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Černá a bílá opanovala 25. ledno-
vý večer roku 2020. Sušická kotlina 
ustlala sokolovně černou tmu s bílou 
mlhou a uvnitř budovy se odehrál 
20. reprezentační ples města Sušice 
rázu Black and White. Bíle a černě 
slavnostně vyzdobený sál umocnil 
významné plesové výročí. 

Po uvítacím přípitku byli převáž-
ně v černém odění hosté pořadateli 
uváděni ke svým převážně bílým 
stolům. Ty černě nebo bíle potaže-
ny těšily usednuvší účastníky bí-
lou nebo černou výzdobou. Z vel-
kolepého celkového dojmu se pak 
každý mohl zaměřit i na kouzelně 
propracované detaily. Bílé holubi-
ce a jejich peří vyniklo na černých 
ubrusech s bílými oblázky a naopak. 
Bílé cylindry, černé buřinky a další 
artefakty výzdobu dotvářely. Jevišti 
dominovaly bílé květiny.

Jako nezapomenutelnou interga-
laktickou show označil výroční ples 
moderátor, sušický rodák a redaktor 
České televize Přemysl Čech a po-
zval na pódium starostu města Pet-
ra Mottla. Ten všem zúčastněným 
popřál krásný večer a v následném 
rozhovoru přiblížil nejvýznamnější 
investice města v letošním roce – 
rekonstrukci ulice T. G. Masaryka 
a výstavbu sportovní haly. Zdůraznil 
ale, že rozpočet zasahuje do všech 
oblastí činnosti města (infrastruk-
tura, bydlení, komunikace, školství, 
zdravotnictví aj.).

Na jubilejním plese nemohl chy-
bět narozeninový dort (z cukrářstí 
Jana Kotrbová), k jehož slavnostnímu 
rozkrojení přistoupili starosta Petr 
Mottl, ředitel Sušického kulturního 

Reprezentační ples města Sušice slavil 20. ročník 
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centra Karel Sedlecký, pořadatelka 
Olga Melkusová a Vladislav Mou-
reček, který s týmem svých zahrad-
níků zdobí městské plesy už 30 let.

Poté celý parket ovládla energic-
kým vystoupením taneční skupina 
Marty Dance (foto 3) z Klatov a ku-
rážným pohybem dala příklad všem 
párům, které se pustily do tance. Do 
kroku i skoku jim vyhrával osmdesá-
tiletý Metroklub Big Band, svižný 
orchestr s mezinárodní zkušeností, 
dnes složený z mladých muzikantů. 

Slavnostní ráz plesu byl vhodným 
místem i pro vyhlášení ankety o nej-
oblíbenější sušickou provozovnu 
roku 2019. Hlasování organizovalo 
též Sušické kulturní centrum a vítě-
zem se stala Café & Snack Madam 

Čokoláda. Ocenění převzali 
zástupci provozovny Jana To-
dorová s manželem (foto 2).

První zlatý hřeb veče-
ra předvedla u stříbrné tyče 
uprostřed sálu svým Pole Dan-

Zima, zejména leden a únor, 
odnepaměti patřila v našich kon-
činách plesům. Podíváme-li se do 
kroniky města nalezneme záznam 
o městském plese, který se konal 
již v roce 1860. V tehdejším cent-
ru sušického kulturního dění, nově 
vystavěné budově dodnes nazýva-
né Salon, se 11. 1. uskutečnil spole-
čenský ples, na kterém byli uvítání 
zvláštním proslovem Dr. Jos. A. 
Gabriel, pozdější purkmistr a po-
slanec Zemského sněmu a před-
nosta okresního úřadu Fr. Baštař. 

Do 1. sv. války se rozrostl po-
čet plesů i místa konání. Tak např.
12. ledna 1913 se konal Represen-
tační ples pro podporu chudých 
studujících c. k. reálky v Sušici pod 
protektorátem st. Městské rady 
v sále hotelu „u Koruny“. (V no-
vinové zprávě byli také uvedeni vý-
znamní hosté, průběh plesu: Roz-
tomilé valčíky, kolébavé sousedské 
a nepostradatelné moderní střída-
ly se s veselými pochody a všude 
bylo znáti pevnou ruku dirigento-
vu a poděkování: Velmi jsme zavá-
záni dirigentu hudby K. Svatošovi, 
že svojí kapelou velice pěkně se-
hranou a neúnavně hrající přinesl 

nejlepší náladu do našeho středu.) 
O den dříve proběhl ples Tělocvično-
-hasičské jednoty Sokol Sušice v sále 
městského hostince V Ráji. (Zdroj: 
Svatobor 1913 – Muzeum Šumavy.)

Po vzniku republiky se nabídka 
plesů dále rozšířila a hlavním mís-
tem konání se stala sokolovna. So-
kolové zde kromě sokolských plesů 
pořádali své proslulé Šibřinky, které 
již tehdy měly svá specifi cká téma-
ta jako dnešní reprezentační plesy. 
Tak např. 18. února 1928 se konaly 
Šibřinky rázu: V tropické džungli 
s půlnoční scénou (účinkovalo: 12 
orchidejí, 8, motýlů, 16 kolibříků, 8, 
rajek, 18 papoušků, 16 opic, 5, slu-
níček, měsíc a slunce). Dále se zde 
konal např. Agrární ples a Dělnic-
ký ples.(Zdroj: Sušické listy 1928 – 
Muzeum Šumavy)

Specifi ckého rázu nabraly plesy 
po druhé sv. válce. Kromě sokolov-
ny často probíhaly v bývalém PDA 
a kromě Šibřinek a Redut se konaly 
plesy KSČ, ÚNZ, RH, SOLO, Jed-
noty a dále plesy vysloužilých vo-
jínů, dětský, sklářský, posádkový, 
požárnický, myslivecký, zahrádkář-
ského svazu, MěstV SSM, rodičů 
a přátel školy atp. 

V novodobé historii tradiční re-
prezentační plesy navazovaly na:
1991 – Společenský ples – Rytmus
1992 – Ples MÚ – Rytmus
1993 – Velký reprezentační ples – 
RK Band Praha, Zbyšek Pantůček 
1994 – Reprezent. ples – Gama ČB
1995 – Velký reprezent. ples a Miss 
ČR 95 – Basiková, Jandová, Korn
1996 – II. reprezent. ples – Rytmus 
a YO YO Band
1997 – Společenský ples – Compact 
1998 – Velký reprezentační ples – 
Tonic z Klatov a Pavel Poulíček
1999 – Plesová show – Katapult a or-
chestr Oty Hellera z Plzně
2000 – Ples MKS – orch. Oty Hellera
Reprezentační plesy:
2001 – 24. 2. – I. Reprezentační 
taneční orchestr Combo J. T. Plzeň
2002 – 19. 1. – II. Reprezentační – 
obří bubliny Václava Strassera, Malá 
muzika Nauše Pepíka 
2003 – 1. 2. – V žáru žhavé exotiky 
– Dan Nekonečný, Orchidea
2004 – 31. 1. – Staročeský – netra-
diční dechovka Kozlovka, Orchidea
2005 – 29. 1. – Letem světem – Cra-
zy Lady, Screamers, M. muzika NP
2006 – 28. 1. – Polární noc – Lau-
ra a její tygři, taneční orchestr Bells

2007 – 17. 2. – Valentýnský 
ABBA Stars, orchestr Bells Plzeň
2008 – 26. 1. – Karavana Swingers 
Band, orchestr Globus Č. Buděj.
2009 – 31. 1. – Babylon s BoneyM 
– Boney M revival, orchestr Obzor
2010 – 30. 1. – Karneval v Benát-
kách – Davide Mattioli, Orchidea
2011 – 29. 1. – Pony Express – 
Caramelka, Schovanky, Orchidea
2012 – 28. 1. – Ples v opeře – Ca-
lypso sportovního tanec, Orchidea
2013 – 26. 1. – Pod španělským 
sluncem – fl amenco La Alborada, 
taneční orchestr Obzor
2014 – 25. 1. – Chicago – Tři ne-
děle potom, Music Obzor
2015 – 31. 1. – The Beatles – Brou-
ci Band-Beatles revival, taneční 
orchestr Obzor
2016 – 30. 1. – Film Festival
 – Marty Dance Klatovy, Top Band
2017 – 28. 1. – Ledové království
-Marty Dance, Metroklub B. Band
2018 – 27. 1. – První republika – 
Sestry Havelkovy, Metroklub BB
2019 – 25. 1. – Květinový – Jan 
Kopečný, Metroklub Big Band 
2020 – 25. 1. - Black and White 
– Pepa Vojtek a Trio Infl agranti, 
Metroklub Big Band  ED 

160 let plesů v Sušici a 20 plesů reprezentačních v sokolovně

ce Maruška Bubeníková (foto 1). 
Před další třešničkou plesu si mohli 
účastníci opět zatancovat, ochutnat 
speciality teplého (Restaurace So-
kolovna) a studeného (Občerstvení 
MC Vítek) rautu, vyzvednout si ceny 
v tombole (hlavní cenu – poukaz 
na pobyt poskytl Parkhotel Kašper-
ské Hory – Šumavské bylinné lázně,
s. r. o.), nebo ochutnat rum z de-
gustačního baru Barman.cz, anebo 
se jít vyfotografovat do fotokoutku. 

Dívčí elektrické smyčcové trio 
Infl agranti (foto 4) bylo dalším bo-
dem nabitého programu. Svůj ba-
revný blok odstartovalo rockově 
upravenou klasikou (Vivaldi, Bach 
a spol.) a v další části přešly (Mar-
kéta Muzikářová – housle, Kateřina 
Lískovcová – housle, Iris Morisáko-
vá – violoncello) do známých taneč-
ních melodií a parket se opět zaplnil. 
Avizované překvapení, které obvyk-
le dominuje po první části ovšem 
stále nepřicházelo. Až k závěru se 

tentokrát díky kvůli mlze objevil ka-
bátový Pepa Vojtek a odzpíval celou 
svojí muzikálovou část najednou.

O půlnoci program dospěl 
k dámské volence. Černobílý sál se 
zatřpytil barevnými květinami a pá-
nové vykoupili celou nabídku. Závě-
rečné poděkování patří sponzorům.

Hlavní sponzoři: Jihozá-
padní dřevařská a. s., ELKO-
PLAST CZ s. r. o., Čevak a. s., 
KORAMEX a. s., SPAK Foods

s. r. o., DOP-
L A PA P
a. s., ŠPERL 
spol. s r. 
o.  Spon-
zoři: AARTOS; BLACKBACK,
s. r. o.;  ELECTRO KT GROUP; GPL 
Invest s. r. o.; ASTER PHARMA,
s. r. o.; 2P SERVIS, s. r. o.; ČSAD au-
tobusy Plzeň a. s.; Trasko, a. s.; EGF 
Energy spol. s r. o.; Stavební fi rma 
RENO; HASIT Šumavské vápenice 
a omítkárny s. r. o.; United Networks 
SE; Řeznictví Sušice s. r. o.; Bohumil 
Dach; ZKD SUŠICE; Sušické lesy
a služby s. r. o.; Sušická stavební,
s. r. o; Stavební  fi rma AKOSTAV 
spol. s r. o.; Bytservis Sušice spol. 
s r. o.; EKOEKO s. r. o.; APRIS 3MP 
s. r. o.; Instalatérství Kutil; AZS 98 
s. r. o.

Do tomboly přispěli: Parkhotel 
Kašperské Hory – Šumavské bylin-
né lázně; Sportoviště města Sušice, 
p. o.; Sušické kulturní centrum – 
SIRKUS, p. o.; Elektrokola Šumava; 
Restaurant Sokolovna Sušice; Město 
Sušice; SPAK Foods s. r. o.; DOPLA 
PAP a. s.; Pekárny a cukrárny Klato-
vy, a. s.; Zámek Hrádek; Krejčovství 
Markéta Soukupová; Reda Plzeň
s. r. o.; Hotel Kašperk; Sociální služ-
by města Sušice. Eduard Lískovec 

foto Tomáš Mašek
více foto na www.kulturasusice.cz

14. ledna ve věku 91 let ze-
mřel účastník 3. odboje oce-
něný symbolickým klíčem od 
města Sušice Ivan Kieslinger. 
„Chtěl bych i za město vyjádřit 
upřímnou soustrast celé rodině. 
Bylo mi ctí poznat člověka, kte-
rý díky komunistickému režimu 
mnoho vytrpěl, a přesto neztra-
til vitalitu a optimismus. Budu 
si ho pamatovat jako vtipného, 
veselého a chytrého muže. Jeho 
vyprávění pro mě bylo studnicí 
poznání i vzpomínek,“ vyzdvihl 
starosta města Petr Mottl.

Na pracovní schůzce 15. led-
na na radnici byli zastupitelé se-
známeni s jednotlivými návrhy 
na změnu územního plánu měs-
ta a 18. března se uskuteční mi-
mořádné jednání zastupitelstva, 
kde se budou tyto návrhy probírat.

Hodnocení bezpečností si-
tuace v Sušici bylo 16. 1. námě-
tem pracovního setkání vede-
ní města, Policie ČR a městské 
policie. Dlouhodobě dobrá spo-
lupráce vyústila v ocenění veli-
tele Městské policie Sušice Ing. 
Libora Potužníka, který od ředi-
tele Krajského ředitelství policie 
Plzeňského kraje obdržel medaili 
útvaru za vynikající dlouholetou 
aktivní spolupráci na úseku pre-
vence kriminality a zajišťování 
veřejného pořádku a bezpečnosti. 

Vítězem výběrové řízení 
22. ledna na zhotovitele nové-
ho objektu Klíčku se stala fi r-
ma Rynostav s. r. o. Smlouva 
bude podepsána po uběhnutí lhůt 
podle zákona o zadávání veřej-
ných zakázek. 

Porada vedení města s Od-
borem majetku a rozvoje města 
proběhla 28. ledna. Řešila se 
příprava a realizace investic le-
tošního rozpočtu.  -red-
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zykovou bariéru nám pomáhaly 
překonávat také animační hry.“ 

Jaký máte celkový dojem 
z projektu?

Adam: „S obsahem i s průbě-
hem projektu jsme velmi spoko-
jeni. Němečtí žáci byli přátelští 
a ubytování příjemné. Naučili 
jsme se používat mnoho nových 
digitálních aplikací a rozšířili 
si naši německou slovní záso-
bu.Velmi zajímavé byly exkurze 
do fi rem využívajících ve velké 
míře moderní technologie. Jed-
nalo se o fi rmu OMEXOM v Plzni 
a o logistickou fi rmu Dischner 
v Bavorsku.“ 

Součástí programu byla i si-
mulační hra, při které jsme vedli 
virtuální výrobní fi rmu. Zjistili, 
jaké to je komunikovat s jednot-
livými pobočkami společnosti, 

které jsou různě po světě, 
a jak se při tom využívají 
informační technologie.Na 
závěr projektu představi-
la každá pracovní skupina 
svoji fi rmu, její fungování, 
výrobní program, náklady 
a zisk. Myslíme si, že jsme 
tento úkol všichni zvládli 
výborně.

Jonáš Vaník, 
Ondřej Jarolímek 

Gymnázium Sušice, kvarta A

Kaleidoskop

Zuzana Krejčová vítězkou 

mezinárodní soutěže Best In English

Neobvyklý dárek k Vánocům 
sobě i Gymnáziu Sušice pořídila 
studentka kvinty Zuzana Krejčo-
vá. Na konci roku se stala absolut-
ní vítězkou největší mezinárodní 
on-line středoškolské soutěže Best 
In English v kategorii 14–15 let.

Na on-line jazykový test mají 
studenti 60 minut, ale když ho 
zvládnou rychleji, mohou získat 
další body. Test prověřuje poro-
zumění textu, poslech, gramati-
ku a slovní zásobu a svou úrovní 
značně převyšuje nároky maturity.

Kromě tohoto úžasného vý-
sledku ve své věkové kategorii 
se Zuzana umístila jako 47. bez 
zohlednění věku. Porazila tak 
16 415 soupeřů ze 624 škol z 25 
zemí, kde angličtina není mateř-
ským jazykem. 

Její neobvyklý výkon překvapil 
i organizátory soutěže natolik, že 
si vyžádali písemné potvrzení, že 
Zuzka není rodilá mluvčí, nepo-
bývala v anglicky mluvící zemi 

ani nemá anglicky mluvícího čle-
na rodiny. 

A jak tedy k takto nadprůměr-
ným vědomostem přišla? Angličti-
na ji prý baví a na internetu denně 
čte a sleduje fi lmy a seriály v původ-
ním znění. Zní to jednoduše a vel-
mi skromně, ale Zuzaninu píli to 
nezamaskuje.

Výborně se umístili i ostatní stu-
denti Gymnázia Sušice. Vybojovali 
pro naši školu 121. místo celosvěto-
vě a 49. místo z 243 středních škol 
České republiky, které se soutěže 
zúčastnily.

K výsledku, který odráží úroveň 
angličtiny našich studentů včetně 
schopnosti ji uplatnit i v meziná-
rodním měřítku, a za výbornou re-
prezentaci Gymnázia Sušice všem 
účastníkům gratulujeme a děku-
jeme. Věříme, že svou angličtinu 
stejně dobře uplatní i v další studijní 
a profesní kariéře.

Mgr. Eva Kolářová
Gymnázium Sušice

Projekt na podporu technického vzdělávání na gymnáziu je v cíli aneb
„Elektřina prakticky s Boffi  nem a Vernierem a základy počítačové grafi ky“
V rámci „Motivace pro technic-

ké vzdělávání Plzeňského kraje“ se 
opět v 1. pololetí tohoto školního 
roku na sušickém gymnáziu usku-
tečnil projekt „Elektřina prakticky 
s Boffi nem a Vernierem a základy 
počítačové grafi ky“. Projekt byl za-
ložen na spolupráci sušických zá-
kladních škol a gymnázia v příro-
dovědné oblasti. 

Zaměřil se na rozšíření výuky 
elektrochemie a polovodiče v před-
mětech fyzika a chemie a na zpo-
pularizování předmětu informatika. 
Pracovní lekce probíhaly v odbor-
ných učebnách fyziky a chemie, kde 
účastnice projektu pracovaly se sta-
vebnicí BOFFIN a s měřícím systé-
mem VERNIER. V lekcích infor-
matiky se seznámily s programem 
PINNACLE Studio a díky rozšíření 
výbavy učebny informatiky o dro-
ny se naučily i toto zařízení nejen 

Digitálně internacionálně
Žáci kvarty Gymnázia Sušice se 

společně se žáky z partnerské školy 
Realschule Bad Kötzting zúčastnili 
pětidenního projektu s názvem Di-
gitálně internacionálně. Akci při-
pravilo Vzdělávací centrum pro 
mládež v německém Waldmün-
chenu ve spolupráci se zájmovým 
sdružením Knofl ík Plzeň. Cílem 
byla především podpora technické-
ho vzdělávání mládeže, rozvoj ko-
munikačních dovedností v cizím ja-
zyce a prohloubení spolupráce mezi 
partnerskými školami v Plzeňském 
kraji a Bavorsku. 

Zde jsou názory někte-
rých účastníků ze sušického 
gymnázia:

Jak se ti líbil projekt?
Jáchym: „Program byl velmi 

zajímavý. Pracovali jsme ve smí-
šených česko-německých skupi-
nách a společně jsme plnili různé 
úkoly. Vyzkoušeli jsme si progra-
mování robotů – k dispozici jsme 
měli „chytré“ stavebnice, naučili 
jsme se také pracovat s novými 
digitálními technologiemi a zú-
častnili jsme se jazykových ani-
mací. Bylo to super.“

Jak probíhala vaše komunika-
ce s německými žáky?

Adéla: „Dorozumívání bylo 
zpočátku docela obtížné, na obou 
skupinách byla vidět nervozita. 
Postupem času jsme se ale spřáte-
lili a komunikovali jsme spolu i ve 
volném čase. Domlouvali jsme se 
především anglicky, ale snažili 
jsme se používat i němčinu. Ja-

ovládat, ale také získaly informace 
o technickém využití stále do po-
předí se deroucího zařízení.

Díky projektu si žákyně ZŠ 
nejen rozšířily vědomosti v příro-
dovědných předmětech, ale také 
se seznámily s prostředím gym-
názia a poznaly některé pedago-
gy, kteří se na přípravě jednotli-

vých lekcí podíleli. Lektory za 
chemii byli R. Sloup a H. Slou-
pová (ZŠ Lerchova), za fyziku
V. Hraničková a M. Potužáková 
(ZŠ Komenského) a za informa-
tiku K. Macová a K. Holečková.

A jak hodnotily právě ukonče-
ný projekt jednotlivé absolventky?

• Projekt byl zajímavý, naučila 

Šestý den nového roku je 
Svátek Zjevení Páně, většina 
lidí ho zná jako svátek Tří krá-
lů – narozenému Ježíškovi při-
šli se poklonit mudrcové a při-
nesli mu dary – zlato, kadidlo 
a myrhu. Tři Králové – písme-
na K+M+B mají přinést do kaž-
dého obydlí klid. V tento den 
začíná masopust. Lidé si dnes 
spojují svátek Tří králů se slav-
nostními průvody a humani-
tárními sbírkami. 

Tři králové nebyli králové – 
v Matoušově evangeliu se píše: 
„Když se narodil Ježíš v jud-
ském Betlémě za dnů krále He-
roda, hle, mudrci od východu 
objevili se v Jeruzalémě a ptali 
se: ‚Kde je ten právě narozený 
král židů?‘“ Podle Bible to byli 
mudrci, ne králové, a Bible nic 
nesděluje ani o tom, kolik jich 
bylo. Tradice, že byli tři, je poz-
dější (Tři dary? Nejsvětější tro-
jice? Tři fáze lidského života – 
jeden z králů je mladý, druhý ve 
středním věku, třetí představu-
je starce? Tři rasy …), A jména 
králů objevila se také později 
– lidovým výkladem latinské-
ho požehnání „Christus Man-
sionem Benedicat“ – „Kristus 
domu ať požehná.“ (K zastupu-
je Krista, nebo také řeckou po-
dobu pána Kurios, M znamená 
obydlí – latinsky mansionem 
a B ať žehná = Benedikt)

P o p r o s i l i  j s m e 
o k rátký rozhovor 
Lenku Píšovou, která 
je organizátorem sbír-

ky u nás. Můžete krátce svoji 
práci představit? 

„V Oblastní charitě Sušice 
pracuji od 11/2017 na pozici 
projektová manažerka. Do ob-
lasti mé agendy tedy patří or-
ganizace projektů a akcí, oblast 
vzdělávání, organizace Tříkrá-
lové sbírky a částečně oblast 
propagace, na kterou se chci 
v dalším období více zaměřit.“ 

Tříkrálová sbírka – je to 
české specifikum – jaká je tra-
dice tříkrálové sbírky, a co je 
jejím účelem?

„Tříkrálová sbírka je akce 
organizovaná Charitou Česká 
republika a v ní sdruženými 
lokálními charitami. Akce na-
vazuje na tradici koledování na 
Tři krále (6. ledna) a má charak-
ter celonárodní sbírky, jejímž 
hlavním účelem je především 
na pomoc nemocným, handica-
povaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším soci-
álně potřebným skupinám lidí 
a to zejména v regionech, kde 
sbírka probíhá. Podle pravidel 
celostátní Tříkrálové sbírky se 
nám zpět do regionu vrátí 65% 
získaných prostředků. Peníze 
budou využity na dofi nancová-
ní sociálních služeb, které po-
skytujeme seniorům, osobám se 
zdravotním postižením a jiným 
lidem v nouzi v Sušici, Kašper-
ských Horách, Kolinci a Železné 
Rudě a všech přilehlých obcích.“ 

Jak je sbírka konkrétně or-
ganizována a jak mohou lidé 
přispět?

„Koledníci jsou organizová-
ni do skupinek, obvykle jsou to 
tři koledníci ve věku od 6–15 let 
a s nimi jde dospělý doprovod 
jako vedoucí skupiny. Ten má 
odpovědnost za bezpečí dětí, za-
pečetěnou kasičku s logem Cha-
rity a průkaz koledníka, díky 
kterému si mohou lidé ověřit, 
že se jedná o ofi ciální sbírku. 
Sbírka probíhá většinou tradičně 

od 1. 1.–14. 1. ve městech i ob-
cích. Do sbírky lze přispět tedy 
hotovostí – do kasiček kolední-
ků, případně formou dárcovské 
SMS nebo na centrální účet sbír-
ky. Pokud by chtěl někdo pod-
pořit Oblastní charitu napřímo 
i po ukončení Tříkrálové sbírky, 
lze poslat dar na transparentní 
účet 501 601 701/2010. Oblast, 
kde naše organizace územně pů-
sobí je velká a i když se lidé těší 
na koledníky, ne vždy se podaří 
všechna místa obejít. Budeme se 
snažit v budoucnu o nápravu.“

Kol ik dobrovolníků  se 
u nás zapojuje a kam finanč-
ní dary putují?

„Tříkrálová sbírka má již vel-
kou tradici a zapojují se do ní pra-
videlně tisíce dobrovolníků po 
celé republice. V Sušici a okol-
ních obcích máme celkem asi ko-
lem 80 koledníků a zhruba 20 ve-
doucích skupin nebo lidí, kteří se 
na organizaci podílejí. Jako dob-
rovolník se může zapojit opravdu 
každý, kdo má chuť udělat tímto 
způsobem něco pro druhé. Sta-
čí nás kontaktovat. Dary putují 
na centrální účet Tříkrálové sbír-
ky a nám se pak vrací zpět 65% 
z celkové vykoledované částky. 
Letošní dary budou využity na 
dofi nancování služeb péče, které 
nebyly v loňském roce fi nancová-
ny v potřebné výši.“ 

Tři králové šíří poselství 
radosti a požehnání těm, kte-
ré navštíví. Čeká je nachoze-
ní mnoha kilometrů, mrazi-
vé počasí, někdy odmítnutí, 
ale i skvělý pocit, že udělali 
něco pro dobrou věc. Jakou 
zkušenost udělali koledníci na 
Sušicku?

„V Sušici máme štěstí, že 
s organizací spolupracují dlou-
hodobě jako dobrovolníci skvělí 
lidé. Někteří si organizují sku-
pinky mimo Sušici sami, což 
velmi pomůže náročné koordi-
naci. Další skupiny vypravu-
jeme přímo v Sušici. Pro nové 
koledníky je to vždy o první 
zkušenosti – ta rozhodne. Na 
počátku se děti ostýchají, ale 
velice rychle přijdou na to, že 
je baví tímto způsobem rozdá-
vat radost, protože zažívají oka-
mžitou reakci lidí, které navští-
ví. Máme koledníky, kteří chodí 
rádi každý rok. Děti se setkává-
ní převážně s kladnou reakcí, 
lidé se na jejich příchod těší.“

A jak štědř í dárci byl i 
a jací jsou dnes?

„Sušice bez ohledu na to, 
že patříme mezi menší města – 
má dlouhodobě krásné výsled-
ky a moc si toho vážíme. Dárci 
jsou velmi štědří a letos se po-
dařilo vykoledovat celkem úžas-
ných 392 264 Kč. Tímto bychom 
chtěli všem dárcům poděkovat za 
přízeň a podporu. Moc si toho 
vážíme.“

Jaká je historie sbírky 
u nás, na Sušicku – kdy jsme 
se zapojili, jak charita sbírku 
organizuje?

„Na Sušicku má sbírka dlou-
holetou tradici a je vnímána po-
zitivně. Organizace sbírky jako 
takové je poměrně náročná a já 
bych tímto chtěla ještě jednou 
moc poděkovat všem zúčastně-
ným. Je to kolektivní dílo, kte-
ré by se bez pomoci vedoucích 
ani koledníků neobešlo. Jako 
každoročně připravujeme pro 
koledníky jako podě-
kování promítání fil-
mu v sušickém kině.“

Děkujeme za rozhovor. -red-

jsem se spoustu nových věcí, vy-
učující byli velmi vstřícní.

• Všechny pracovní lekce byly 
zajímavé, mnoho jsem se toho na-
učila, práce s drony byla úžasná.

• Fyzikální a chemické labora-
torní práce byly zajíma-
vé a létání s drony vzru-
šující … V. Hraničková

12. 1. Světový den manželství, 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu 

a předcházení zločinům proti lidskosti, 28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti 

jaderné válce, Den ochrany osobních údajů, 6. 1. Tři Králové
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Zasedání zastupitelstev 
města v roce 2020:

19. 2. | 15. 4. | 24. 6. | 16. 9. | 11. 11. | 16. 12.

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 13. ledna 2020 

• Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování pro-
jektové dokumentace pro povolení stavby: ,,Sušice II – zateplení panelo-
vých domů č. p. 1163–1168, ul. Kaštanová“ s Ing. Janem Práškem – projek-
tová a inženýrská činnost, 5. května 670/II, 342 01 Sušice, IČ: 14935325, 
za cenu 164 400 Kč bez DPH (tj. 198 924 Kč včetně 21% DPH) a pověřila 
starostu města podpisem této smlouvy.
• Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-003208-

00 se zhotovitelem THERMOLUFT KT s. r. o., Franty Šumavského 867, 
339 01 Klatovy na akci „DPS Pod Svatoborem č. p. 56 – výměna vzdu-
chotechniky“, kterým se mění cena díla na 2 364 598,00 Kč bez DPH, tj. 
2 861 163,58 Kč včetně DPH a pověřila starostu města jeho podpisem.
• Rada města schválila uzavření smlouvy o zajištění přeložky ply-

nárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
za podmínek ve smlouvě uvedených, kde předpokládané náklady jsou
64 000  Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.
• Rada města schválila uzavření smlouvy o společném zadávání ve-
řejné zakázky „II/169 Sušice – ulice T. G. Masaryka“ se Správou a údržbou 
silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, Plzeň, 326 00, IČ: 72053119 
a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.
• Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy mezi městem Su-

šice a Generálním fi nančním ředitelstvím, Plzeň, ze dne 11. 4. 2005, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2009 a dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2013, na 
pronájem prostor garáže v objektu bez čp/če na st.p.č. 3903 k. ú. Sušice 
nad Otavou, dohodou ke dni 15. 1. 2020. 
• Rada města schválila nové platové výměry ředitelům těchto příspěv-

kových organizací: Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, Mateřská ško-
la Sušice, Tylova 920, Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, Základní 
škola T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129, Základní umělecká škola 
Františka Stupky, Lerchova 255 a Školní jídelna Sušice, Nuželická 25, a to 
od 1. 1. 2020 podle přílohy.
• Rada města, jakožto zakladatel a jediný společník obchodní společ-

nosti Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, 
IČO: 081 76 302, pověřila jednatele společnosti a fi nanční odbor města pří-
pravou potřebných kroků k získání nabídek úvěru na nákup přístrojového 
vybavení pro Sušickou nemocnici s. r. o. 
• Rada města, jakožto zakladatel a jediný společník obchodní společ-

nosti Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, 
IČO: 081 76 302, souhlasilas nákupem potřebného přístrojového vybave-
ní v celkové hodnotě 2 877 243 Kč bez DPH a pověřila jednatele společ-
nosti podpisem smluv.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Sušická nemocnice 

představuje

Odběry dárců krve 2020
Sušice DPS: 11. února, 10. března, 21. dubna, 12. května, 9. června, 

21. červemce, 11. srpna, 8. září, 20. října, 10. listopadu, 8. prosince
Horažďovice: 7. dubna, 23. června, 6. října 

Nalžovské Hory: 17. března, 15. září 
Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

KREVNÍ BAROMETR - www.klanem.cz

Obec Bukovník – Nadmořská výška: 615 m n. m.   Počet částí: 1
Katastrální výměra: 408 ha   Počet obyvatel: 80
Z toho v produkt. věku: 42   Průměrný věk: 46,6
Pošta: Ne Škola: Ne    Zdravotnické zařízení: Ne   Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano       Vodovod: Ano    Plynofi kace: Ne

Historie: První písemná zmínka o obci pochází z roku 1251. Je zde při-
pomínána osada s tvrzí (v místech dnešního farského pole), jako vladycké 
sídlo pánů z Bukovníka. Tvrz byla postupem času lidmi rozebrána na sta-
vební materiál. Stála na strategickém místě, je zde vidět do údolí směrem 
na Bílenice i na druhou stranu na Soběšicko.

Pamětihodnosti: Románský kostel svatého Václava z pol. 13. sto-
letí (z původní stavby je zachovaná polokruhová apsida a okénko na 
severní straně), barokně upravena koncem 17. století, přibyla i kaple, 
opravena roku 1971. Další dominantou je zdálky viditelná sýpka za 
obcí u býv. Hřbitova (Krchůvek). 

Významní rodáci: Počátkem 17. století zde literárně tvořil D. Hor-
tensius. V 19. století byli známi Bukovníčtí loutkáři, kteří odcházeli do 
světa (rodina Kludských). 

Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Bukovník 
Kontakt: tel. 376 597 180 ou.bukovnik@gmail.com / www.bukovnik.cz 
Úřední hodiny: středa od 18 do 20 hodin 
Starostka: Iveta Lysáčková – informuje o následujících akcích
Akce během roku: V únoru masopustní rej, v březnu oslava MDŽ, 

o Velikonocích děti v obci vyhrkávají, na což navazuje vyšupání s pomláz-
kami, v květnu stavíme máječek, v červnu oslava Mezinárodního dne dětí 
spojená s opékáním buřtů, v létě je naplánovaný charitativní koncert pro 
oživení místního kostela, v listopadu adventní tvoření pro ženy, v prosin-
ci rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka a na Štědrý večer 
půlnoční mše s živou hudbou. Zdroj: info portál územní samosprávy 

města.obce.cz, wikipedia, www.obecbukovnik.cz; ED

Šumava je stále žádaná značka, 
potvrzují veletrhy cestovního ruchu
Sušicko na veletrzích cestovního ruchu v Brně nechybělo 

Brno (BVV) 16.–20. ledna 2020
I letos převzal Plzeňský kraj záštitu nad účastí jednotlivých měst na 

mezinárodních veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2020 
v Brně, které se odehrály v uplynulém týdnu od středy do neděle. Tradiční 
start nové turistické sezony na brněnském výstavišti přivítal více než 30 
tisíc návštěvníků. Podle předběžných odhadů došlo k navýšení návštěv-
nosti o deset procent. Veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour 2020 
se zúčastnilo 822 vystavujících fi rem z 27 zemí. 

Veletrhy turistického průmyslu a turistických možností v regionech 
jsou hlavní prezentační událostí českého cestovního ruchu – Regiontour 
je stěžejním projektem pro podporu incomingu a domácího cestovního 
ruchu, GO je mezinárodním veletrhem průmyslu cestovního ruchu (pre-
zentace především cestovních kanceláří a agentur se zaměřením na vý-
jezdovou turistiku).

 V letošním roce se pod patronací Plzeňského kraje sešly vlastně kraje 
dva – Plzeňský a Jihočeský. Hlavním tématem společné prezentace byla 
Šumava a její příležitosti, prezentované v linii Zlaté stezky (Zlatá stezka 
v pojetí cest – prachatické, vimperské a kašperskohorské, které byly nos-
nými cestami přílivu bohatství do Čech od dob středověku), k níž se vázal 
i zábavný kvíz pro návštěvníky, mapující důležitá místa stezky. 

Světovou „známkou“ Plzeňského kraje je také samozřejmě lahodný 
zlatavý mok, a proto i tentokrát se zde svým tekutým zlatem pochlubil 
– návštěvníci brněnského výstaviště si přišli na své, když v expozici byli 
svědky výroby (a pochopitelně ochutnávky) oblíbeného českého nápoje.

Sušicko a jeho zajímavosti prezentoval návštěvníkům veletrhu Pavel 
Javorský, člen sušického zastupitelstva a rady města.

Zastoupení zde vedle sebe měla města Sušice, Kašperské Hory i Vim-
perk, v rámci prezentačních infostánků „Sušicko“ a „Vimpersko“, kde se 
objevily exkluzivity přírodní i kulturní. Zájemců o informace z řad od-
borné i laické veřejnosti, cestovních agentur a kanceláří přicházelo oprav-
du hodně, což potvrdilo důležitost oblasti pro budoucí udržitelný rozvoj 
nejen přírodního rázu oblíbených míst, ale i obcí a měst, která k nim pat-
ří. Český cestovní ruch zažívá rozkvět a získává přední postavení v české 
ekonomice; podle předběžných odhadů se u nás v roce 2019 ubytovalo už 
22 milionů turistů, tuzemských i zahraničních.

 Informace a zajímavosti z celého regionu Sušicka, Kašperskohorska 
a Vimperska poskytovali návštěvníkům plzeňských stánků Bc. Martina 
Hamáková (vedoucí MěKIS Kašperské Hory), Pavel Javorský (zastupitel 
a radní města Sušice) a Petr Málek (Destinační management Vimperk).

 Reakce návštěvníků veletrhu na prezentaci Plzeňského kraje byly vel-
mi pozitivní, oceňovali získání ucelených informací o centrální Šumavě na 
jednom místě. Sušice byla rozhodně mezi návštěvníky známá, často vzpo-
mínali na pobyt v ní, pamětníci na léta vojenské služby, jiní na dovolené, 
na známé či příbuzné. Největší zájem byl tradičně o známé dominanty – 
rozhledny, hrady, cesty a stezky po nejkrásnějších vyhlídkách, sportovní 
vyžití, zájem vzbudilo i nové ubytování Roušarka. Padaly dotazy na osud 
Sola, Fialky. Mnozí byli také příjemně překvapeni poměrně novou, či do-
sud neprávem opomíjenou, nabídkou příležitostí v okolí Sušice – zajíma-
vostí ze Žihobecka, Petrovicka nebo Hartmanicka.

Destinace Šumava je trvale oblíbeným turistickým cílem a destinační 
management oblasti se v příštích letech zaměří především na udržitelný 
rozvoj, ochranu a zážitkové funkční využití této unikátní evropské zele-
né destinace.

V rámci veletržních dnů se velké oblibě těšil mimo jiné i Festival kra-
jových specialit a regionální potraviny RegFoodFest, Festival cestovatel-
ských fi lmů, fotografi í a publikací GO KAMERA pořádaný od roku 1998 
CK LIVINGSTONE (hlavní téma festivalu – naši nejslavnější cestovatelé 
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund; Miroslav Zikmund oslavil 14. února 
loňského roku neuvěřitelných 100 let!), Food festival Ochutnej svět a další. 

Celá expozice Plzeňského kraje, kterou mohli návštěvníci vidět v Brně, 
se přesouvá k našim zahraničním sousedům na Slovensko, kde bude pokra-
čovat v prezentaci zajímavostí našeho regionu v rámci veletrhu cestovního 
ruchu ITF Slovakiatour – Region 2020, ve dnech 23.–26. ledna v Bratislavě.

-AS-, foto: -pm, pj-

MUDr. Zdeněk Horák
Na začátek se zeptám, odkud pocházíte? „Jsem rozený Brňák, 

kde jsem žil do konce studií medicíny 25 let, pak jsem se přiženil do 
Uherského Hradiště, kde jsem dodnes.“

Jakým způsobem jste se k práci v Sušické nemocnici dostal? 
„Posledních sedm jsem pracoval v Podřipské nemocnici v Roud-

nici nad Labem na chirurgickém oddělení. Po převzetí nemocnice 
fi nanční skupinou Penta a odchodu primáře Krajníka do Sušické ne-
mocnice, jsem se z Roudnice přemístil do Sušice, protože s Pentou 
jsem nechtěl dále spolupracovat.“

Máte nějaký vztah k městu nebo regionu, jak se vám tady líbí? 
„Sušici trochu znám z předcházejících cyklistických dovolených 

na Šumavě, teď se těším, že Sušici a okolí poznám mnohem více.“
Co říkáte na Sušickou nemocnici? Je něco, co vás zde 

překvapilo? 
„Překvapilo mně krásné prostředí, chytrá architektura nemocnice, 

vybavení, vstřícné vedení i nadšení spolupracovníků. V neposlední 
řadě i radost občanů Sušice a okolí, které zde potkávám, že nemoc-
nice znovu funguje.“

Jste chirurg, specializujete se konkrétně na nějakou oblast? 
„Jsem vzděláním všeobecný chirurg, ale celou dobu mého půso-

bení se zabývám nejraději cévní chirurgií.“
Je nějaký předmět, který vás na lékařské fakultě vyloženě 

nebavil? 
„Protože jsem skončil lékařskou fakultu v době totality v roce 

1980, nejhorší byly přednášky a zkoušky z komunistické teorie, čty-
ři ročníky a ještě v roce 1989, kdy jsem dělal 2. atestaci z chirurgie, 
jsem byl nucen absolvovat i tuto potupnou zkoušku.“

Jaké máte koníčky, budete pro ně mít prostor i tady? 
„Moje koníčky jsou sport – lyžování, cyklistika, tenis a bohužel i golf, 

pro který není v blízkém 
okolí hřiště. Dále cestová-
ní a fotografování.“

Nemáte na konec 
něco, co byste vzkázal li-
dem nebo pacientům tře-
ba ohledně prevence? 

„Co se cév týče, pře-
staňte kouřit a zkuste žít 
zdravěji. Když budete 
mít problémy, zastavte se 
u mně v cévní poradně, kde 
se domluvíme, jak dále.“

Děkuji za odpovědi.
Václav Rada

Cévní poradna 
MUDr. Horáka
Středa: 10.00–12.00
Telefon: 376 530 182; 
v 1. patře hlavní budovy

• Obce ORP Sušice •

Bukovník

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko VU3V Sociální služby města Sušice

Základní informace o studiu:

• Výuka bude probíhat v klubovně Domu s pečovatelskou službou, 

2. patro (Pod Svatoborem 56, Sušice)

• Studijní poplatek 400/280 Kč za semestr (cyklus 6 videopřednášek)

• Výuka bude probíhat 1x za 14 dní v čase 9.00–10.30 hodin

• Znalost práce na počítači není podmínkou

• Univerzita je určena pouze pro seniory

V letním semestru otevíráme výukové kurzy:
LEONARDO DA VINCI (1452–1519) RENESAN. UOMO UNIVERSALE

Začínáme v úterý 4. února v 9.00 a 10.30 – cena 400 Kč

LESNICTVÍ

Začínáme v úterý 11. února v 9.00 – cena 280 Kč

Bližší informace poskytneme:

V Domě s pečovatelskou službou,

Pod Svatoborem 56, Sušice

Tel.: 376 526 693

Mobil: 602 524 705
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vým… prostě hebrejským zvo-
láním „Zde jsem“… Tedy, až 
uslyšíte o skupině „Hineni“, mů-
žete zavzpomínat na návštěvu La-
dislava Heryána v Sušici.

Petr Petřivalský, kapucín
foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

Kulturní aktuality

Za malířem Josefem Pospíchalem
12. listopadu odešel z naše-

ho světa malíř, grafi k a karika-
turista, můj starý přítel Pepík 
Pospíchal. 

Dlouhá léta působil v Želez-
né Rudě jako celník. Kdyby mě 
nenapadla pozoruhodná shoda, 

nezmínil bych se o Josefově za-
městnání. Jeho poslání bylo jin-
de. Celou svou duší byl malířem. 

V 19. století žil proslulý umě-
lec, také celník Henri Rousseau. 
Byl to samouk, stejně jako jím 
byl Pepík. Ten také neprošel 

žádným výtvar-
ným školením, 
avšak jeho grafi c-
ké listy, ilustrace 
a malby svědči-
ly hned zpočát-
ku o dokonalé 
profesionalitě. 

Vzpomínám na 
jeho nejistoty i na 
jeho umělecká ví-
tězství. Vzpomí-
nám na jeho vý-
stavy, na jeho 
dramatické gra-
fické listy, vlíd-
ně ironické vtipy 
nebo milé kresby. 

Kdys i  j s e m 
otevřel učebnici 
svého vnuka a na-

Ladislav Heryán v Sušici
Ve středu 15. ledna jsme v sušic-

kém kapucínském kostele přivítali 
rodáka z Petřvaldu, salesiánského 
kněze, člověka, který se věnuje li-
dem na periferii, rockera, pastora 
undergroundu, pedagoga, biblistu, 
spisovatele, Božího exota a stopa-
ře… A v těch neobvyklých charak-
teristikách by se dalo ještě pokra-
čovat: prozrazuje to, jak je Ladislav 
Heryán těžko zařaditelný a uchopi-
telný… Doktor biblistiky mluvící 
hebrejsky, aramejsky a řecky, záro-
veň člověk hluboce lidský. Pro do-
kreslení: druhý den ráno měl pak 
v Praze program pro studenty a po 
něm ho až do večera čekala kaplan-
ská práce ve věznici.

Známý může být jako autor ně-
kolika knih: „Exotem na této zemi“, 
„Stopařem na této zemi“, „Sami na 
této zemi?“. A k biblickým rozho-
vorům „Země bez obzoru“ přiby-
la i publikace mapující Heryánův 
život „U Božího Mlýna“. Sušické 
setkání bylo nazváno „Jak a jakého 
jsem potkal Boha?“ a čerpalo z obou 
těchto poloh: z osobní roviny, ze ži-
votní zkušenosti hosta a z velmi 
osvobozující interpretace biblické-
ho poselství. 

Posluchač mohl být překvapen, 
při kázání a zvláště během přednáš-
ky, jak otevřeně o. Ladislav mlu-
vil o klíčových momentech svého 
života: o svém rozhodování se pro 
duchovní službu, kdy v době totali-
ty nebylo možné přiznat se k životu 
řeholníka; o emigraci, u které tušil, 
že bude stát jeho rodného otce život; 
o pochybnostech ohledně kněžské 
identity; o činu, který ho „postavil 
na vodu“, kdy se rozhodovalo o jeho 

bytí či nebytí v církvi… A na tomto 
životním půdorysu se pak odvíjelo, 
k jaké zkušenosti s Bohem došel… 
A zdá se mi, že to nutně musí být 
zkušenost, ke které docházejí všich-
ni „sympatičtí průšviháři“: kdy obje-
vují Boha velkorysého, odpouštějící-
ho a milosrdného… Jde samozřejmě 
o velmi rychlou zkratku… Zároveň 
tím narážíme na paradox: dotýkáme 
se tady Někoho, a my nevíme, jak 
vypadá, a zároveň musíme mít něja-
kou jeho představu, když o něm mlu-
víme a k němu se obracíme… A na-
víc si musíme dát pozor, abychom 
nesklouzli ke karikatuře Boha…

Mluvené slovo bylo několikrát 
přerušeno hudbou, kdy Heryán do-
stál své pověsti rockera. Na před-
nášku pak navázaly dotazy z pu-
blika a zaplněný kostel sv. Felixe 
znovu vyslechl poměrně odváž-
né a přemýšlivé odpovědi. Samot-

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

Podvečery s kresbou s Miroslavem Šislerem – od 18 hod.
13. a 27. 1. | 10. a 24. 2. | 9. a 23. 3. | 6. a 20. 4. 2020 – 150 / 100 Kč

Galerie Sirkus Sušice vás zve v pátek 31. 1. 2020 od 18 hodin 
na zahájení výstavy Zápisník – fotografi í Václava Němce.
Václav Němec (*1965) je fotograf a také dramaturg výstav v kině 
Kotva v Českých Budějovicích.
„Ve svém nekonečném fotografi ckém ‚on the road‘ cyklu Zápisník se 
nesnažím dokumentovat místo svého dočasného pobytu, spíše zazna-
menávám vizuální a výtvarné, pocitové a symbolické aspekty reality. 
Své fotografi e nearanžuji, pracuji z útržky žitého světa. Fotím bez ladu 
a skladu to, co mě zajímá a skládám z toho svůj cestovní zápisník.“

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Žil mezi námi a měl klíč od města...
Dne 14. ledna 2020 

zemřel ve věku 91 let 
Ivan Kieslinger. Skvě-
lý člověk, skaut – člen 
oddílu Velena Fander-
líka, politický vězeň, 
kterému byl udělen 
v roce 2015 symbolický 
klíč od města za stateč-
nost v protikomunis-
tickém odboji. 

Vz p o m e ňm e  ve 
stručnosti na některé 
momenty v jeho životě, 
které jsou také zazna-
menány v rozhovorech 
v ,,Paměti národa“. 

Ivan Kieslinger se 
narodil 28. 11. 1928. Od 
mládí skaut tělem i duší. V květ-
nu 1945 byl aktivním účastní-
kem Pražského povstání a hlá-
sil se u velitele povstání gen. 
Kutlvašra. 

V roce 1948 Ivan odmaturo-
val, ale na VŠ se nedostal kvůli 
posudku komise Svazu českoslo-
venské mládeže. Jeho první zat-
čení bylo v Sušici 10. 10. 1948 
a vězení strávil v sušické šatla-
vě na radnici. Poprvé Kieslin-
gera odsoudili na 6 měsíců za 
rozšiřování časopisu ,,Svobod-
ný zítřek“. Krátce po tom, co 
byl propuštěn z uhelného dolu 
Vinařice, kde pracoval 6 měsí-
ců, jej zkontaktovala významná 
skautská vedoucí Dagmar Ská-
lová. Prosila ho, aby jako znalý 
pankrácké věznice, během vojen-
ského převratu, který se chystá, 
doprovodil četu, která osvobodí 

z vězení gen. Kutlvašra. Pokus 
o převrat byl prozrazen a Iva-
na odvezla eskorta opět do Bar-
tolomějské. Druhé zatčení bylo 
mnohem horší. Byl odsouzen na 
16 roků kriminálu. V prosinci 
1949 si bachaři v jáchymovském 
lágru Rovnost „trénovali“ na Iva-
nu Kieslingerovi mlácení vězňů, 
utrpěl dlouhodobá vážná zraně-
ní. V roce 1954 mu byla udělena 
milost ze zdravotních důvodů. 

Ivan Kieslinger žil v Praze 
a v Sušici v domě svých předků, 
kde byl dříve jejich železářský ob-
chod a hospoda zvaná ,, U Šífu“ . 
Ještě dnes je na tomto domě nad 
vchodem znak lodě. Br. Ivan, pře-
zdívkou Kyslík, byl členem Kon-
federace politických vězňů.

Bratře Kyslíku, nikdy na Tebe 
nezapomeneme! Čest Tvé pa-
mátce!  Za skauty 

Vladimír Černý, OS.

né setkání potom bylo zakončeno 
autogramiádou.

Milou dohru měla heryánov-
ská akce pro hudební uskupení, 
které doprovázelo bohoslužbu. 
Doposud bezejmenná chválová 
kapela byla oslovena Abrahá-
movým, Mojžíšovým, Samuelo-

šel v ní Pepíkovy ilustrace. Po-
znal jsem je ihned. Volná, samo-
zřejmá a všeříkající linka mne 
na pochybách nenechala. 

S Josefem jsme se vídali pra-
videlně, tuším 50 let. Na každé 
setkání přinesl několik kreseb 
ze své tvorby anebo i obsáhlou 

skládačku svých vlídně kousa-
vých vtipů. Právě za ten kres-
lený humor se Pepíkovi dostalo 
celosvětového ocenění. 

Téměř symbolicky byla uspo-
řádána jeho poslední výstava 
u nás v Sušici v Galerii Sirkus. 
Pepíkovy obrazy jsem neznal 

tolik jako jeho všu-
dypřítomné kres-
by. Nicméně jeho 
tvarovou skladbu 
jsem poznal oka-
mžitě. Stejná dy-
namičnost, stejná 
stavba děl. 

Veřejnost se za-
jisté přesvědčila 
o tom, že Josef Po-
spíchal patří k těm 
sušickým obča-
nům, kteř í svou 
prací daleko pře-
kročili regionální 
hranice. 

Miloslav 
Čelakovský,

Josef Pospíchal také navždy zůstane úzce spjat se sušickými novinami: Od roku 1976 vycházely pravidel-
ně jeho kreslené vtipy ve Zpravodaji města Sušice (obrázek vpravo) a po sametové revoluci do roku 1991 
i v Sušických novinách (obrázek vlevo).

Josef Pospíchal naposledy vystavoval v Sušici přesně před dvěma 
lety. Zprávu a foto z vernisáže s výčtem jeho i mezinárodních oceně-
ní naleznete v Sušických novinách 2/2018 a na www.kulturasusice.cz 

podfoto a foto Eduard Lískovec
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27. března – KD Sokolovna

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

GALERIE SIRKUS 
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod., 
pá 8–13.30 a 17–20 hod., so–ne 17–20 hod.
Výstava: do 15. března 
Václav Němec – Zápisník / fotografi e – viz str. 4

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

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

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

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
Otevírací doba: od 6. prosince 
út–so 10.00–12.00 a 14.00–16.30, 
ne 10.00–12.00
betlém se pouští v: 10,, 11, 14, 15 a 16 hodin 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
do 31. března 2020
Dětský svět – výstava (nejen) kočárků ze soukro-
mé sbírky paní Barbory Rutkayové

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
Otevírací doba v IC od 1. října do 30. dubna:
po–pá 9.00–12.30 a 13.00–16.00 hod.
 

Přehled akcí 
14. února od 17 hod. – Husův sál
Zakletý princ
loutkové představení

14. února od 21 hod. – PDA Sušice
Valentines party – Dj Butcher

18. února od 19 hod. – Kino Sušice

21. února od 21.30 hod. – Tradiční KlOUb!
Repešín a Urban Robot – koncert, viz str. 12

22. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Hasičský bál – k tanci a poslechu hraje Compact

25. února od 19 hod. – KD Sokolovna

27. února – Smetanův sál
Janáčkovo kvarteto, Brno 
J. Haydn, P. I. Čajkovskij, 
D. Šostakovič – pořádá KPH

29. února od 20 hod. – KD Sokolovna – viz str. 6 

7. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna 
8. Sportovní ples – hraje Compact
Vstupenky je možné zamluvit a zakoupit od 24. 2. 
v kanceláři v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686.

13. března od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – komedie P. Haudecoeura, v po-
dání spolku SušDivOch, režie Věra Holá Tůmová

20. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna
TŘI SESTRY 
– VINYL TOUR 2020 

31. ledna od 17 hod. – Husův sál
Princezna Rozmařilka
loutkové představení

1. února od 14 hod. – KD Sokolovna

1. února od 20 hod. – KD Sokolovna

4. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna

předplatné skupiny S

7. února od 17 hod. – Husův sál
Ponocný a strašidlo
loutkové představení

7. února od 21 hod. – PDA Sušice
Retro party 80´+ 90´ – Dj Míra Prach

8. února od 20 hod. – KD Sokolovna

Sušice Region

Žihobce
Muzeum Lamberská stezka – pá–so 9.30–15.30 hod.

Šumava více než 50 objektivy – výstava fotoobrazů

PEKLO! aneb Jak to vypadá v čertovském doupěti
výstava Jarmily Strakové z Andělic, pro děti fotokoutek

13. února od 17 hod. – přednáškový sál muzea
Země půlnočního slunce – Zdeněk Vacek
cestopisná přednáška

Horažďovice
do 20. února – Galerie Horažďovice
Portrét a akt technikou Van Dyke – výstava Jana Devery

31. ledna od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Divadelní stůl

1. února od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Debustrol + Mortifi lia 

7. února od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Škrobárenský ples

14. února od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Odyssea – bigbít

Kašperské Hory
2. února od 15 hod. – Horský klub
Maškarní karneval – na téma luční karneval

5. února od 18 hod. – IS a SEV NP Šumava K. Hory
Pohledy do krajiny – Nejkrásnější treky Kanady
přednášející: Martin Úbl

7. února od 19 hod. – kašperskohorské kino
Tenkrát v Hollywoodu – oceněný, nejnovější 
film Quentina Tarantina – přístupno od 15 let

12.–14. února od 14 a 16 hod. – kašperskohorské kino
Kašpérák – festival dětských filmů, každý den 
tvořivé dílny (14.00) a promítání filmu (16.00)

12. února od 18 hod. – IS a SEV NP Šumava K. Hory 
Pohledy do krajiny – Expedice TIBET
přednášející: Jana Dvorská a Miloš Kašpar

Hartmanice
pá–ne 9.00–12.00, 12.30–16.00 hod.
Prohlídky kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě
otevřeno: út–ne 9.00–12.00, 12.30–16.00 hod.
Výstava do 9. února

do 29. února – Městské informační středisko
Když barvy tančí – výstava Miluše Schmalzové

Strašín
1. února od 20 hod. – kulturní dům

Dlouhá Ves
1. února od 20 hod. – Kino Dlouhá Ves
Přes prsty - vstupné 30 Kč

14. února od 18 hod. - Kino Dlouhá Ves
Emil Kintzl a pokrač. povídání o Zmizelé Šumavě
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Blahopřání

Poděkování

Libuše Fedorová r. 1939, Alena Matějovicová r. 1954. sobota 14. března 2020
ČARODĚJKA – GOJA MUSIC HALL – PRAHA

Velkovýpravná muzikálová show doprovázená živým orchestrem, plná 
nádherných melodií, čar a kouzel, protkaná svižným humorem.

Poslední volné vstupenky! 

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

Obsazeno!

sobota 25. dubna 2020
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Nový muzikál, který vás vezme na nezapomenutelnou cestu džunglí. Slav-
ný příběh mladého muže, který hledá své kořeny a najde lásku svého života. 
Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna. 

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

ho města Bad Ischl. 

sobota 13. června 2020
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo. Návštěva 
hořcové likérky GRASSL spojená s ochutnávkou a možností zakoupení 

likérů. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. 

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

Komedie o cestě do časů Leonarda da Vinciho. 
Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna.

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

ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 19. prosince 2020
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Chtěla bych touto cestou poděkovat hodným a ochotným lidem, kteří 
mně pomohli, když jsem dne 3. 1. 2020 nečekaně zkolabovala před 
prodejnou COOP (Letiště). Jejich jména neznám, jen pana JUDr. Vlacha, 
který byl u mě první, dále paní z Charity a děvčatům ze Sociálních služeb, 
které mě odvezly domů a tam se o mě postaraly. Moc děkuji všem. 

Bohumila Bártová, Sušice 

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
Program únor 2020

Pátek 14. 2. od 9.00 do 11.00 – Valentýnský program pro celou rodinu 

Skřítci Šumavy – jaké tajemství skrývá les, rašeliniště, louka nebo řeka se dozvíte ve výukovém programu 

střediska Národního parku v Kašperských Horách. Vstup 20 Kč/ 1 dítě, rodiče zdarma. Společný odjezd 

autobusem z nábřeží Sušice v 8.40, nebo vlastní dopravou. Petra Haisová Marková 724 324 757.

Pondělí 24. 2. od 12.30 do 13.30 – Předporodní příprava se cvičením

Gravidjógy – Kurz je určen pro ženy, které se chtějí aktivně připravovat na porod a období po porodu. 

Jóga v těhotenství je bezpečná pro celé období těhotenství. Zahrnuje ukázky cvičení, která udrží tělo 

v kondici, vyrovnanou psychiku a prohloubí vědomé spojení s děťátkem. Program kurzu se bude 

opakovat každý druhý měsíc a bude koncipován na praktickou a teoretickou část. Lektorka Krejčová 

Dagmar – 778 407 210. Vstup 50 Kč / 1 hodina.

Čtvrtek 27. 2. od 14.30 do 16.00 – Beseda na téma „Důležitost komunikace mezi 

manželi/partnery a v rodině“

Partnerství, manželství, rodičovství, konfl ikty v rodině a možnosti jejich řešení. Lektorka Mgr. Svatava Vítková, 

vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Klatovech. Vstupné dobrovolné. Místo 

konání: Přednášková místnost SOU a SOŠ, Poštovní 9, Sušice. Hlídání dětí je zajištěno Vlastou Faustovou.

Pondělí 8.00–12.00 – Miniškolka pro děti 

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

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

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

Úterý 16.00–17.00 – Kreativní dílny pro děti

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

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

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

stránkách kvůli nemoci lektorky.

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

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

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

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

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

Čtvrtek 9.00–11.30 – Herna pro malé objevitele

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

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

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

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

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

PSI A KOČKY BEZ DOMOVA DĚKUJÍ

Léta plynou, ale v našich srdcích jsi pořád...

Dne 8. února tomu bude smutných dvacet pět let, 
kdy nás navždy opustil pan

František Pintíř
ze Sušice. S láskou stále vzpomíná rodina a kdo 
vzpomene s námi, všem děkujeme.

Odešla maminka zlatého srdce,
pohasly oči starostlivé,
předobré srdce zůstalo stát...

Dne 1. ledna jsme vzpomněli sedmnáctého výročí
úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní

Anežky Nachtigallové
ze Sušice. S láskou vzpomínají dcery Hanka,

Venda, Jiřka a Lenka s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 5. února uplynou čtyři roky od úmrtí paní

Anny Raabové
ze Sušice a dne 17. února by se dožila 97 let.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

29. prosince jsme převzali dárky v podobě krmiva, pamlsků a po-
třeb pro zvířata v obchodním domě Tesco v Sušici pro naše psí a ko-
čičí svěřence a pro ta zvířata, která potřebují pomoci. 7. ledna jsme si 
vyzvedli obdobnou nadílku v prodejně Svět tlapek v Kostelní ulici 
v Sušici. Oba obchody nám jako každoročně vyšly vstříc a uspořáda-
ly pro spolek Nalezenci-Šumaváci tuto vánoční akci. Moc jim za to 
děkujeme, stejně tak i nakupujícím, kterým není lhostejný osud psů 
a koček bez domova.     Za Nalezence-Šumaváky 

   H. Marková

Dne 28. ledna uplynul sedmý smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opustil pan

Václav Pešek
ze Žihobec.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest zůstává...

Dne 4. února vzpomeneme dvacátého výročí,
kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel, otec
a dědeček, pan

Antonín Ryčovský.
Za vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

Dovolte, abych vzpomněla na paní

Marii Vlčkovou, 
která zemřela v roce 2012 ve věku 92 let.
Maminka se narodila před 100 lety 17. 2. 1920. Byla 
vždy veselá, pracovitá, obětavá. S láskou vzpomínají 
dcery Věra a Jana s rodinami. Děkuji.

Dne 21. ledna oslavila paní 

Antonie Jiříková,
roz. Segečová z Bukovníka, krásné 95. narozeniny.
Do dalších let jí přejí mnoho pohody, spokojenosti 
a hlavně zdraví – syn Jirka s manželkou, vnoučata 
Alička s manželem a Vítek s manželkou a pravnoučata 
Adámek, Amálka a Nelinka.

To že se rána zahojí, je jen zdání.
V srdci bolest zůstává a vzpomínání.
Kdo žije v srdci svých milých,
není mrtev – je jen vzdálen.

Dne 24. ledna uplynuly tři smutné roky, kdy nás náhle 
opustil náš syn, pan

Radek Mašek 
z Hrádku u Sušice ve věku 42 let 
a 
dne 3. února by se dožil pan

Alois Mašek
z Hrádku u Sušice 70 let. Opustil nás náhle
20. srpna 2019. Stále vzpomíná rodina. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Odešla jsi, maminko neznámo kam,
vzpomínka po tobě zůstane nám,
vzpomínka krásná, maminko milá 
Ty že jsi pro nás vždycky jen žila.

Dne 2. února by se dožila 85 let paní 

Jarmila Kudová
S láskou a nesmírnou bolestí v srdci vzpomínají manžel 
František, dcery Yvona a Jarmila s rodinami.

Benefi ční ples sušických škol
S příchodem nové plesové sezony zdravíme všechny příznivce hudby, 

tance a dobré zábavy, ale nejen pro ně máme tyto pozitivní informace. 
Dne 23. května 2019, po vyúčtování všech nákladů, jsme předaly paní 

Jamrichové, která zastupovala Denní stacionář klíček, peněžní dar v hod-
notě 4 500 Kč. Těší nás, že jsme v roce 2016 mohly Klíčku přispět částkou 
5 000 Kč a v roce 2017 obnosem 3 500 Kč. 

Děkujeme všem sponzorům, kolegům a kolegyním, kteří nám pomohli 
s organizací plesu. Zvláštní poděkování patří panu Janu Patlejchovi a těší-
me se na další spolupráci v letošním roce. 

Všechny vás zveme na již 5. Benefiční ples sušických škol, 
který se uskuteční 29. února 2020.  Jana Švelchová

Zveme vás do Palvínova
V neděli 16. února 2020 ve 14 hodin, na svátek sv. Valentýna, 

bude zde posvěcen p. J. Kulhánkem nově instalovaný křížek 
na místě, kde stávala do roku 1972 kaple. Ta byla zbořena teh-
dejším rudým režimem a plánuje se její obnova.

Srdečně zve Spolek přátelé Mouřence a E. Kintzl

Děkuji milým SušDivOchům za všechny krásné hry, které přesvědčivě 
uvedli v život. Drazí divadelníci, večer strávený s Vámi je pro mne velkým 
svátkem! Vaše výkony jsou skutečným zážitkem. Při Vašich představeních 
se opravdu nenudím, umíte mne rozesmát a potěšit duši. Za to přijměte, 
prosím, můj obdiv a úctu. 

S díky srdečně Vaše věrná divačka    Maří V.

Jediný synu, můj drahý manželi, milovaný tatínku, 
nejmilejší dědečku, (strejdo) Járy, příteli, kamaráde, 

Jardo, 

Mausi... K nevíře, že tento svět těšíš již 70 let. Co přát 
Ti, když kdokoli by Ti závidět mohl, co máš... milující 
rodinu – a to fakt moc!, přátele – a těch je, pevné zdraví 
– slivovice po ránu Tě drží, hodně štěstí – podívej se 

kolem sebe a uznej, že ho máš na rozdávání... 
Tak snad jen – máme tě rádi a přejeme ti pevné zdraví a ať nás těšíš ještě 
hooodně dlouho. Ze srdce a lásky Tvá rodina a přátelé

pořádají v termínu jarních prázdnin 10.–14. 2. 2020
Jarní PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

České pohádky – po stopách Boženy Němcové
v Hrádku u Sušice pro děti ve věku od 3 do 12 let

Vedoucí: Markéta Balcarová. Pro děti je připraven program plný 
hudby, tance, bádání, her, zábavy a tvořivých prací každý den od 8.00 
do 16.00 (v případě zájmu lze domluvit individuálně – dříve i později).

Cena: 1.350–1.850 Kč / týden. Slevy – sourozenecká, skupinová, 
množstevní, věrnostní (až 500 Kč na účastníka). V ceně je zahrnuto stra-
vování kromě svačin, pojištění a veškeré materiální zabezpečení. Mož-
nost přihlášení i na jednotlivé dny.

Bližší informace, program a přihlášky vám rádi poskytneme telefo-
nicky, e-mailem nebo na webových stránkách.

Kontakt: Petra a Stanislav Jílkovi – 792 229 210, 720 308 816 Svato-
janci@email.cz, www.svatojancizs.webnode.cz
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V knihovně se stále snažíme rozšiřovat a zkvalitňovat služby našim 
věrným čtenářům. Předloni jsme na Fuferna, Santos a Páteček umístili 
tři knihobudky, jejichž prostřednictvím si můžete kdykoliv bezplatně 
půjčovat, měnit, vkládat nebo brát knihy. Velice nás těší, že jsou naše 
pouliční knihovničky naplno využívány. 

Neusínáme „na vavřínech“ a letos přicházíme s další novinkou, kte-
rou ocení zejména časově vytížení knihomolové. Prostřednictvím Biblio-
schránky, která je umístěna před hlavním vchodem knihovny (budovy 
Káčka), mohou čtenáři vracet vypůjčené knihy, a to bez čtenářského prů-
kazu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Služba funguje opravdu jednoduše. 
Do příslušné schránky, která je dobře označená, vložíte knihu. Knihovna 
se zavazuje odepsat uživateli knihy z jeho konta následující den po jejich 
vložení do biblioschránky. Tuto službu lže využít pouze pro vracení knih. 
Ostatní média – meziknihovní výpůjčku, CD, společenské hry a časopisy, 
která máte načtená na vašem kontě, musíte vrátit osobně u výpůjčního pultu. 

Transakci vrácení knih přes Biblioschránku lze ověřit prostřed-
nictvím svého čtenářského konta na www.knihovnasusice.cz nebo se 
můžete informovat telefonicky na čísle 376 526 531 či e-mailem na 
adrese knihovna@kulturasusice.cz. Pravidla používání Biblioschrán-
ky nalezenete na www.knihovnasusice.cz. Pevně věříme, že vám tato 
novinka udělá radost, ušetří čas i sílu – nemusíte hlídat otevírací dobu
knihovny a kdykoliv můžete vracet knihy jednu po druhé tak, jak je 
dočtete a jak vám to vyhovuje. Samozřejmě se stále velice těšíme na 
osobní setkání s vámi, našimi milými čtenáři, které vždy moc rádi 
přivítáme a obsloužíme u výpůjčního pultu.  -mk- 

Kultura

KNIHOVNA

BIBLIOSCHRÁNKA – UŽITEČNÁ 

NOVINKA, KTERÁ POTĚŠÍ
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Fotbalisté začali přípravu 
Tvrdé tréninky a prohra s divizními Sedlčany

Sport

Sportoviště města Sušice

Sušická hokejová liga
Výsledky před ukončením 

třetího kola soutěže.
Petrovice – Stavební 4:7, Týnec 

– Stavební 5:1, Hrádek – Petrovice 
5:4, Old Stars – Otavstroj 16:7, Otav-
stroj – Týnec 5:10, Petrovice – Old 
Stars 1:4. Old Stars si upevnili své 
vedení v tabulce.

Kanadské bodování vede Petr 
Lemberger již o 11 bodů.

Petr Lemberger (Otavstroj) 56 
(28+28), Radek Hnětovský (Old 

Stars) 45 (30+15), Jáchym Ptašnik 
(Hrádek) 34 (22+12), Tomáš Marný 
(Otavstroj) 32 (17+15), Martin Lud-
vík (Old Stars) 27 (14+13), Vladislav 
Ptašnik (Hrádek) 27 (14+13), Jarek 
Murcko (Otavstroj) 27 (11+16), Ri-
chard Pitel (Old Stars) 25 (13+12), 
Petr Košvanec (Týnec) 21 (14+7), 
Jan Horák (Old stars) 20 (10+10).

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

Stav k: 23. 1. 2020

Hokejisté TJ Sušice
V okresním přeboru Strakonicka 

odehráli sušičtí hokejisté v novém 
roce další zápasy.
TJ Susice – Sokol Katovice 7:8 

(4:2, 1:2, 2:4)
Sestava: Skolek – Korál, Skuhra, 

Kraml, Hnětkovský, Pavlíček, Váv-
rů, Broža, Šmrha, Vospěl, Ptašnik, 
Fedor, Petera, Košvanec .

Branky (Asistence): 1́  Vávrů, 
13´ Kotrba (Lejsek), 15´ Skuhra, 
(Kotrba), 17´ Vávrů (Košvanec), 
23´ Kotrba (Košvanec), Hnětkovský 
(Petera), 58´ Lejsek (Broža, Šmrha).
VS Start Luby – TJ Susice 2:8 

(1:0, 0:5, 1:3)
Skóre otevřel v závěru úvodní 

třetiny domácí mladíček Petr Gros-
skopf, ale ve druhé periodě přišla 
gólová smršť hostů ze Sušice. Ti pře-
konali domácího brankáře Lavičku 
pětkrát a kráčeli za další výhrou. 
Hned po přestávce sice snížil na 2:5 
z pohledu Lubů domácí Toman, ale 
v další části závěrečné třetiny se gó-
lově prosazovali jen hosté, kteří si 
nakonec z Klatov odvezli zaslouženě 
dva body za jednoznačné vítězství. 
Hattrickem se na něm podílel Štěpán 
Broža, který v kanadském bodování 
poskočil se 16 body (7+9) na druhé 
místo za Petra Krůčka z Katovic.

Zdroj: klatovsky.denik.cz
Sestava: Skolek (Lejsek F.), 

Rendl, Lejsek, Koral, Skuhra, Fe-
dor, Kotrba, Šmrha, Broža, Ryšavý, 
Hnětkovský, Sulan, Kraml, Vospěl, 
Košvanec.

Branky: 32’ Ryšavý (Hnětkov-

ský), 35’ Broža (Rendl), 37’ Fedor 
(Šmrha, Skuhra), 38’ Rendl, 40’ Bro-
ža, 45’ Sulan (Kraml), 54’ Šmrha, 
59’ Broža (Ryšavý).
TJ Sušice – HC Horažďovice 9:3 

(2:0, 4:0, 3:3)
V tomto duelu šlo Sušici o hod-

ně. Chtěla bodově dostihnout Horaž-
ďovice, které fi gurovaly na druhem 
místě a vybojovat si co nejlepší po-
zici pro blížící se play-off. Do utkání 
Sušice vstoupila s tím, že nic jiného 
než výhru nebere a hned to bylo na 
ledě vidět. Po dvou úvodních bran-
kách byly Horažďovice bez energie. 
Druhá třetina byla sice z pohledu 
diváky nemastná neslaná, ale při-
nesla další 4 góly do sítě hostů. Ve 
třetí třetině hosté snížily, ale Sušice 
opět reagovala a upravila na koneč-
né skóre 9:3. V brance Sušice výbor-
ně po nemoci zachytal Filip Lejsek. 

Sestava: Lejsek F., (Skolek), 
Rendl, Lejsek, J., Skuhra, Sulan, Ko-
rál, Fedor, Kotrba, Šmrha, Ryšavý, 
Broža, Hnětkovský, Košvanec, Vá-
vrů, Vospěl, Petera.

Branky: 5´ Petera, 13´ Kotrba 
(Korál), 33´ Petera (Lejsek J.), 34´ 
Kotrba (Šmrha, Hnětkovský), 35´ 
Hnětkovský (Vospěl, Petera), 38´ 
Kotrba (Broža), 48´ Vospěl (Pete-
ra, Lejsek J.), 53´ Vávrů (Vospěl), 
57´ Vávrů (Petera). Vyloučení: 10:5

V dalších zápasech se Sušice 
utká 2. února od 15 hodin s Dra-
honicemi ve Strakonicích a 9. úno-
ra od 16 hodin doma přivítá Sokol 
Katovice.  -LŠ-

Nejúspěšnější sportovec roku 2019 okresu Klatovy
Čtvrtek 6. 2. 2020, 17.00, Stálá divadelní scéna Klatovy
Pošumavské sportovní sdruže-

ní okresu Klatovy, z.s. ve spoluprá-
ci se společností SPORT ACTION 
s. r. o., SDS Klatovy a pod záštitou 
starosty města Klatovy Mgr. Ru-
dolfa Salvetra vás zve na tradiční 
slavnostní vyhlášení nejúspěšněj-
ších sportovců, trenérů, rozhodčích 
a sportovních kolektivů okresu Kla-
tovy za rok 2019 v mnoha katego-
riích (od mládeže až po veterány). 
Slavnostní večer bude mít opět bo-
hatý doprovodný kulturní program. 
Vstup je zdarma. Karel  Šot

Z nominací sportovní veřejnos-
ti vybere odborná komise ty, kteří 
pak budou při slavnostním vyhlášení 
v jednotlivých kategoriích oceněni. 
Předávání se zúčastní i starosta Su-
šice Petr Mottl.

 Ze Sušice byli nominováni: 
Antonie Galušková – 18 let, Klub 

vodních sportů Sušice, kanoistika
MS juniorů Krakow – 1. místo (indi-
viduální soutěž kajak ženy), 2. místo 
(týmová soutěž kajak ženy), 2. místo 
(soutěž C2m mix muž + žena v ka-
tegorii do 23 let)
ME juniorů Liptovský Mikuláš – 
2. místo (individuální soutěž kajak 
ženy), 1. místo (týmová soutěž ka-
jak ženy)
MČR juniorů 2019 – 1. místo
Český pohár Juniorů 2019 kategorie 
K1 ženy – 1. místo

Václav Bauer – TJ Sušice, fotbal
Opora družstva mladších žáků 
v Krajském přeboru, pravidelně re-
prezentuje KV PKFS ve své kategorii.

Lukáš Kodýdek – TJ Sušice, fotbal
Dlouholetá opora zadních řad druž-
stva mužů, odchovanec klubu, ve 
kterém působí již od roku 2003. 
Svým přístupem, pílí a věrností klu-
bu je příkladem nejen pro mladší, ale 
i starší spoluhráče.

Petr Kämpf, DiS – Judoclub Su-
šice, z.s., judo
1. místo mistrovství České republi-
ky v soutěžích Kata – Kime-no-kata
3. místo mistrovství České re-
publiky v soutěžích KATA 
– Katame-no-kata

Václav Svoboda – 70 let, Suši-
ce, atletika
Pracuje jako trenér mládeže od 80.let 
min. století. Dále se aktivně zúčast-
ňuje všech atletických závodů v Su-
šici. Je na něj spolehnutí, pomáhá 
technicky zabezpečovat závody. Je 
oblíbený pro svoji přátelskou pova-
hu. Dlouhou dobu závodil i jako ve-
terán, jeho doménou byl skok o tyči. 
Je příkladem člověka, který svůj ži-
vot se sportem spojil.

Pavel Hubáček – TJ Sušice, fotbal
Dlouholetý hráč a trenér TJ Sušice, 
v klubu působí nepřetržitě od roku 
1990, momentálně trenér úspěšné-
ho družstva mladších žáků, asistent 
trenéra „A“ družstva mužů a trenér 
výběru OFS, se kterým v loňském 
roce postoupil do celostátního fi ná-
le. Svojí prací, chováním a oddanos-
tí fotbalu a klubu je příkladem pro 
všechny členy nejen našeho klubu

Vladislav Galuška – 54 let, KVS 
Sušice, kanoistika
Trenér juniorské mistryně světa na 
kajaku Antonie Galuškové.
MS juniorů Krakow – 1. místo (indi-
viduální soutěž kajak ženy), 2. místo 
(týmová soutěž kajak ženy), 2. místo 
(soutěž C2m mix muž + žena v ka-
tegorii do 23 let)
ME juniorů Liptovský Mikuláš – 
2. místo (individuální soutěž kajak 
ženy), 1. místo (týmová soutěž ka-
jak ženy)
MČR juniorů 2019 – 1. místo
Český pohár Juniorů 2019 kategorie 
K1 ženy – 1. místo

Pavel Hrubec – TJ Sušice, fotbal
Dlouholetý hráč a trenér (příprav-
ka, žáci, výběry OFS, muži) klubu, 
který i přes velké odchody hráčů 
z našeho klubu na sebe vzal neleh-
ký úkol stabilizovat družstvo mužů 
v I.A třídě, kde pracuje s odchovan-
ci klubu a nebojí se dát příležitost 
mladým hráčům. Svojí odbornou 
kvalitou a sportovním fair-play pří-
stupem, který vštěpuje svým svě-
řencům, je vzorem pro všechny tre-
néry a hráče. ED
Zdroj: nejuspesnejsispotovecroku.cz

Výlet na Modravu

Dne 17. 1. 2020 kroužek Junior 
Ranger uskutečnil třídenní výlet 
na Modravu. Po příjezdu jsme si šli 
vybalit věci a ubytovat se. Druhý 
den se na nás přijel podívat Junior 
Ranger z Německa. Seznámili jsme 
se s nimi a vydali se na procházku 
k Roklanskému potoku. 

K obědu jsme měli tradiční 
,,Modravskou koprovku“ a násle-
doval na chatě poledni klid. 

Odpoledne jsme se vydali na 
dlouhou procházku po naučné stez-
ce, nechyběla ani pořádná koulo-
vačka Česko vs Německo. Při ná-
vratu na chatu jsme se převlékli do 
suchého oblečení a šli jsme na do-
jemný rozlučkový táborák. Blíži-

la se 18. hodina a naše loučení se 
blížilo ke konci. Na rozloučenou 
jsme každému členu Juniora Range-
ra z Německa předali vlastnoručně 
vyrobeného sněhuláka s popisem 
Modrava 2020. Když odjížděli, má-
vali jsme jim u cesty. Poslední den 
na nás čekala poslední procházka 
a oběd. Okolo 14. hodiny se kroužek 
odebral do místního informačního 
centra. Nakoupili jsme si suvenýry 
a okolo 15. hodiny přijel autobus 
a odvezl nás zpět do Sušice. 

Třídenní výlet jsme si užili a tě-
šíme se na další.

Zuzka a Terka z kroužku 
Junior Ranger ze SVČ

 při ZŠ Sušice, Lerchova ul.

Otevírací doba bazénu a wellness o jarních prázdninách

Sušický jóga den
Zveme vás na 2. ročník jarní jógové Sušice. Přijďte si užít den plný 

jógy, poznat různé směry jógy a nechat se inspirovat novými setkáními.

Na koho se můžete se těšit?

Na dni plném jógy vás budou provádět: Filip Kliestik, 

Martin Wagenknecht , Petra Musilová a Lucie Žaloudková.

Na jakou praxi se můžete těšit?

Ashtanga jóga – dynamická forma jógy propojující jednotlivé 

pozice s dechem, prostřednictvím kterého člověk nabývá vědomí 

vlastního těla a mysli.

Hatha jógu – specifi cký systém jógy jehož hlavní součástí jsou ásany, 

pránájáma a meditace.

Jóga nidrou – stojí na pomezí relaxace a meditace. Překládá se jako 

jógový spánek. Jde totiž o to, dostat se někam mezi vědomí a spánek.

Dále se budeme věnovat jógovému dechu a relaxaci během jógy.

Kolik akce stojí?

Cena je 690 Kč a zahrnuje: Celodenní jógový program

     Lehký vegetariánský oběd, nápoje – voda & čaj

Program akce: 9.00  sraz a registrace na hale u gymnázia

   9.30  začátek první lekce

   16.30–17.00 předpokládaný konec

Leden se rozběhl 
naplno a s ním i pří-
prava na jarní část se-
zony. Sušičtí fotbalisté 
odstartovali náročný-
mi tréninky, v nedě-
li 26. ledna odehrá-
li první př ípravné 
utkání. Proti Sedlča-
nům, silnému diviz-
nímu celku, prohráli 
v kombinované sesta-
vě s dorostenci 2:8. 
Předvedená hra ale 
byla rozhodně lepší, 
než konečný nepříz-
nivý výsledek. 

Na sušické uměl-
ce bylo vidět, že oba 
celky jdou do utkání 
z plné přípravy. Do-
mácím navíc chybělo 
několik hráčů, sesta-
vu doplnili dorostenci, 
kteří dorazili ze soustředění na 
Kašperských Horách. V zápase 
se projevila vyšší kvalita Sedlčan, 
které nakonec zvítězily vysokým 
skóre 8:2.

Sušický soupeř byl častěji na 
balonu a diktoval tempo hry, do-
mácí se snažili hrát odzadu a kom-
binovat po zemi. Herní projev 
nevypadal vůbec špatně, i když 
výsledkově zápas ze sušického 
pohledu dopadl mizerným skóre.

„Cílem zápasu bylo zase něco 
naběhat. Po zátěži na hřišti a po-
silovačkách jsme měli za sebou 
cca desetikilometrové okruhy 
na tartanu. Běhali jsme v sobotu 
i v neděli. Dlouho byl výsledek 
vyrovnaný, dokud nám nedošly 
síly, což se dá v této fázi pocho-
pit,“ vrátil se k prvnímu zápasu 
v roce 2020 krajní obránce či zá-
ložník Patrik Hubáček.

Z přípravy týmu, který v ta-
bulce 1.A třídy mužů přezimoval 
na dvanáctém místě, jdou pozitiv-
ní zprávy. „Tréninky jsou nároč-
né. Chodí pravidelně zhruba 15 
lidí, což je super. Míč jsme zatím 
neviděli. Je to pořád o běhání, 
buď na hřišti, nebo na tartanu. 
Ale víme, že je to třeba,“ popsal 
Hubáček nejnáročnější fázi zim-
ního drilu.

Mužstvo začalo přípravu ve 
stejném složení, o případných 

posilách se ještě jedná. Průběh 
podzimu ale naznačil, že aktuál-
ní kádr, kde trenér Hrubec dává 
šanci i mladým hráčům (Míčka, 
Kramár a další), rozhodně má po-
tenciál. Navíc se utváří soudržná 
parta, která je pro kvalitní výsled-
ky nezbytně nutná.

Sušice má na zimní přípra-
vu naplánovaných dalších šest 
zápasů. – Osek (sobota 1. úno-
ra, 15.30), Klatovy (sobota
8. února, 15.30), Nepomuk (sobota
15. února, 12.00), Zwiesel (neděle 
23. února, 14.00), Střelské Hošti-
ce (čtvrtek 27. února, 18.00), Re-
gen (sobota 29. února, 13.30). Do 
sezony vstupuje 7. března proti 
Rokycanům.

Předseda sušického fotbalové-
ho oddílu Jan Staněk o poločaso-
vé pauze zápasu se Sedlčany po-
gratuloval k významnému jubileu 
jednomu z nejvěrnějších fanoušků 
a dlouholetému sportovci. Jaroslav 
Vrhel oslavil 70. narozeniny a celý 
oddíl mu děkuje za dlouholetou 
podporu a přeje hodně zdraví a sil 
do dalších let. -jon-

TJ Sušice – Sedlčany 2:8 (1:2)
Branky: Tomáš Klíma, Kramár
Sestava: Hanč – Krůs, Skrbek, 

Kodýdek, Tuček – Hubáček Patrik, 
Budil, Brož, Kramár – Klíma, Va-
šák. Střídali: Šašma, Hubáček Pa-
vel, Míka, Blažek.

Dlouholetý sušický sportovec a fanoušek Ja-
roslav Vrhel oslavil kulaté narozeniny, gratu-
loval mu předseda oddílu Jan Staněk.

 utkání výhra remiza prohra skóre body
Old Stars 15  13 1  1 119:47  27
Týnec 15  7 1  7 68:67 15
Hrádek 14  7 1  6 73:77  15
Petrovice 15  7 0  8 73:72  14
Otavstroj 15  5 1  9 100:117 11
Stavební 14  2 2  10 44:97 6
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GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SUŠICE V OBLASTI KULTURY,

SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2019
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mlá-

deže do 18 let v oblasti sportu. Nabídnout dětem a mládeži kvalitní vy-
užití volného času a odpoutat je od negativních prvků společnosti. Získat 
přehled o organizacích pracujících s dětmi a mládeží do 18 let v oblasti 
sportu ve městě Sušici.

Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufi nan-
cování podpořit pravidelnou činnost organizací, jejichž činnost je ori-
entována na sportovní aktivity dětí a mládeže na území města Sušice.

Celkový objem fi nančních prostředků: 2 000 000 Kč
Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % skutečných nákladů vy-

naložených organizací na sportovní činnost dětí a mládeže v daném roce.
Okruh žadatelů: Neziskové organizace, jejichž činnost je orientována 

na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18 let nekomerčního charakteru 
působící na území města Sušice.

Lhůta pro podání žádosti: Do 28. 2. 2020
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o dotaci se podává výhradně 

na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které nalezne-
te na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskytované 
» Dotační program na podporu pravidelné činnosti sportovních organi-
zací) nebo na odboru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.

Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu Městského úřadu Sušice, náměstí Svobody 138, 
342 01 Sušice
b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 342 
01 Sušice

Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanove-
ného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné 
formě nebudou brány v úvahu.

Kritéria pro hodnocení žádosti: Při hodnocení předložených pro-
jektů bude posuzováno zejména:
– počet registrovaných členů organizace do 18 let pravidelně se účastnících 
 sportovní činnosti v organizaci

– náklady na provoz sportovních zařízení
– náklady na pronájem sportovních zařízení
– náklady na dopravu na pravidelné soutěže, turnajová utkání a závody
– činnost sportovní organizace v předchozím roce – dosažené výsledky, 
 soutěže, utkání, tréninky apod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Dotace budou rozdělovány k
30. dubnu 2020

Podmínky pro poskytnutí dotace:
a) podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, včetně všech po-
vinných příloh dle Pravidel pro „Dotační program města Sušice na 
podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“
b) organizace působí na území města Sušice a trvale pečuje o děti a mlá-
dež do 18 let v oblasti sportu
c) členové organizace v daném roce dovrší maximálně18 let věku
d) organizace zajišťuje periodicky se opakující činnost
e) neuznatelné náklady: mzdy, stravné na letních táborech nebo příprav-
ných soustředěních, náklady na letní tábory nebo přípravná soustředění 
pro neregistrované členy organizace, náklady hrazené z grantu města 
Sušice, další náklady nesouvisející se sportovní činností dětí a mláde-
že do 18 let

Oznámení o přidělení dotace: Písemně do 14 dnů od schválení Za-
stupitelstvem města Sušice.

Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský 
úřad » Dotace poskytované » Dotační program na podporu pravidelné 
činnosti sportovních organizací) nebo na odboru památkové péče a ces-
tovního ruchu MÚ Sušice.

Konzultační místo a kontaktní osoba
Městský úřad Sušice, 
odbor památkové péče a cestovního ruchu předseda komise sportu
Bc. Petra Turková      Ing. Jan Staněk
telefon: 376 540 211       606 751 639
e-mail: pturkova@mususice.cz, číslo dveří: 205  jstan@centrum.cz

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU PRAVIDELNÉ 

REPREZENTACE DOSPĚLÝCH V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH NA ROK 2020
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu obyvatel 

města Sušice v oblasti sportovní reprezentace města. Nabídnout obyva-
telům města kvalitní využití volného času v oblasti sportu.

Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufi nanco-
vání podpořit pravidelnou činnost organizací působících na území měs-
ta Sušice, jejichž činnost je orientována na sportovní reprezentaci města 
v pravidelných soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČR.

Celkový objem fi nančních prostředků: 300 000 Kč
Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % skutečných nákladů vy-

naložených organizací na účast v pravidelných mistrovských soutěžích.
Okruh žadatelů: Neziskové organizace působící na území města Su-

šice, jejichž činnost je orientována na reprezentaci města v pravidelných 
soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČR.

Lhůta pro podání žádosti: Do 28. 2. 2020
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o dotaci se podává výhradně 

na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které nalez-
nete na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskyto-
vané » Dotační program na podporu pravidelné činnosti kulturních, zá-
jmových a volnočasových organizací) nebo na odboru památkové péče 
a cestovního ruchu MÚ Sušice.

Žádost musí být doručena: 
a) osobně na podatelnu MÚ Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice
b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138,
342 01 Sušice

Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanove-
ného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné 
formě nebudou brány v úvahu.

Kritéria pro hodnocení žádosti: Při hodnocení předložených žádostí 
bude posuzováno zejména:
– počet registrovaných členů organizace pravidelně se účastnících 
 sportovní činnosti v organizaci

– nezbytně nutné náklady na řízení soutěžních utkání (rozhodčí)
– nezbytně nutné náklady k účasti v mistrovských soutěžích (startovní, 
 poplatky)
– náklady na dopravu na pravidelné soutěže, turnajová utkání a závody
– činnost sportovní organizace v předchozím roce – dosažené výsledky,
 soutěže, utkání, tréninky apod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Dotace budou rozdělovány 
k 30. dubnu 2020.

Podmínky pro poskytnutí dotace: a) podání písemné žádosti na pře-
depsaném formuláři, včetně všech povinných příloh podle Pravidel pro 
„Dotační program města Sušice na podporu pravidelné reprezentace 
dospělých v mistrovských soutěžích“

b) organizace působí na území města Sušice, jejíž činnost je oriento-
vána na sportovní reprezentaci města v pravidelných soutěžích pořáda-
ných sportovními svazy v rámci ČR

c) neuznatelné náklady: mzdy, stravné na přípravných soustředěních, 
náklady na přípravná soustředění pro neregistrované členy organizace, 
náklady hrazené z grantu města Sušice, další náklady nesouvisející se 
sportovní činností organizace

Oznámení o přidělení dotace: Písemně do 14 dnů od schválení Za-
stupitelstvem města Sušice.

Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský 
úřad » Dotace poskytované » Dotační program na podporu pravidelné 
reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích) nebo na odboru pa-
mátkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.

Konzultační místo a kontaktní osoba
Městský úřad Sušice, 
odbor památkové péče a cestovního ruchu předseda komise sportu
Bc. Petra Turková Ing. Jan Staněk
telefon: 376 540 211       606 751 639
e-mail: pturkova@mususice.cz, číslo dveří: 205  jstan@centrum.cz

MEDICA FILTER, spol. s r.o. Kašperské Hory 
hledá řidiče nákladního automobilu v rámci ČR
     Požadujeme:
             •     řidičské oprávnění skupiny C, E
             •     zkušenost, flexibilita, spolehlivost

     Nabízíme:
             •     práci pouze v týdnu v rámci ČR
             •     nástupní plat 150 Kč / hodina + placené hodiny přesčas

dále hledá obchodního zástupce
     Požadujeme:
             •     řidičské oprávnění skupiny B
             •     flexibilitu, komunikativnost, spolehlivost

     Nabízíme:
             •     nástupní plat 20.000 Kč + provize
             •     služební auto, telefon, notebook

     Nabízíme pro obě profese: 
             •     diety,  závodní stravování
             •     po roce příspěvek na penzijní pojištění
             •     5 dnů dovolené navíc

Kontakt: 
Iva Nováková, tel. 373 705 717, e-mail: novakova@medicafilter.cz

Čtvrtek 27. února
Janáčkovo kvarteto, Brno

J. Haydn, P. I. Čajkovskij, D. Šostakovič

Středa 22. dubna
Hledání hvězdy Davidovy

Dominika Weiss Hošková – violoncello; Jiří Hošek – violoncello, klavír; 
Jakub Doubrava, mluvené slovo; E. Bloch, M. Bruch, D. Popper, J. Hošek

Čtvrtek 25. června
Český komorní orchestr

umělecká vedoucí Jana Vlachová – J. S. Bach, M. Richter, A. Pärt

Čtvrtek 15. října
Alinde Quintet

Vítěz mezinárodní soutěže dechových kvintet „Bucharest Internatio-
nal Music Competition 2019“ – A. Rejcha, P. Hindemith, G. Hallam

Čtvrtek 17. prosince
RITORNELLO

umělecký vedoucí Michael Pospíšil Vesperae Bohemicae
Rekonstrukce slavnostních hudebních nešpor v barokních Čechách

obyčejné vstupné 150 Kč / zvýhodněné vstupné 100 Kč
Studenti gymnázia a ZUŠ Františka Stupky 50 Kč

Abonentní vstupenka 600/400 Kč

Fimo tvoření v SVČ

Sobotní tvoření se Štěpánkou 11. 1. 2020 v SVČ dopadlo úplně 
úžasně. Zúčastnilo se 19 dětí.

Technika Fimo tvoření dokáže oslovit děti i dospělé. Vyrábíme šper-
ky / náhrdelníky, náušnice, prstýnky/. Můžeme i fi mo hmotou potahovat 
lžičky, hrnečky, sponky do vlasů. 

Barevná škála Fima je v podstatě neomezená a každý si na-
jde svůj odstín. 

Doporučujeme všem, ať vyzkouší.
V únoru se na vás těším při zdobení smaltovaných šperků.

Štěpánka Balvínová Žáková, SVČ při ZŠ Sušice, Lerchova ul.

OKÉNKO POMOCI

Po 3. 2. 13.00–15.00  Základy kreslení – skicování
Út 4. 2.   9.00–12.00  Promítání fi lmu – inspirace pro tvorbu
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 6. 2.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Trénink paměti
Pá 7. 2.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 10. 2. 13.00–15.00  Hraní společenských her 
Út 11. 2.   9.00–12.00  Fotografování 
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 13. 2.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Filmový klub – Ekologie
Pá 14. 2.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Sociálně terapeutická dílna: drátkování, korálkování, FIMO hmota, 
smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, enkaustika, sádra, výroba 
mýdel a svíček, fusing a mnohé další
Kontakty: mob.: 774 451 769, e-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz

Program Fokusu – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
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Řádková inzerce

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

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

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

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

PRODEJ
Prodám 2 ks postel. válend s úlož-
ným prostorem á 500 Kč a šatní 
půlenou skříň – i jednotlivě. Tel. 
723 325 273
Prodám tovární míchačku na maltu 
(2kolce). Tel. 755 873 355
Prodám 2 televizory 3 roky sta-
ré, málo používané, úhlopříčka je 
asi 55 cm. Levně. Tel. 732 509 097
Prodám eternit – červené – šablo-
ny – nové. 100 m2. Tel. 603 322 890
Prodej palivového dřeva, štípané, 
dovoz zajištěn. Tel. 607 592 561
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím funkční motor z trabanta, 
možno i s karoserií. Nabídněte na 
telefon 731 266 112
Koupím jakoukoliv tahací harmo-
niku – akordeon, chromatiku, he-
ligonku i v nálezovém stavu. Jsem 
sběratel. Mobil: 728 230 625

Koupím hoblovku srovnávačku 
se spodním protahem KDR Rojek 
a lištovou sekačku MFku s lištou 
a pionýra či babetu Simsona, Jawu, 
ČZ, Tel. 607 702 073
Koupím Simson S51, Jawa Pio-
nýr, Pérák , ČZ a jiný veterán, stav 
nerozhoduje i motodíly. Telefon:
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové do-
pisní zálepky, staré pohlednice 
Sušice a okolí. Přijedu! Telefon:
606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587

Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel: 722 777 672 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu byt 1+3 67 m2, Na Hrá-
zi, Sušice, 1. patro, po celkové re-
konstrukci (nové bytové jádro, ob-
klady, dlažby, vana, umyvadlo,
WC, kuchyně, koberce). Telefon. 
773 776 438
Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici 
plechovou garáž o velikostech 3x5 
m. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem bydlení v dom-
ku na vsi, dlouhodobě, důchodce, 
nekuřák. Tel. 606 406 010
Hledám pronájem zahrady, chat-
ky či pozemku k rekreaci. Sušicko 
– Horažďovicko. Dlouhodobě. Tel. 
606 406 010
Pronajmu byt 1+kk, částečně za-
řízený. Pouze slušným zájemcům. 
Více informací na tel. 734 485 576
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro 
prodej, darovací smlouvu, dě-
dické ř ízení, úvěr, hypoté-
ku, účetnictví apod. – kvalitně 
a rychle. I. Drábková, Sušice. 
Telefon: 608 117 789.

RŮZNÉ 
Slušný spolehlivý a galantní 
abstinent a nekuřák se smyslem 
pro humor i odpovědnost hledá 
obyčejnou, pohlednou, přátelskou 
ženu mezi 50 a 60 lety., která také 
nemá s kým na procházky příro-
dou a za památkami. Adresa pro 
dopis v redakci.
Muž 70/174 nekuřák, mladšího 
vzhledu hledá na vážný a trvalý 
vztah štíhlejší ženu do 60 let, Su-
šice, Klatovy a blízké okolí. Od-
povím všem. Jsem z Velhartic. 
Tel. 702 903 952
Hledám pro svého otce, který je 
částečně na vozíčku sociální pra-
covnici, nebo maserku i něco víc. 
Diskrétně, děkuji. Tel. 775 961 717
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, žid-
lí a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 
607 630 244
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trá-
vy a údržbu zahrad. Telefon:
722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zednic-
ké práce. Sušice a okolí. Telefon: 
721 484 172

Uzávěrka
příštího vydání

Sušických novin

bude 23. 1. 2020 

ve 12 hod.



„Prokletý sloup!“ „Symbol 
poroby českého národa katolic-
kou zvůlí!“ „O kolik jinak by se 
ubírala naše země, kdyby nebylo 
Bílé hory!“ „Znovu si vymývat 
mozek touhle repliku symbolizu-
jící vše jiné, než svobodu ducha, 
nenechám!“

A je to tu zas. Mariánský sloup 
na Staroměst-
ském náměstí. 
Je to sice zále-
žitost týkající 
se především 
Pražanů, ale 
tak trochu se 
týká nás všech.

H i s t o r ie: 
N a  p a m ě ť 
uhájení Prahy 
před Švédy, 
ukončení tři-
cetileté vál-
ky a k oslavě Panny Marie Ne-
poskvrněné sloup objednal císař 
Ferdinand III. Pomník zhotovil 
se svými pomocníky významný 
sochař Jan Jiří Bendl a byl jedním 
z prvních barokních děl u nás. 
Vztyčen roku 1650, vysvěcen 
o dva roky později.

Byl vysoký téměř 16 metrů 
a nesl dvoumetrovou pozlacenou 
sochu Panny Marie, která měla 
dvanáct hvězd kolem hlavy, nohu 
na přemoženém drakovi. V náro-
žích soklu stály čtyři sochy andě-
lů symbolizující čtyři kardinál-
ní ctnosti bojující se silami zla. 
První anděl srážel kopím ďábla 
a představoval moudrost, druhý 
přemáhal obouručním mečem 
lvíče a znázorňoval spravedlnost, 
třetí bojoval s drakem a projevo-
val statečnost a čtvrtý anděl pře-
máhal křížem ďábla a vyjadřoval 
mírnost. V podnoží sloupu byl 
dutý prostor, který sloužil jako 
kaplička. Byl v ní umístěn gotic-
ký deskový obraz Panny Marie 
Rynecké, pocházející z počátku 
15. století, před kterým se původ-
ně Pražané modlili za ubránění 
města před Švédy. 

Po celá staletí odpočívali Pra-
žané i pocestní na jeho schodech, 
kladli k němu květiny, zapalo-
vali svíce, nebo si u něj dávali 
sraz. Každou sobotu se k němu 
za zpěvu litanií konalo procesí 
z Týnského chrámu. O svátku Na-
nebevzetí Panny Marie k němu 
byly pořádány slavnostní průvody 

z Klementina, ve kterých studen-
ti nesli rukavice a přilbu jezuity 
Jiřího Plachého. Ten totiž roku 
1648 shromáždil několik set stu-
dentů a dobrovolníků k obraně 
Karlova mostu před švédským 
vojskem. A ubránili ho.

Jeho stín se v pravé poled-
ne kryl s takzvaným pražským 

poledníkem, 
který je dod-
nes v yzna-
čený v dlaž-
bě náměst í. 
Odvozoval se 
od něj přes-
ný čas. V roce 
1904 proběhla 
jeho generální 
oprava. 

Těsně po 
vyhlášení sa-
most a t ného 

Československa byl sloup 3. lis-
topadu 1918 stržen rozvášněným 
davem Žižkováků vedených anar-
chistou Frantou Sauerem. Sauer 
akci načasoval tak, aby šel k zemi 
v okamžiku, kdy se budou do města 
vracet účastníci tábora lidu na Bílé 
hoře. Nejprve byla za zpěvu a za 
vztyčení rudého praporu stržena 
socha anděla na západním náro-
ží sloupu… Večer se dav vydal ke 
Karlovu mostu – chystal se zněj 
naházet všechny sochy do Vlta-
vy. Tomu už však zabránili vojáci 
poté, co poslanec František Soukup 
telefonicky požádal policejního ře-
ditele o vyslání policejní a vojenské 
stráže… (zdroj: wikipedie a další)

Přátelé, nejde o žádnou porobu, 
či zvůli. Historii jsme si popsali. 
Z čistě architektonického hledis-
ka na náměstí sloup chybí, protože 
Ladislav Šaloun koncipoval svůj 
pomník Mistra Jana Husa (posta-
ven r. 1915) právě ve vztahu k ma-
riánskému sloupu. Proto Hus stojí 
nelogicky tam, kde stojí. A za třetí? 
Bratři katolíci, protestanté – Bílá 
hora je už hodně daleko. Co jsme 
si, to jsme si. Bůh je láska, ne ne-
návist. Budeme-li se neustále třís-
kat po hlavách starými křivdami, 
nikdy do Božího království nedo-
jdeme. A nikdy Kristus nezvítězí.

Hus vedle Panny Marie je krás-
ný symbol. Je čas smíření. Čas 
kamenů sbírání…

Mějte se krásně a buďte ra-
dostni.  24. ledna 2020

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Smíření

Poznáváte?
Minulý článek jsem věnoval 

obci Annín, jejíž historie je úzce 
spjata se sklářskou historií. Sklár-
na zde byla založena již v 18. st. 
a je jedním z nejstarších dosud 
fungujících provozů v České re-
publice. V roce 1863 získal sklárnu 
v Anníně mladý továrník Eduard 
Schmid, pod jehož moderním ve-
dením se začala dynamicky rozví-
jet. Obec Annín tak díky úspěchu 
této sklárny zaznamenala velký 
rozvoj.

První správná identifi kace mi-
nulé hádanky přišla od paní Vác-
lavy Votočkové: „Dobrý den, há-
danka ze Sušických novin č.1/2020 
je oltář v kapli nad Annínem – 
hrobka rodiny J. E. Schmida.“ 
Kaple je zasvěcená sv. Anně. Tato 
hrobka je svědkem místní sklářské 
tradice, která se prolíná celou his-
torií Annína až do dnešních dnů. 
Je jednou z krásných dominant 

obce, i když ji dnes trochu zasti-
ňují dorůstající stromky.

Výstavba rodinné hrobky začala 
po rodinné tragické události v roce 
1886, kdy Eduardu Schmidovi ze-
mřela osmnáctiletá dcera Therese. 
Novogotická kaple s hrobkou rodi-
ny Schmid se tyčí na úbočí kopce 
na okraji lesa nad annínskou sklár-
nou (nad penzionem Jana). Jedná se 
o jednolodní obdélníkovou gotickou 
kapli s dvoupatrovou hranolovou 
věží, kterou zakončuje jehlanco-
vá věž a nízké trojúhelníkové ští-
ty a zaklenutý presbytář. Sedlovou 
střechu kryjí stupňovité štíty. Pod 
kaplí se nachází hrobka, kde je po-
hřbeno 19 členů rodiny Schmid. 
U severozápadního průčelí je z dů-
vodu svažitého terénu před vstupem 
vystavěna terasa ohraničená ka-
mennou zídkou. Kapli osvětlují na 
každém boku lodi dvě velká hroti-
vě zaklenutá gotická okna zdobená 

květinovým dekorem. 
Bohatě barevné skle-
něné vitráže byly vyro-
beny v rodinné sklárně. 
Vnitřní vybavení je vět-
šinou novogotické. Při 
vnitřní výzdobě byla 
využita celá řada sklář-
ských výrobků, které 
jsou cennými doklady 
historie sklářství v An-
níně i jinde na Šumavě.

Hrobka byla v roce 
2013 společně s vilou 
Annín č. p. 22 a budo-
vou annínské sklárny 
prohlášena za kulturní 
památku. Stavba je do-
chována v téměř auten-
tickém stavu, nicméně 

Do Skálovy vily byla hudební škola přemístěna v roce 1960.

její stav vyžadoval opravu. Ta byla 
naplánována obcí Dlouhá Ves a rea-
lizována za pomoci dotačního titulu 
EÚS ČR – Svobodný stát Bavorsko 
2014–2020 v roce 2017 (20. 3. 2017–
30. 6. 2017). V kapli se slouží při 
různých příležitostech mše, otví-
rá se pro veřejnost a je možnost ji 
také navštívit v rámci ko-
mentovaných prohlídek, 
které pořádá spolek Přá-
telé Mouřence. Sochu sv. 
Anny (na obrázku) vytvo-
řil v loňském roce sochař 
Bartoloměj Štěrba. 

Po t omc i  r o d i ny 
Schmid žijí v Německu, 
odkud navštěvují obec 
Annín i rodinnou hrobku 
a zúčastňují se kulturních 
i společenských akcí.

Přístup ke kapli je 
možný buď z parkoviště 
u sklárny přímo po sva-
žité louce (bez cesty), 
nebo neznačenou od-
bočkou z cesty na Mouře-
nec (červená značka), ve 

směru z Annína, vlevo mezi plo-
ty (cca 150 m v závěru do kopce). 

K nové hádance: Pokud do-
kážete tento objekt identifi kovat,
pište prosím na e-mailovou adre-
su: bur.mira@seznam.cz. 

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

besídky a také již začinaly hudební 
soutěže v rámci města, okresu a pak 
i kraje. V roce 1957 vystřídala one-
mocnělou M. Holubovou jako uči-
telku klavíru paní Růžena Bendová, 
později provdaná Malovcová. 

V dalším školním roce 1958 až 
59 došlo k větším změnám hlavně 
ve složení učitelského sboru, ale 
i v organizaci školy. Odešla dosa-
vadní ředitelka Marta Procházko-
vá-Cittová a na její místo nastoupil 
Alois Sedlecký, dosavadní učitel 
houslí. Klavír dále vyučovala Rů-
žena Bendová a učitelský sbor byl 
rozšířen o 2 členy. Nastoupila Ale-
na Sládková jako učitelka houslí 
a Jiří Štrunc, prof.Pedagogické ško-
ly v Sušici,jako externí učitel Hu-
debních nauk. To už ZHŠ navště-
vovalo 107 žáků a probíhala výuka 
PHV, HN a komorního souboru.

Žáci se zúčastňovali STM (sou-
těž tvořivosti mládeže) na školní, 
okresní a krajské, později i celo-
státní úrovni.

K podstatnějším změnám došlo 
v roce 1959–60, kdy vedení školy 
převzala paní Božena Gregorová, 
dosavadní ředitelka ZHŠ v Nýrsku 
a zkušená učitelka klavíru. Po-
čet žáků se zvýšil na 143 v Suši-

Historie Hudební školy v Sušici – 2. díl
Brzy se uká-

zalo, že prosto-
ry Hudební školy 
přestaly vyhovo-

vat počtu žáků, který narůstal. A tak 
byla Základní hudební škola v roce 
1954 přemístěna do jednopatrové 
budovy ve dvoře za tehdejším Do-
mem osvěty (dnes prodejna Coop na 
náměstí) a rozšířena o 1 třídu hous-
lí. V 1. patře bylo upraveno několik 
tříd pro výuku klavíru, houslí, de-
chových nástrojů, ale také třída pro 
hudební nauku (HN) a pak i příprav-

nou hudební výchovu (PHV). Počet 
žáků se zvýšil a změnilo se i slože-
ní učitelského sboru: 1. Marta Pro-
cházková-Cittová – ředitelka a uč.
houslí, 2. Alois Sedlecký – učitel 
houslí, 3. Helena Hofmanová-Šlaj-
sová – uč.klavíru, po které ale brzy 
nastoupila Marie Holubová.

Tehdy již žáci dělali zkoušky na 
konci každého ročníku před porotou, 
složenou z učitelů školy, ale také za 
účasti zástupce města (tehdy Místní-
ho národního výboru) a rodičovské-
ho sdružení. Byly pořádány školní 

ci a s nově zřízenými pobočkami 
v Kašperských Horách a Kolinci 
na 199 žáků. A konečně v červnu 
1960 byla ZHŠ přemístěna do bý-
valé Mateřské školy „u Skálů“. Zá-
sluhou nové ředitelky B. Gregorové 
byla budova renovována pro potře-
by ZHŠ – 5 učeben a malý sálek 
pro souborovou hru a interní žá-
kovské besídky. 

Vedle této budovy stál u silni-
ce (na místě dnešního parkoviš-
tě za pekařstvím Rendl) výrazný 
klasicistní dům téměř zámeckého 
typu, jehož zakladatelem byl kon-
cem 18.století J. I .Moser, a kte-
rý v roce 1911 přešel do majetku 
rodiny Skálovy. Jako zajímavost 
uvádím, že se stal „též“ útočištěm 
pro rodinu V.Scheinosta, jenž zde 
vyráběl sirky (cituji z knihy Památ-
ky města Sušice PhDr. J. Lhotáka). 
I zde měla ZHŠ vyčleněny 2 míst-
nosti pro výuku a malý byt pro ko-
legu Al. Sedleckého. Bohužel tento 
krásný dům byl na jaře 1986 zbou-
rán. Teprve po roce 1989 jsme se 
dověděli o osudu této krásné budo-
vy a jejích majitelích – rodiny Skálů 
více. Ale to už by byl jiný příběh.

A. Fišerová, foto archiv M. Fišer 
pokračování příště

V budově ve dvoře sídlila hudební škola od roku 1954 do roku 1960.

KRAJINA V BÍLÉM

„Na větvích ptáky jíní zastudi-
lo, kraj plný chladu je až po okraj. 
Ve mně je ticho, slunečno a bílo“. 
Takto zachytil zimu básník Ladi-
slav Stehlík. Jestliže jste se během 
dnů volna vydali do zimní příro-
dy, poznali jste, že je opravdová 
zima, která se neptá, kolikátého 
že dneska právě píšeme. Venku 

je ticho, plno nastlaného ticha. 
Je zima, jak se sluší a patří. Bílá, 
modrá a taky zlatá po slunci, jis-
krná a veselá. Před vámi se roz-
kládá bílá, naprosto neporušená 
krajina, hebká a zrcadlová jako 
plocha krystalického kovu. Za 
vámi zůstávají v kyprém sněhu 
šlépěje. Ivan Nikl, foto ED

I v domě nedaleko vily měla hudební škola dvě učebny.
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Nad jevištěm sušické sokolov-
ny odpoledne 19. ledna vévodila 
velká dvacítka označující ročník 
konání dětského karnevalu pořá-
daného ZŠ a MŠ Dlouhá Ves ve 
spolupráci se Sušickým kultur-
ním centrem Sirkus. Dětský rej 
tak předznamenal reprezentační 
ples dospělých, který si o dalším 
víkendu připsal také dvacátou čár-
ku. Na odvážné začátky karneva-
lu zavzpomínala tehdejší ředitelka 
dlouhoveských škol Kristýna Po-
pelová. Současná ředitelka Alena 
Kratochvílová poděkovala oběta-
vým spolupracovníkům a všem 
popřála dobrou zábavu.

Z pódia vládl DJ Jaromír Hla-
váč. Prostor sálu plnil nestárnou-
cími dětskými hity, průvodním 
slovem i hemžením barevných 
světel, ke kterým letos nově do-
instaloval efektní laser s mlhou. 
Stěny sokolovny byly vyzdobe-
ny kreslenými pohádkovými po-
stavičkami a ode dveří se linula 
vůně čerstvých koblížků, výrobek 
dlouhoveské školní kuchyně. Po 
cca dvou stovkách kulatých pa-
mlsků se jen zaprášilo. Nenasyt-
né mlsné jazýčky se dále mohly 
uspokojovat nabízenou cukrovou 
vatou a dalšími laskominami. 

A energie rychlých cukrů 

byla vskutku potřeba. Děti řá-
dily, hopsaly a tancovaly ne-
únavně s vehemencí pravého 
karnevalového veselí. Samo-
zřejmě že složením opět převlá-
daly princezny, ale tentokrát byl 
rej rozmanitější než jindy. Při-
byly různé originální typy na 
úkor prefabrikovaných super-
manů. Oko dospělých průvodců 
rozmístěných většinou u stolů po 
stranách sálu tak těšily i zdravot-
ní sestřičky, medvědi, vodníčci, 
berušky, hasiči, motýlci, piráti, 
kočky, víly a mnohá další havěť. 

Řád a lad do karnevalového 
chaosu přineslo několik vyhlá-
šených dovednostních soutěží se 
sladkou odměnou a pak zejména 
vstupy tanečního klubu Fialka. 
Pod vedením Gabriely Hájkové 
předvedly malé tanečnice a taneč-
ník ve dvou věkových kategoriích 
svižné vystoupení s přiměřenou 
choreografi í a efektním zakonče-
ním (foto dole). Přihlížející vrstev-
níci se mohli dobře inspirovat, do 
svých dalších kreací přidat i ně-
jaký ten náročnější taneční prvek 
a dosyta si užít dostatek zbývají-
cího času na parketu dvacátého 
dětského karnevalu.

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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20. karneval dětí Zibura mezi Židy, Turky, Kurdy i Palestinci
Nabité sušické kino již po-

čtvrté dychtivě přivítalo La-
dislava Ziburu. 22. ledna zde 
uvedl svojí cestovatelskou show 
40 dní pěšky do Jeruzaléma. 
Tato poslední z aktuálních čtyř 
přednášek mapuje jeho první za-
znamenanou výpravu. V úvodu 
opět shrnul svoji cestu k cestová-
ní a dále se zaměřil na výlet s ro-
diči: Jako dárek pod stromeček 
zorganizoval společnou cestu do 
Nepálu s trekem kolem Annapur-
ny. Rodiče se přitom stali stud-
nicí jeho vlídných vtípků a na-
konec takové složení týmu vřele 
doporučil, neboť vztah rodič dítě 
v něm přeroste na vztah parťáků. 
Letos se s nimi těší na výlet do 
Náhorního Karabachu. 

Cesta do Jeruzaléma byla lo-
gickým vyústěním chodcovy ex-
pediční expanze. Nejprve absol-
voval 800 poutních všeobecně 
oblíbených kilometrů do Santi-
aga de Compostela a později se 
vydal na ryze svůj 1400 km dlou-
hý silniční trek do Říma. Po té se 
rozhodl uskutečnit pouť z hledis-
ka dávných křesťanských 
poutníků nejvýznam-
nější – do Jeruza-
léma. „Po dlou-
há století to byl 
p ro  mnoho 
obyčejných 
lidí nedosa-
žitelný sen, 
ale v dneš-
ní době by 
to mělo být 
již bezpeč-
né, tak si spl-
ním sen mno-
ha generací,“ 
řekl si. Bohužel tehdy v roce 
2014 už v Sýrii zuřila válka, na-
štěstí však vypomohly moderní 
technologie.

Svojí pouť odstartoval po pří-
jezdu autobusem na hranicích 
Turecka o půlnoci před městem 
Edirne. Došel do Istanbulu, pře-
plavil se trajektem do Asie a po-
kračoval tureckým vnitrozemím 
do Antalie, odkud přeletěl do Tel 
Avivu. Protože odtud je to do Je-
ruzaléma co by kamenem doho-
dil, odjel autobusem na sever do 
Nazaretu, kde Ježíš podle Bible 
vyrůstal. Pěšky pak doputoval 
do Jeruzaléma. Celkem za dva 
měsíce ušel 1400 km. 

Na výpravu se vydal začát-
kem léta. V muslimských zemích 
zrovna začínal postní měsíc Ra-
madán a bylo tedy někdy obtížné 
získat jídlo. Vezl si s sebou proto 
špek z vepře, který, jak mu pora-
dila řeznice, v nejhorším případě 
mohl použít i jako zbraň. To ale 
nebylo nutné, naopak, na roz-
díl od mnohých velkých psů byli 
místní pohostinní a často pout-
níka zvali na čaj. Dostával také 
jídlo a mnohokrát i nocleh. Kaž-
dý den ušel 35 až 40 km při 35 
až 40 °C. Určeny měl jen hlavní 
body a na cestu se ptal Mustafy 
nebo Mohameda (skoro všichni 
se tam tak prý jmenují).

Prožil mnohá dobrodruž-
ství. Např. byl pozván na oslavu 
konce Ramadánu. Celý večer se 
jedli čipsy a pila kola. Nakonec 
přišel ohňostroj. Rachejtle léta-
ly všemi směry a rozkurážení 
účastníci začali pálit do vzdu-
chu ze svých zbraní. Přednáše-
jící na ukázku pustil video, kde 
se střelci trumfovali. Po pistolích 
přišly na řadu větší ráže a konči-
lo to nějakou bazookou. Druhý 
den se probudil s nesnesitelným 

pískáním v uchu. Šel tedy skoro 
100 km do nemocnice, kde dostal 
dva překladatele a ti mu nakonec 
přeložili výsledek vyšetření slo-
vy Alles Gutte… Jindy přespal 
u vojáků na základně, nebo tře-
ba u kočovných Kurdů s ovcemi, 
kozami a skladem zbraní. 

Z Antálie do Izraele není pří-
mý spoj, proto nejdříve přeletěl 
do Istanbulu. Cítil se ale divně – 
po měsíci pochodu se tam za ho-
dinu vrátil. Po přeletu a přejezdu 
vyrazil z Nazaretu na tzv. Ježí-
šovu stezku. Dostal se např. do 
Káně, kde kdysi Ježíš proměnil 
vodu ve víno. „Dodnes býváme 
na vánočních trzích nebo ve vi-
nárnách svědky tohoto zázraku,“ 
poznamenal k publiku. V Izraeli 
je jako u nás mnoho značených 
tras, v létě se však obvykle kvů-
li vedru nechodí. Přesto mu Iz-
raelská národní stezka po nej-
krásnějších místech země přišla 
moc jednoduchá, a tak z ní sešel 
a dostal se až do pouště k jor-
dánským hranicím. U jedné pa-
lestinské rodiny přijal pozvání 

na svatbu: „500 mužů tam 
popíjelo čaj a tanco-

valo na arabského 
Michala Davida.“ 

Své vyprávění 
opět okořenil 
v i d e o u k á z -
kou a utrou-
si l :  „Ještě 
nostalgick y 
v z p o m e n e -
te na televizi 
Šlágr.“ 

Po 40 
dnech dokrá-
čel do Jeruzalé-

ma, kde mu u Zdi nářků domoro-
dec poradil, aby navštívil Ježíšův 
hrob, tedy dva: jeden tradiční 
v kostele a jeden nově objevený 
v zahradě a samozřejmě prázdný. 
Nakonec si ještě odskočil k Mrt-
vému moři. Celou cestu se těšil, 
že se vykoupe. Konečně tam ra-
dostně vběhl a ... mocně zařval – 
slaný roztok pokryl jeho četné od-
řeniny. Na letišti, kam se stopem 
dostal s předstihem, zažil ještě 
proto raketový útok s během do 
krytu. Rád se pak už vydal domů.

Ladislav Zibura zasazoval své 
vyprávění do širších souvislostí 
a na závěr shrnul své důvody proč 
takto cestovat: „Chodit daleko 
pěšky, není jen velká zábava, ale 
také vás to hodně obohatí. Ráno 
zažijete osvobozující pocit, že máte 
čas. Setkáte se s mnoha zajíma-
vými lidmi mimo turistická místa 
a přinášíte zážitek i pro ně. Na-
učíte se přijímat laskavosti, proto-
že je to radost pro obě strany. Svět 
je plný lidí, kterým, když jsem uká-
zal svojí důvěru, tak mi dali to nej-
lepší, co v nich bylo. Prošel jsem 
tak mnoho zemí a to mě dovedlo 
k přesvědčení, že svět je lepší, než 
ho známe z televize. Rozhodl jsem 
se proto, že budu zprávy svých ko-
legů žurnalistů doplňovat na před-
náškách i v knížkách o pozitivní 
pohled, že ten svět není tak zlý, 
jak by se mohlo zdát z televize.“

Eduard Lískovec
foto archiv Ladislava Zibury

Zajímavosti
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