrátit, což bylo 
hlavním tématem příběhu.“ 

Mluvíš o inspiraci vaším živo-
tem. Nabízí se proto otázka, jest-
li i to odloučení a vzpomínání na 
staré zlaté časy nemá náhodou ně-
jakou souvislost s dobou covidu, 
která vás též omezovala. Semkla 
vás tato doba více, nebo jste už 
naopak každý někde jinde? „Ano, 
jistou souvislost to samozřejmě má. 
Doba covidu pro nás byla velmi ná-
ročná. První rána přišla už na je-
jím začátku, kdy jsme museli zrušit 
dvě vyprodané premiéry našeho fi l-
mu z Ameriky. Náhradní vystoupe-
ní, i díky nejrůznějším omezením, 
už tak plná nebyla a další rok jsme 
vlastně St. Patrick’s Night raději ani 
nepořádali. Bez možnosti hrát, se-
tkávat se a cestovat následovala vel-
ká ztráta motivace. Amerikou a tím, 
co jsme vytvořili na základě této vý-
pravy, vlastně skončilo jedno velké 
období a my tak neměli kam smě-
řovat. Najít pak sílu se znovu pustit 
do tak velkého projektu bylo těžké, 
ale zvládli jsme to. A jinak – jsme už 
každý trochu někde jinde, máme své 
životy a není tolik prostoru se vídat, 
ale úspěšné představení nám, věřím, 
vlilo krev do žil, semklo nás a bude-
me, doufám, pokračovat.“

Foto s teamem: nahoře Paddy’s Bangers ve složení zleva doprava: Čestmír Kříž, Tomáš Nový, Tomáš Kotal, 
Daniel Nakládal a Zdeněk Straka; dole St. Patrick’s Night team ve složení zleva doprava: Pavel Aušprunk, 
Jaroslav Panuška, Jakub Svatek, Petra Tomášková, Martin Kotal, Filip Kotrba a David Nakládal

Dokážeš nějak vyjádřit, kolik 
práce se skrývá za takovýmto pro-
jektem? Předpokládám, že k na-
cvičení dvouhodinového předsta-
vení je potřeba se hodně scházet 
a zkoušet. „Zkoušky jsou samo-
zřejmě důležitou součástí přípravy 
projektu. Před St. Patrick’s Night 
máme tradičně už v prosinci první 
soustředění, od ledna se pak sna-
žíme scházet každý víkend, což je 
s našimi dalšími aktivitami a fak-
tem, že v Sušici vlastně žijí jen dva 
z pěti členů, dost složité. Letos nám 
to navíc zkomplikoval covid, který 
nám kvůli nemocem a karanténám 
nadělil v podstatě měsíční výpa-
dek. No a pak jsou tu další důleži-
té, ne tak viditelné složky přípravy 
projektu. Moje práce začíná asi tak 
půl roku před akcí – vybírám písně, 
dávám dohromady texty a akordy, 
skládám vícehlasy a píšu noty pro 
zpěv i sólové nástroje. No a k tomu 
na základě písní a předběžné vize 
vytvářím příběh a píšu scénář. Or-
ganizaci, fi nance a veškeré zařizo-
vání má na starosti Čenda, Tomko 
dělá grafi ku (plakáty, loga, reklam-
ní předměty, grafi ckou úpravu pro-
gramů) a kulisy. Humr a Zdenda 
dělají další potřebné věci, ať už při 
nácviku hudby či při tvorbě kulis 
a dalších praktických činnostech. 
No a nesmíme zapomenout na vel-
ké množství lidí, kteří nám pomá-
hají. Především bych rád vyzdvihl 
náš skvělý St. Patrick’s Night team, 
který je opravdu nepostradatelnou 
pomocí především při samotné akci 

bičovali k tomu udělat 18 nových 
písní, novou grafi ku, merch a další 
věci, které z toho vzešly.“

Poslední otázka je nasnadě. 
Jaké jsou vaše plány do budouc-
na, máte-li nějaké. „Do letošní St. 
Patrick’s Night jsme šli s tím, že se 
pokusíme vydělat si naším hraním 
na cestu do Irska, stejně jako na sa-
mém začátku naší kapely. V létě by-
chom tedy rádi vyrazili, tentokrát do 
severní části země, kterou jsme při 
naší první cestě nenavštívili. Z na-
šeho putování pak možná uděláme 
zase nějaký výstup, nové zážitky 
jsou vždy nejlepší inspirací pro dal-
ší práci. Kromě toho samozřejmě 
plánujeme i klasické koncerty. No 
a jestli se pak rozhodneme jít do ně-
čeho většího, jako byla Amerika, je 
samozřejmě otázka. Uvidíme, jak 
to půjde dál, to už je daleká budouc-
nost. Teď si hlavně přejme, aby tako-
véto akce bylo stále možné pořádat.“

Děkuji za rozhovor. -red-
foto Martin Kalný

V neděli jsme se vrátili z Horaž-
ďovic, z divadelní přehlídky ama-
térských souborů. Opět se ukázalo, 
že diváci, ať už jsou odkudkoliv, 
milují legraci a v dnešní době se 
chtějí hlavně pobavit. Světáci opět 
nezklamali, bylo plno. Asi už na-
posledy....No, i když, nikdy neří-
kej nikdy. Představení jsme si užili 
i my herci. Já například zapomněla 
v zákulisí šaty...Tak jsem odehrála 
jeden obraz v župánku...Oheň při 
první scéně hořel tak intenzivně, že 
jsem se začala dívat, kde sedí hasiči. 
Vše dobře dopadlo a přivezli jsme 
tři ceny (čestná uznání Marii Krato-
chvílové a 2x Davidu Rebstockovi ). 
Davidovi a Marušce moc gratuluju. 
Jsem pyšná na to, jaké mám skvě-
lé herce: Maruško, Jiřinko, Iren-
ko, Lindo, Alice, Davide, Marti-
ne, Míro, Tomáši, Vláďo, Lubošku, 
Ráďo, Evžene – díky.

A když jsem se z pódia podíva-
la nahoru do zvukové kabiny, hned 
jsem si vzpomněla na našeho Vaš-
ka Krouse (foto vlevo), který tam 
takhle s námi seděl před deseti lety 
a zvučil a svítil Limonádového Joea. 

Říkal, „Zuzi, tak já ti udělám jednu 
hru a pak si najděte někoho, kdo 
tomu rozumí víc než já.“ Hm, byl 
s námi 6 let. Když se mě poprvé ze-
ptal, jakou mám představu o svět-
lech, podívala jsem se na něj tak 
smutně, že už se mě nikdy neze-
ptal a scéna byla vždy skvělá. Dod-
nes, když vcházím do sokolovny na 
zkoušku divadla, mám pocit, že tam 
někde je.....Jak říkával, „je to můj 
barák a hlídám ho.“ Vašku, dou-
fám, že se na nás v tom divadelním 
nebi díváš. A neboj, barák ti hlídám.
Zuzana Navrátilová, divadlo Schody

Světáci pobavili Horažďovice

Zajímavosti
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