
veškerá technika společnosti. Letos 
by se mohlo začít i s rekonstrukcí bu-
dovy, ve které bude zázemí pro naše 
pracovníky (šatny, sociální zařízení, 
denní místnost), ale i kanceláře. Vě-
řím, že až se příště potkáme, přivítá-
me vás v prostorách, které odpovída-
jí rozsahu a potřebám naší činnosti.

V letošním roce máme v plánu 
pořídit na provozovnu nové kontej-
nerové vozidlo s hydraulickou ru-
kou, které bude primárně zajišťo-
vat kontejnerovou službu, ale bude 
sloužit i jako záložní vozidlo ke 
sběru tříděného odpadu. Tím bude 
ve společnosti zajištěna zastupitel-
nost techniky ve všech činnostech. 
V souvislosti s rozvojem služeb plá-
nujeme též nákup dalšího popelář-
ského vozidla, tím by se vozový park 
speciálních popelářských vozidel 
rozrostl na 7 vozidel. Celkem by tak 
společnost provozovala 20 náklad-
ních vozidel a to už je slušná fl otila.“

Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec

Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice
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Společnost Pošumavská odpa-
dová, s. r. o. byla založena v roce 
2015 a od 1. 1. 2016 začala posky-
tovat své služby pro obyvatele Kla-
tov, Sušice a dalších obcí. Své pole 
působnosti v regionu stále rozši-
řuje. Poskytuje komplexní služby 
v odpadovém hospodářství. Sváží 
směsný komunální odpad, tříděný 
odpad, velkoobjemový a nebez-
pečný odpad, BIO odpad a provo-
zuje sběrný dvůr v Sušici, Kolinci 
a v Kašperských Horách. 

Pošumavská odpadová, s. r. o. 
sídlí v Klatovech, Dr. Sedláka 782, 
v areálu Centra odpadového hos-
podářství a má dvě provozovny – 
Klatovy a Sušice. Jednatelem spo-
lečnosti je Ing. Michael Skrbek, 
který aktuální situaci fi rmy přibližu-
je v následujícím rozhovoru:

Pošumavská odpadová, s. r. o. 
má za sebou 4 roky činnosti, napl-
nila se očekávání ohledně efektivi-
ty a úspory fi nančních prostřed-
ků vynakládaných na likvidaci 
odpadů?

„To myslím není otázka asi pří-
mo na mě, ale pokud vím, většina 
našich zákazníků i dnes platí za 
likvidaci svých odpadů nižší jed-
notkové ceny, než na jaké byli zvyklí 
v minulosti. Pravda ovšem je, že se 
v posledních letech zvýšilo množ-
ství odpadů, který občané odevzdá-
vají jak v popelových nádobách, tak 
ve sběrném dvoře. V minulém roce 
sběrný dvůr v Sušici navštívilo bez-
mála 10 000 vozidel a to v minulosti 
nemá obdoby.“

Také byl v začátcích předpo-
klad, že do společnosti vstoupí dal-
ší obce. Tehdy bylo členy 20 obcí. 
Jak vypadá situace dnes? 

„Dnes má společnost 31 společ-
níků (město Klatovy, město Suši-
ce, město Janovice nad Úhlavou, 
město Plánice, město Hartmanice, 
město Rabí, městys Kolinec, městys 
Čachrov, obec Bezděkov, obec Bo-
lešiny, obec Číhaň, obec Dlouhá 
Ves, obec Dolany, obec Hnačov, 
obec Hrádek, obec Chlistov, obec 
Lomec, obec Mezihoří, obec Mok-
rosuky, obec Ostřetice, obec Poleň, 
obec Týnec, obec Újezd u Plánice, 
obec Žihobce, obec Předslav, obec 
Podmokly, obec Zavlekov, obec Ži-

Pošumavská odpadová modernizuje

9 771213 355003

0 4

chovice, obec Běhařov, obec Ne-
zamyslice, obec Chocomyšl) a na 
připravované valné hromadě, která 
proběhne 24. března 2020 budou 
přijaty obce Běšiny a Vrhaveč. Dou-
fáme, že se ještě některé další obce 
připojí nejen jako společníci, ale pře-
devším jako aktivní uživatelé služeb 
společnosti. 

Pro srovnání, když společnost 
na konci roku 2015 vznikla, dostala 
do vínku svoz odpadů v Klatovech 
a okolních obcí, čítající cca 34 000 
obyvatel. Dnes, po 4 letech práce, 
obsluhujeme 56 000 obyvatel, což 
představuje cca 62 % celého okre-
su Klatovy. To myslím o mnohém 
vypovídá. O naší snaze a nasazení, 
ale i o schopnosti všech pracovníků, 
takový rozvoj za tak krátkou dobu 
zvládnout.“

Jaké další plány se podařilo 
uskutečnit? 

„Jsem velmi pyšný na to, že se 
nám podařilo postavit a zprovoznit 
moderní třídící linku pro dotřiďo-
vání papíru a plastu, která i v rámci 
Plzeňského kraje patří k nejlepším. 
Když jsem propočítával ekonomiku 
a kapacitu plánované linky, doufal 
jsem, že aktivní obchodní činností 
a poctivou prací dokážeme do plá-
novaného zařízení dostat 2 500 tun 

papíru a plastu za rok. Ač jsem ne-
vyléčitelný optimista, dost jsem se 
zmýlil. I vlivem poklesu cen dru-
hotných surovin nebude letos moc 
chybět do 5 000 tun zpracovaného 
materiálu. Dnes už musíme lisovat 
na dvě směny.“

Máte nějaké nov i nk y 
v technice?

„V minulém roce jsme opět roz-
šířili a obnovili vozový park. V pro-
vozovně Klatovy bylo pořízeno nové 
kontejnerové vozidlo IVECO s vý-
bavou ADR (je možné s ním vo-
zit nebezpečné odpady), dále jsme 
pořídili zánovní velké kontejnero-
vé vozidlo MAN (viz foto), které 
především přepravuje odpad z pře-
kladiště odpadů z areálu skládky 
u Klatov do spalovny odpadů ZEVO 
Chotíkov a též je s výbavou ADR. 
Dále jsme nahradili staré popelář-
ské dvouosé vozidlo novým, tří-
osým vozidlem Mercedes-Benz (viz 
foto), které je vybaveno váhou a má 
větší nástavbu, tudíž odveze více 
odpadu najednou.

Ani sušická provozovna nezů-
stala pozadu a pořídili jsme vozidlo 
na svoz odpadkových košů (viz foto 
nahoře). Zároveň s ním vozíme i od-
pad ze špatně dostupných míst pro 
velká popelářská vozidla. Protože 
vozidlo dokáže odpad i lisovat, po-
užíváme ho ke svozu tříděného od-
padu. V pondělí plastů, ve středu 
papíru a v pátek skla.“

Jaké máte zkušenosti s třídě-
ným odpadem?

„Už jsem v minulosti naše ob-
čany za množství a kvalitu tříděné-
ho odpadu chválil a od té doby se 
mnoho nezměnilo. Přibyly nádoby 
na kovové obaly i nádoby na jedlý 
olej a tuk. Dnes, kdy cena druhot-
ných surovin klesá k nule, se uka-
zuje, jak prozíravé bylo včas vybu-
dovat v sídle společnosti moderní 
třídící linku papíru a plastů. Některé 
i velké obchodní společnosti prostě 
svou činnost ukončí (např. v Kla-
tovech AVE Sběrné suroviny a. s.) 
a nebýt našeho zařízení, neměli by 
občané ani podnikatelské subjekty 
kde své odpady odevzdat. V tom vi-
dím smysl našeho podnikání – i ve 
špatných časech zajišťovat městům 
a obcím, ale i místním podnikatelům 

komplexní a dostupné služby v od-
padovém hospodářství.“

Zaměříte-li se především na 
sušickou provozovnu, jaké jsou 
plány společnosti do budoucna? 

„V Sušici chceme především do-
končit zázemí pro provozovnu v uli-
ci Nová, kde bude již letos v zre-
konstruovaných prostorech parkovat 

Vichřice Sabine se nad rá-
nem 10. února prohnala i Su-
šickem. „Stromy spadlé na el. ve-
dení způsobily několikahodinový 
výpadek el. proudu, ve městě byla 
na několika objektech poškozena 
střešní krytina a popadané stro-
my. Ve srovnání s jinými regiony 
nebyly škody na majetku města 
tolik závažné. „Velké poděkování 
patří jednotkám profesionálních 
i dobrovolných hasičů, kteří se 
na odstraňování škod podílely,“ 
dodal starosta Petr Mottl. 

Zástupci pořádkové jed-
notky Krajského ředitelství po-
licie Plzeňského kraje jednali
11. února na radnici se starostou 
Petrem Mottlem ohledně spolu-
práce města a Sportovišť města 
Sušice při pořádání mezinárod-
ních srovnávacích závodů zása-
hových jednotek. Akce se usku-
teční v květnu v Luhu a mělo by 
být využito i workoutové hřiště. 
O podrobnostech budeme ještě 
informovat.

Spolupráce na zajištění oslav 
130. výročí založení Klubu čes-
kých turistů v Sušici byla ná-
mětem schůzky starosty se zá-
stupci klubu 12. února. Oslavy 
proběhnou v dubnu. Program 
upřesníme.

Rada města 24. února odsou-
hlasila vítěze výběrového říze-
ní na zateplení bytových domů 
1160 a 1161 v ul. Kaštanová, 
které proběhlo 21. února. Sou-
těž vyhrála společnost eSVe Stav,
s. r. o. Smlouva bude podepsá-
na po uběhnutí lhůt podle záko-
na o zadávání veřejných zakázek. 

Na radnici se 2. března usku-
teční pracovní jednání s EHL 
a Koumar Architekti s. r. o. 
ohledně řešení rekonstrukce
č. p. 48 (bývalé lékárny).

Město Sušice se 10. března 
připojí vyvěšením tibetské vlaj-
ky k celostátní akci Vlajka pro 
Tibet.

Změna územního plánu
č. 1 se bude 18. března projed-
návat na mimořádném zasedání
zastupitelstva. -red-
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ských jistot a měřítek s realitou ji-
ných částí světa je bezpochyby jed-
nou z nejcennějších stránek těchto 
studentských výměn. A tak jsme se 
snažili pochopit rumunské megalo-
manství, žasli nad opravdovou tou-
hou mladých lidí po vzdělání a ne-
chápavě hleděli na všudypřítomné 
zbytky betonových maxistaveb, od-
padky v ulicích i dosud nedoceněné 
přírodní i kulturní bohatství. Stu-
dentky vydýchávaly turecké zácho-
dy ve škole, jezdily opravdu přepl-
něnými autobusy a cestou do školy 
předjížděly koňské povozy. Večer 
jsme vzdorovali pátému chodu u ve-
čeře a trvali na tom, že 500 m oprav-
du ujdeme pěšky. A přitom všem pro 
nás Rumuni přestávali být Rumuny 
a stávali se přáteli. Jak přiznává Klá-
ra: „Při loučení i slzička ukápla“.

Znalost angličtiny přestává v ta-
kových chvílích být cílem a stává se 
prostředkem k navazování vztahů 
mezi lidmi, budování úcty ke své i ji-
ným kulturám a rozšiřování pohledu 
na svět. Studenti se učí vypořádá-
vat s neznámými situacemi, adap-
tovat se na nové prostředí a ujasňují 
si vlastní hodnoty a cíle. A v tom 
je na gymnáziu rádi podporujeme.

Mgr. Eva Kolářová

Kaleidoskop

Erasmus+ tentokrát v Rumunsku
Pokud se vám při slově Rumun-

sko vybaví jen hrabě Dracula, prav-
děpodobně jste tuto pro nás trochu 
exotikou vonící zemi dosud nena-
vštívili. Studenti gymnázia ji díky 
projektu Erasmus+, který sponzo-
ruje mobilitu studentů v zahraničí, 
zažili bez všech příkras pro turisty 
a bez služeb delegáta.

Přiznávám, že když jsme v Bu-
kurešti přesedali do malého vrtu-
lového letadla, které nás mělo do-
pravit na sever do Suceavy, bublala 
ve mně asi všem Čechům známá 
představa Rumunska coby špinavé 
a nebezpečné země, jejíž obyvatelé 
nás pravděpodobně budou chtít při-
nejmenším okrást. Ovšem v Sucea-
vě na nás čekali vstřícní a velmi po-
hostinní lidé, odhodlaní ukázat nám 
svou zemi v tom nejlepším možném 
světle. Jak popsala své první setkání 
s rumunskou srdečností studentka 
Klára: „Vítání začalo rodiči, poté se 
přidávali další členové rodiny, tetič-
ky z třetího kolene...“

Konfrontace našich středoevrop-

Světový den léčby zvukem
(14. 2.), poznáme podle zvuku, kte-
rý můžete slyšet po celém světě. 
Mnoho lidí v tento den pořádá růz-
né akce, například se scházejí ve ve-
likých skupinách a vydávají ze sebe 
zvuk „ah“ a to v přesně určený čas 
(v poledne), tento zvuk „vysílají“ 
k matce Zemi – Gaii. 

Marek Rupert vyučuje hru na 
kytaru na Základní umělecké ško-
le v Sušici, zajímá se také o novin-
ky a pokrok ve vědě, technice a lid-
ském poznání.

Myslíte, že hudba má pozitiv-
ní dopady na naše zdraví? „Jaké-
koliv zvuky, tedy i hudba obecně, 
mají evidentní a prokázaný přímý 
vliv na psychiku člověka. Odráží se 
v ní, zrcadlí, resonují, spouští asoci-
ace, algoritmy, pocity, nálady, mění 
chování a dýchání člověka, rytmus 
chůze nebo činnosti, kterou vyko-
nává atd.“

Lze to někde konkrétně pozo-
rovat? „Celý Hollywood, zábav-
ní, herní a hudební průmysl účinku 
zvuku využívá. A protože optimál-
ní vyladěnost, rovnováha a harmo-
nie probíhajících procesů v lidském 
fyzickém organismu jsou základem 
pro udržování jeho stavu a kondi-
ce nazývané zdraví, mohla by být 
i hudba a zvuky správně působící na 
psychiku jednou z možností medicí-
ny, jak skrze tzv. psychosomatický 
efekt napomáhat léčbě. Otázka je, 
do jaké míry dokážeme hudbou sti-
mulovat psychiku a zda to dokážeme 
potřebným a dostatečně efektivním 
způsobem.“

Má hudba také, podle vašeho 
názoru, nějaký negativní dopad? 
„Vzhledem k výše zmíněnému 
a chápanému vlivu hudby a zvu-
ků na člověka je teoreticky mož-
né, že hudba a zvuky by mohly mít 
i negativní vliv na člověka, avšak 
jako u všeho by záleželo na kontex-
tu a individuálním stavu psychiky 
daného organismu. Stejně jako platí 
princip, že všeho moc škodí, anebo 
když je něčeho podstatného málo, 
musí se to pro rovnováhu doplnit, 
je zde teoretickým předpokladem, 
že podobně by to platilo i u hudby.“

Dá se léčebná funkce hudby 
nějak zobecnit? „To asi ne. To, co 
platí při léčení pro jednoho, nebu-
de zde platit pro druhého. Je třeba 
hledat takové frekvence, souzvuky, 
harmonické tóny, resonance, diso-
nance nebo rytmy, které by do lé-
čivého stavu a rozpoložení uvádě-
ly celou psychiku. Pro někoho ale 
může být léčivou změnou naopak 
ticho a klid, tedy utlumení běžných 
vibrací, které pokud jsou v nerovno-
váze, mohou být v nějaké souvztaž-
nosti, nějak korespondovat s problé-
mem a nemocí.“

Myslíte, že by se hudbou dala 
vyléčit nějaká nemoc? „Vzhledem 
k tomu, že vše kolem nás i v nás jsou 
v podstatě pouze frekvence a vibra-
ce o různých kmitočtech, je i prav-
děpodobné, že někdy v budoucnu 
člověk objeví takovou technologii 
a složí s ní takovou ‚hudbu‘, která 
člověka vyléčí ze všech nemocí.“

Děkuji za rozhovor.
Antonín Přikryl, sexta A

3. 2. Svět. den modliteb, 4. 2. Svět. den boje proti rakovině, 14. 2. Svátek zamilovaných, 

20. 2. Svět. den sociální spravedlnosti, 21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka,

22. 2. Den sesterství, 14. 2. Svět. den léčby zvukem

Radnice si stále hledí přivítání 
nových sušických občánků

Radostné prázdniny v „Káčku“

Jarní prázdniny (10.–14. 2.) jsem 
strávila s príma partou na příměst-
ském táboře, který pořádalo Stře-
disko volného času při ZŠ Sušice 
Lerchova ulice. S veselými vedou-
cími Maruškou Ludvarovou a Ště-
pánkou Balvínovou Žákovou jsme 
se náramně bavili denně od 8 do 
15 hodin.

V pondělí nás nijak neomezil den 
bez elektřiny. Strávili jsme ho ruč-
ními pracemi a hraním stolních her 
v klubovně. V úterý jsme vyrazi-
li do Kašperských Hor. Navštívili 
jsme Informační středisko NP, kde 
jsme plnili různé úkoly na téma pří-
roda. Na radnici jsme si koupili upo-
mínkové předměty a po obědě šli do 
Muzea, kde nás paní průvodkyně 
seznámila se způsobem života na-
šich předků. Ve středu jsme zamíři-

li na Modravu. Tam jsme si užívali 
hrátek na sněhu a také jsme zavítali 
do návštěvnického centra Dřevák. 
Ve čtvrtek nás autobus dopravil do 
Vimperka. Ve zvěřinci u Šumavouse 
jsme se pomazlili s malým kůzlát-
kem a dalšími roztomilými maz-
líčky. A protože v Sušici je o sníh 
nouze, strávili jsme skoro celý den 
sáňkováním. To byla paráda! V pá-
tek jsme byli v klubovně, soutěžili 
jsme o nejlepší pizzu a vyráběli sr-
díčko z drátků. Byl to báječný a pes-
trý týden! Jak říká moje mamka „za 
málo peněz hodně muziky“ a já do-
dávám … hodně zážitků a nových 
kamarádů! Už mi podepsala přihláš-
ku na letní „příměšťák“ zase v Káč-
ku, na který se móc těším! 

Kamila Macháčková, 
2. C ZŠ Lerchova

Obřadní síň v přízemí sušické 
radnice se opět stala prvním spo-
lečenským setkáním nejmenších 
sušických občánků. 6. února se zde 
sešli za doprovodu svých rodičů na 
tradičním vítání městem. 

Přivítala je matrikářka Alice 
Primasová a děti z MŠ Smetano-
va jim zazpívaly veselé písničky. 

Každý z dvaceti oslavenců dostal 
malý dárek a fotograf Michal Fišer 
jim pořídil reprezentativní snímek 
v městské kolébce. 

Rodičům pak členka Sboru pro 
občanské záležitosti Jaroslava Ho-
lečková předala povzbuzení a pár 
dobrých rad pro výchovu malých 
občánků.  ED, foto Michal Fišer

Ondřej Kouba, Karolína Marešová

Vojtěch Schwarz, Elena Krejčová, Nela Zahradníková, Tereza Míková, 
Josef Synek

Vojtěch Vaněk, Stella Babková, Magdalena Zudová, Dalimil Kurc, 
Kryštof Vojtíšek, Tomáš Hrouz

Adéla Vítovcová, Oliver Kortus, Táňa Škorvanová, Šárka Ročeňová, 
Karolína Šetková

Natálie Červinková, Veronika Dlouhá

Den otevřených dveří ve škole
s více jak 90letou historií

Základní škola T. G. Masaryka Sušice
Vážení rodiče, bývalí žáci, přátelé školy a další zájemci, dovolujeme si 
vás pozvat na Den otevřených dveří, který se uskuteční v objektech ZŠ 
T. G. Masaryka Sušice v ul. Dr. E. Beneše 129 a v Komenského 59, a to

v úterý dne 10. března 2020 od 14.00 do 17.00 hod.
Budete-li mít zájem, rádi vás po škole provedeme a sdělíme vám, co 
můžeme vašim dětem nabídnout, jaké jsou naše priority, na jaké hod-
noty klademe důraz. Bývalí žáci zase mohou zavzpomínat společně se 
svými bývalými učiteli na léta minulá, která strávili ve „škamnách“ 
objektů ZŠ T. G. Masaryka Sušice. Součástí programu bude soutěž 
o drobné ceny pro žáky budoucích 1. a 6. tříd ZŠ a další doprovodné akce. 
Přijďte, rádi vás u nás uvidíme. PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ

Otevřené dveře ve Škole v zahradě
Dne 19. února se ve Škole v za-

hradě konal den otevřených dveří. 
Zařízení se správně jmenuje Základ-
ní škola speciální a Praktická škola 
Diakonie ČCE Merklín odloučené 
pracoviště Sušice. Daleko lépe nám 
zní Škola v zahradě.

Paní zástupkyně Iva Fišerová nás 
přivítala, provedla celým zařízením 
a vysvětlila, jak probíhá výuka žáků 
se speciálními potřebami. Ukázala 
nám pomůcky potřebné při vyučo-
vání a předvedla, jakým způsobem 
se žáci učí.

Ti mezitím smažili výborné 
vošouchy, na kterých jsme si moc 
pochutnali. 

Pak jsme se zúčastnili pracovní-
ho vyučování, při kterém žáci tkali 
koberečky z proužků látky nastří-
haných ze starých triček.

Celý výchovně – vzdělávací sys-
tém je založen na zvládnutí běžných 
denních aktivit, sebeobsluhy, zá-
kladních praktických činností a zna-
lostí. To se učitelkám a asistentkám 
daří, a je při tom všem radostná at-
mosféra, což je velký bonus. Děti se 
učí, navštěvují divadla, kina, jezdí 
do školy v přírodě, na výlety, vaří, 
pečou, soutěží….. 

Zlatou tečkou návštěvního dne 
bylo divadelní představení nacviče-
né v rámci výuky znalosti českých 
dějin – Cesta praotce Čecha na Říp.

Když jsem se po velkém potlesku 
zeptala praotce Čecha (Vojty), proč 
nedošel až k moři, tak mi odpově-
děl: „Tam se přece lítá letadlem“. No, 
nemohla jsem dostat lepší odpověď. 

Všem nám bylo ve škole moc 
fajn, děkujeme. -MR-
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v Sušické nemocnici se bude po-
skytovat tak široké spektrum péče 
jako v nemocnici univerzitní. Po-
kud ale mluvíme o základní, ale 
přesto kvalitní a dostupné chirur-
gické péči, traumatologii a interně, 
pak Sušická nemocnice v regionu 
zcela jistě svoje místo má.“

Kdy do Sušické nemocnice 
nastoupíte a jak často zde bude-
te? „Po dohodě s vedením jsem 
přislíbil účast v Sušické nemocnici 
na dva pátky v měsíci. Svoji čin-
nost zahájím na konci února 2020.“

Výše píšete, že jste chirurg, specializujete se konkrétně na nějakou 
oblast? „Pracoviště, které mě ‚naučilo‘ chirurgii, se kromě všeobecné břiš-
ní chirurgie specializuje na léčbu nádorových onemocnění jater, žlučových 
cest, slinivky a také střev. Mimo tuto problematiku se, jak už jsem uvedl, 
zabývám i cévní chirurgií. Pokud bych měl hodnotit svoji práci z pohledu 
vojenského chirurga, byla by jí akutní chirurgická péče o závažně pora-
něné pacienty.“

Je nějaký předmět, který vás na lékařské fakultě vyloženě nebavil? 
„Možná čekáte, že jako chirurg uvedu, že mě nebavila interna. Není tomu 
tak. Výuka vnitřního lékařství mě zajímala a musím říct, že velmi rád vzpo-
mínám i na svou stáž před státní závěrečnou zkouškou z interny, kterou jsem 
absolvoval v Sušici na interně pod vedením paní primářky Kladívkové.“

Nemáte na konec něco, co byste vzkázal lidem nebo pacientům 
třeba ohledně prevence? „O prevenci se naštěstí v poslední době hodně 
mluví a píše ve všech sdělovacích prostředcích. Osobně vnímám velmi sil-
ně nezastupitelnou úlohu praktických lékařů. Pravidelnými prohlídkami 
u svého praktického lékaře, ale i gynekologa či stomatologa můžeme dnes 
předcházet závažným onemocněním srdce a cév nebo včas diagnostiko-
vat nádorová onemocnění tlustého střeva, prostaty, prsu či plic, která jsou 
v České republice velmi častá. Jsem rád, že ke včasné diagnóze a v někte-
rých případech i k léčbě těchto onemocnění mohou významně přispět také 
oddělení Sušické nemocnice.“ 

Děkuji za rozhovor.       Václav Rada

Aktuality

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 11. února 2020 

• Rada města schválila dohodu o spolupráci mezi Občinou Škofja 
Loka a městem Sušice a dalšími partnery týkající se projektu „Juniors for 
seniors – active ageing“ a pověřila starostu města jeho podpisem. 
• Rada města schválila příkazní smlouvu, se společností Domo-

za projekt s. r. o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČO: 28145089, DIČ: 
CZ28145089, ve věci Administrace veřejné zakázky na stavební prá-
ce „Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa“, v ceně
35 000 Kč bez DPH a pověřila starostu města podpisem příkazní smlouvy. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „Rozvojové 

území Pod Kalichem – vyhotovení geometrických plánů dělení po-
zemků“, včetně zajištění vydání rozhodnutí o dělení pozemků, se spo-
lečností AFRY CZ s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 ve výši
196 000,00 Kč bez DPH, tj. 237 160,00 Kč včetně DPH a pověřila sta-
rostu města jejím podpisem.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové 

opatření č. 4, kterým se organizace č. 1803 – „Chem. úpravna TUV – 
kotelny“ povýší o částku 250 000 Kč a o tutéž částku se sníží organizace 
č. 267 – „Bytservis – tepelné hospodářství – kotelny“ (položka 5171).
• Rada města schválila pořízení a osazení jednotek pro úpravu tep-

lé užitkové vody od fi rmy Eco-Aqua-Servis, s. r. o., Bavorská 14/856,
155 00, Praha 5, IČ: 26735547, za celkovou cenu 175 950 Kč bez DPH, 
a to za podmínky, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření 
č. 4, a pověřila Odbor majetku a rozvoje města realizací akce.
• Rada města schválila znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajiš-

tění sociálních služeb Oblastní charitou Sušice ve výši 200 000 Kč a do-
poručila zastupitelstvu města schválit přidělení příspěvků na soc. služby: 
Pečovatelská služba (identifi kátor: 2850203) 140 000 Kč, Odlehčovací 
služba (identifi kátor: 5068876) 20 000 Kč a Sociální poradna Racek (iden-
tifi kátor: 5968813) 40 000 Kč. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61.
• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu 2. kategorie 

na dodávku elektrické energie v hladině NN a pro rok 2021 podle Směr-
nice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schválila 
fi rmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Centropol 
Energy a. s., Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem, ČEZ Prodej, 
s. r. o., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, E.ON Česká republika, s. r. o., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, 
BOHEMIA ENERGY entity s. r. o., Na Poříčí 24–26, 110 00 Praha 1.
• Rada města rozhodla o výběru nabídky společnosti Centropol 

Energy a. s., Vaníčkova 1594/I, 400 01 Ústí nad Labem, jako nejvýhod-
nější nabídky pro dodávku elektrické energie na rok 2021 v hladině VN, 
a uložila ředitelům a jednatelům organizací s odběrem v hladině VN 
uzavřít dodavatelské smlouvy s vybraným uchazečem.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o při-

stoupení města Sušice k evropskému projektu SCORE. 
• Rada města schválila poskytnutí vyrovnávací platby ve výši

1 979 566 Kč za období září – prosinec 2019 společnosti Sušická ne-
mocnice s. r. o., Chmelenská 117, Sušice, v souladu se zněním smlouvy 
o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a poskytnutí 
vyrovnávací platby uzavřené dne 27. prosince 2018. 
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Obec Dlouhá Ves – Nadmořská výška: 512 m n. m.
Počet částí: 7 – Dlouhá Ves, Annín, Bohdašice, Janovice, Nové Městečko, 
Platoř, Rajsko Katastrální výměra: 1498 ha
Počet obyvatel: 790 Z toho v produkt. věku: 457
Průměrný věk: 40,1   Pošta: Ano  Škola: Ano (1.–5. ročník)
Zdravotnické zařízení: Ano Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano  Vodovod: Ano Plynofi kace: Ne

Historie: Osídlení údolí v prostoru Dlouhé Vsi je zmiňováno již v je-
denáctém století. Vznik obce samotné je datován rokem 1290. Od 18. sto-
letí je centrem zpracování dřeva na horní Otavě. Řeka sloužila k dopravě 
dřeva z centrální Šumavy. I v současné době je hlavním výrobním pro-
gramem zdejších podniků zpracování dřeva, kromě toho je možno práci 
najít také v zemědělství. Dlouhá Ves, Nové Městečko a Annín jsou tra-
diční turistické zastávky.

Pamětihodnosti: Původně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba ze 14.století, 
byl později zbarokizovaný.K lidové architektuře patří soubor dvojdomků 
s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě, pů-
vodně dřevařská kolonie, kterou dal pro své zaměstnance v první polovi-
ně 19. století postavit majitel panství kníže Schwanzenberg. V Anníně se 
nachází novogotická rodinná kaple rodiny Schmidů, zakladatelů sklárny. 
Na Mouřenci byl kolem roku 1200 vybudován kostel sv. Mořice – román-
sko-gotická stavba. V roce 1329 byl do věže umístěn bronzový zvon. Ten-
to zvon je jediný ze tří, který nebyl odvezen během první světové války 
pro válečné účely a dosud visí ve věži. Kostel byl po roce 1989 za pomoci 
německých rodáků opraven a 26. 9. 1993 znovu vysvěcen.

Spolky: V obci aktivně působí tělovýchovná jednota s fotbalem pro do-
spělé i pro žáky. Velmi aktivními spolky jsou také hasiči, myslivci a spolek 
Živá obec. Jedním z center společenského života v Dlouhé Vsi je škola. 
Kontakt: tel. 376 528 825, 724 964 075, e-mail: obec.dlves@gmail.com
www.sumavanet.cz/oudlouhaves
Úřední hodiny: Po 7.00–17.00 St 7.00–16.00 Polední přestávka 12.00–13.00 
Starosta: Dušan Rovňan – informuje o následujících akcích 
Akce během roku: 
Leden – Tříkrálová sbírka ZŠ a MŠ, únor – Masopustní průvod s hudbou, 
květen – Dlouhoveská pouť, červenec – Dechovky v Dloué Vsi, Annínská 
pouť, listopad – Lampionový průvod, prosinec – Vánoční Jarmark a a roz-
svícení vánočního stromku. Celoročně – Akce na Mouřenci – prohlídky, 
posezení s hudbou, koncerty.

(Zdroj: info portál územní samosprávy města.obce.cz, 
wikipedia, www.cimice.eu)

 ED

MUDr. Luděk Hána
V dnešním rozhovoru představíme nejnovější posilu Sušické nemocnice 

– pplk. MUDr. Luďka Hánu, rodáka z Tedražic, který má k Sušici a k dění 
v ní velice blízko, i když momentálně pracuje v Praze.

Můžete čtenářům přiblížit svoji lékařskou kariéru? „Po absolvování 
sušického gymnázia jsem se rozhodl pro studium Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy a Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Už 
od poloviny studia na medicíně moje další kroky směřovaly k chirurgii. Po 
dokončení studia v Hradci Králové jsem byl v rámci struktury Armády 
České republiky zařazen k polní nemocnici a svoji lékařskou praxi jsem 
zahájil na Chirurgické klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde 
jsem se připravoval k atestaci z chirurgie a pracuji tam dodnes. Kromě chi-
rurgie všeobecné, resp. břišní, se zabývám také cévní chirurgií, ke složení 
další atestační zkoušky se připravuji na Klinice transplantační chirurgie 
IKEM v Praze. Jako vojenský chirurg jsem se účastnil čtyř zahraničních 
operací Armády České republiky jako člen a později velitel chirurgického 
týmu působícího v nemocnici v afghánském Kábulu.“

Co říkáte na vývoj v Sušické nemocnici? Proč jste se rozhodl při-
jít pomáhat? „I přes to, že jsem své rodiště opustil již před šestnácti lety, 
pořád se do Sušice rád vracím a samozřejmě sleduji i vývoj v Sušické ne-
mocnici. Popravdě, když jsem viděl nedobrý stav v nemocnici v posled-
ních letech, který vedl k výraznému omezení jejího chodu a k uzavření 
chirurgického oddělení, začal jsem být velmi skeptický, co se týče dalšího 
provozu nemocnice. O to více mě zaujal entusiasmus současného vedení 
nemocnice a týmu lidí, kteří mu pomáhali ve vzkříšení Sušické nemoc-
nice. Proto jsem se rozhodl, alespoň v rámci svých omezených možností, 
tomuto projektu pomoci.“ 

Pracujete ve velké nemocnici, myslíte si, že nemocnice jako ta sušic-
ká mají budoucnost a proč? „Rozumím obecným argumentům minister-
stva zdravotnictví, proč je potřeba centralizovat péči a omezovat perifer-
ní zdravotnická zařízení, přetvářet je na léčebny dlouhodobě nemocných 
či rehabilitační ústavy. Nicméně, při znalosti poměrů v našem regionu si 
myslím, že Sušická nemocnice má smysl. Argumentů je několik. Když 
pominu tradici, kterou Sušická nemocnice bezpochyby má, pak jsou jimi 
podle mého názoru zejména velká spádová oblast, a to nejen co do počtu 
obyvatel, ale i co do její rozlohy. Dalším argumentem je pak i před nedáv-
nou dobou postavený a vybavený areál nemocnice. Nemůžeme čekat, že 

• Obce ORP Sušice •

Dlouhá Ves

Sušická nemocnice představuje

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I., 
IČ : 002 56 129, e-mail: podatelna@mususice.cz, ID dat.schránky : i7ab4sa, tel.: 376 540 111

vyzývá zájemce k podání nabídek 
na pronájem prostor v čp. 10, Sušice I., Poštovní ul., na st.p.č. 113/1 k.ú. Sušice nad Otavou

1 – Předmět nájmu: Prostor k podnikání o celkové výměře 46,8 m2, 
podle plánku uvedený jako prostor č. 4, nacházející se v I.NP objektu č. p. 
10, Sušice I., Poštovní ul., na st. p. č. 113/1 k. ú. Sušice nad Otavou.

Objekt č. p. 10/I stojí na rohu ulic Poštovní a náměstí Svobody, v městské 
památkové zóně. V současné době je dokončena rekonstrukce I.NP objek-
tu. Prostor bude zkolaudován k užívání jako komerční prostor. 

Prostor tvoří:
prodejna   35,1 m2 technická místnost   6,1 m2

WC     1,9 m2 kuchyňka   3,9 m2

celkem:   47,0 m2 
Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici zájem-

cům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu v Sušici, 4. NP, 
kancelář č. 411, e-mail: vtomasova@mususice.cz, 376 540 145. 

2 – Podmínky nájmu: • Minimální nabídková cena ročního nájem-
ného byla stanovena na 2 500 Kč za m2 bez DPH
•  Doba nájmu na dobu neurčitou cca od 1. 5. 2020 s výpovědní lhů-

tou 3 měsíce
•  Užívání prostoru musí být v souladu se stavebním určením prostoru 

(např. obchod, kancelář), nelze jej využít jako restauraci, hernu, ordi-
naci, kadeřnictví apod.

•  Nájemce si na své náklady zajistí reklamní pásy (ve shodném grafi ckém 
provedení jako u sousedních prostor) 

•  Užívání venkovního prostoru pod markýzou bude řešeno samo-
statnou smlouvou 

3 – Informační prohlídka a podání dalších informací: Prohlídka 
prostoru se uskuteční ve středu dne 18. 3. 2020 v 15.00 hod. 

4 – Lhůta a způsob podávání nabídek: Zájemci podají své nabídky 
písemně v zalepených obálkách, osobně nebo poštou na adresu MĚSTO 
SUŠICE, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I. tak, aby byly doručeny 
nejpozději do 25. 3. 2020 do 12.00 hodin. 

Nabídka bude předložena na příslušném formuláři (příloha č. 1), vlast-
noručně podepsána, podána v zalepené neprůhledné obálce se zpáteční 
adresou a označením „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM PROSTORU
č. 4 v č. p. 10/I“. 

5 – Obsah nabídky: • veškeré identifi kační údaje žadatele
• nabídková cena nájmu | • záměr využití

6 – Práva zadavatele :
• Zadavatel si vyhrazuje právo nestanovit vítězem ani jednoho z účastní-
ků nabídkového řízení.
•  Zadavatel může zrušit nabídkové řízení před rozhodnutím o nejvhodněj-

ší nabídce s tím, že není povinen uhradit účastníkům náklady spojené 
s účastí v nabídkovém řízení. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
•  Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude 

splňovat podmínky stanovené výzvou.
• Zadavatel může provádět změny a doplňky předmětu nabídkového řízení.

7 – Další podmínky: 
Účastníci nabídkového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených 
s účastí v nabídkovém řízení. 

Realizace pronájmu vybranému vítězi nabídkového řízení podléhá 
schválení radou města Sušice.

8 – Kritéria hodnocení nabídek: 
• Výše nabídkové ceny nájmu | • Záměr využití 

V Sušici dne: 18. 2. 2020  Bc. Petr Mottl, starosta města
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Do „Škrtněte si“ vstoupily i loutky
Na narozeninové Škrtněte si, 

prosím (už 7. výročí), jenž je zá-
roveň prvním v novém roce, autor 
a moderátor pořadu Radek Nakládal 
přichystal opět hudební dárek. Kro-
mě významných hostů – herce, spi-
sovatele a architekta Davida Vávry 
a loutkářky a dětské lékařky Jarosla-
vy Prajerové se 18. února v sušickém 
kině představila i klatovská hudební 
skupina Elias. Zpěvem spirituálů ve 
vícehlasých úpravách orámovala oba 
bloky mluveného slova. 

Výjimečný ráz výročního dílu 
vlastně podtrhli ještě další dva hosté. 
Po tradiční znělce a úvodu moderá-
tora nastalo ticho. Očekávaný Vávra 
po chvíli napětí vstoupil neočekáva-
ně z druhé strany a to ve dvojím pro-
vedení. K překvapení všech se oso-
bitý velký architekt objevil se svou 
věrnou minikopií v podobě chodící 
dřevěné loutky. Zatímco překvape-
ný moderátor vyjadřoval své pocity, 
pohotová MUDr. Prajerová v hle-
dišti hbitě oživila svého chráněnce 
– proslulého sušického Kašpárka 
a společně vykročili Vávrům napro-
ti. Následovalo radostné pozdravení 
a bouřlivý aplaus plného sálu. 

David Vávra
Prvním tématem se stal celoži-

votní pevný bod Davida Vávry – 
bydliště v Praze Braníku. „Takový 
jistý bod je důležitý, abych mohl lí-
tat po světě,“ upřesnil a hned zdů-
raznil, že právě my máme to štěstí, 
že žijeme v jednom z nejšťastnějších 
okamžiků této části planety. „Dě-
kuji za to, že mohu v těchto chvílích 

žít. Neberme to jako samozřejmost,“ 
dodal. Z košatiny známých činností 
Vávry se hovor nejprve stočil k prů-
vodcovství seriály Radovana Lipu-
se Šumná města a Šumné stopy. 
Šumná města vznikla v devade-
sátých letech z potřeby obou pro-
tagonistů pozdvihnout opomíje-
nou architekturu 19. a 20. století 
na důstojnou úroveň starších slohů. 
Nakonec se pořad vyšplhal na 66 
dílů. Ideou vzniku druhého seriá-
lu bylo přiblížit mnohdy neznámou 

práci architektů s českými kořeny 
v zahraničí. Potřebu osvěty host 
demonstroval otázkou: „Co vám 
říká jméno Karel Pařík?“ A oprav-
du, nikdo nereagoval. Přitom tento 
architekt drží neopakovatelný svě-
tový primát, když po odlivu Turků 
z Balkánu navrhl všechny význam-
né stavby v Sarajevu. „Vedle vězni-
ce, či muzea se stal architektonic-
kým otcem nejen pravoslavného, 
evangelického a katolického kos-
tela, ale i synagogy a mešity. Po 
nedávné válce si místní tyto bu-

Jeden svět představuje fi lmy, které naprší (a uschnou) v Sušici

2. díl: TOMÁŠ HAUSER

Svatí na odstřel 

dovy obnovili a to je krásný důkaz 
o kvalitě jeho práce,“ doplnil Vá-
vra. Šumným stopám zbývá dotočit 
už jen tři šlépěje – Slovensko, Pod-
karpatskou Rus a Švýcarsko. 

Herecká dráha architekta Vávry 
je spojena s divadlem Sklep. Před 
revolucí tento soubor zazářil v Praž-
ské pětce i ve fi lmu Věry Chytilové 
Kopytem sem, kopytem tam. Na na-
táčení se slavnou režisérkou Váv-
ra s láskou zavzpomínal: „Chtěla 
s námi natočit psychologický fi lm, 

to se ale spletla. Postupně akcepto-
vala naše rošťárny a nakonec z toho 
vznikla tragikomedie.“ 

Ochotník divadla Schody Radek 
Nakládal pak vyzdvihl Mlýny divadla 
Sklep a David Vávra prozradil, jak to 
tehdy vzniklo: „Po roce 1989 většina 
herců, kteří předtím tak věrohodně 
ztvárňovali různé ty tajemníky a Got-
twaldy z okresů na severu, najednou 
hráli disidentskýho Havla. My jsme si 
tedy vzpomněli na Havlovu hru o vo-
jácích, kterou kdysi spolustvořil, aby 
se ulil z vojny a řekli jsme si, že když 
komančský herci teď hrají Havla disi-
dentskýho, tak my budeme hrát Havla 
komančskýho. Museli jsme to hodně 
upravit, ale dodnes to rádi hrajeme. 
Vlastně je to jediná naše opravdová 
hra, jinak máme spíš kabarety. Film 
se tehdy natáčel v kasárnách u Ost-
ravy, pak je zrušili a velitel šel učit 
angličtinu na Slovensko.“

Dalším na paškál vzatým milní-
kem Vávrova televizního působení 
bylo Alles Gute v satirickém pořadu 

České televize Česká soda. Na dotaz 
proč nepokračovat, když je i dnes 
tolik témat, tehdejší učitel němčiny 
toto vyloučil se slovy: „Jednak už 
není taková tolerance ani odvaha ta-
kové věci vysílat a navíc ta současná 
politika je daleko vtipnější a politici 
rychlejší. V devadesátých letech oni 
přinášeli realitu a my surrealitu, teď 
dávají oboje najednou – jazykem PR 
agentur – přinášejí kompletní balí-
ček a nad to už se jít nedá (viz Japo-
nec rasista).“ 

Úvahu o smyslu práce architekta 
Vávra rozdělil na dva směry: V prv-
ním je architekt sluha, který se snaží 
co nejlépe zvládnout zadání investo-
ra. Druhý je ten, který si chce stavět 
pomníky. Sem patří např. Le Cor-
busier, který sice vytvořil mezník 
architektury, ovšem do jeho domu 
se nikdo nechtěl nastěhovat. Příkla-
dem prvého směru, jehož dílo dobře 
slouží, je třeba Adolf Loos. Sám host 
je též zastáncem tohoto typu práce. 
V současnosti třeba se svými spolu-
pracovníky navrhl mnohofunkční 
městskou knihovnu v Hradci Krá-
lové s kavárnou, divadlem i malír-
nou pro děti.

Na závěrečný dotaz odvětil, že 
nemá nesplněných snů, protože má 
radost z bytí. A sám si položil po-
dobný dotaz: „Co bych postavil, kdy-
bych měl neomezeně peněz? Nic, 
nebyl by důvod, jen bych se na ty 
peníze díval...“

Jaroslava Prajerová
Kdy jindy pozvat duši sušické-

ho loutkářského souboru a známou 
dětskou lékařku než právě teď, kdy 
místní loutkáři slaví 100 let a přes-
ně polovinu té doby je se souborem 
spjatá právě Jaroslava Prajerová. 
Ústy Kašpárka, který sdělil svojí 
adresu – ulice T. G. Masaryka 121, 
třetí skříňka vpravo, všechny pozva-
la na páteční loutková představení 
a pochlubila se, že Kašpárek jako 
právě jediný stoletý sušický občan 
dostal nové šaty. 

Malá Slávka Prajerová vyrůsta-

Klimatická změna a její dopady 
na lokální krajinu, ekologie, příro-
da – to jsou témata, která se rozho-
dl akcentovat letošní festival doku-
mentárních fi lmů o lidských právech 
Jeden svět pod heslem „Až naprší 
a uschne“. Třetí ročník v Sušici se ale 
dotkne i problematiky zdravotnictví, 
poruch příjmu potravy či zákulisí 
jedné kapely z Jedličkova ústavu. 
Festival zde proběhne od 31. břez-
na do 3. dubna 2020.

Všechna naše projekční místa 
jsou letos bezbariérová, aby byla do-
stupná co nejvíce divákům, protože 
právo na kulturu považujeme za zá-
kladní lidské právo. Všichni diváci 
tak mohou bez obav z přístupnos-
ti dorazit do kina Sušice (Příkopy 
178), Komunitního centra „Káč-
ko“ (Klostermannova 1330) nebo 
do Sálu Církve bratrské (Student-
ská 506). 

V úterý zahájíme festival v Ko-
munitním centru „Káčko“ poetic-
kým snímkem Mám to v krvi, kte-
rý sleduje svérázného chlapce, který 
hledá vlastní identitu mezi kultu-
rou domorodých Australanů, z níž 
pochází, a většinovou australskou 
společností, v jejímž systému vy-
růstá. Na následnou debatu přijal 
pozvání Ondřej Smeykal, sušický 
rodák a profesionální hráč na didge-
ridoo. „Na zahájení nebude chybět 
ani raut, který nám letos přichystají 
kluci z místní ZŠ speciální a Praktic-
ké školy DČCE Merklín, kterým by-
chom tímto chtěli moc poděkovat,“ 

doplňuje Sarah Huikari, hlavní ko-
ordinátorka Jednoho světa Sušice. 

Druhý festivalový den strávíme 
v Sále Církve bratrské, kde od 17 
hodin promítneme norský snímek 
Autoportrét. Ten nám přiblíží boj 
osmadvacetileté dívky s anorexií, 
ale i její vášeň pro portrétní fotogra-
fi i, která jí přináší radost ze života. 
Diskutovat na téma poruch příjmu 
potravy přijede Simona Vroblová 
Váchalová, lektorka primárně pre-
ventivních programů se zaměře-
ním na nezdravé stravovací návyky 
a poruchy příjmu potravy. Od 20 
hodin diváky čeká portrét musherky 
Jany, která se vydává se psím spře-
žením na nejdelší závod v Evropě 
Finnmarksløpet – fi lm Lindy Kallis-
tové Jablonské Psí láska. Doprovod-
ný program k fi lmu necháváme pro 
diváky jako malé tajemství. 

Čtvrteční program opanuje no-
vinka – VR 360°. Galerie SIRKUS 
nad kinem se promění od 17.00 do 
18.30 ve VR zónu. Diváci budou 
moci s pomocí speciálních brýlí 
vstoupit do krátkých fi lmů virtuál-
ní reality ve formátu 360°. Všechny 
dokumenty v rámci virtuální reality 
budou zaměřené na ekologii.

Od 19 hodin diváky v sušickém 
kině čeká tentýž večer fi lm Půl-
noční rodina z kategorie Diagnó-
za, který nabízí dokumenty o zdra-
ví a zdravotnictví. Ten poukazuje na 
zoufalý nedostatek státních sanitek 
v Mexico City a soukromníky, kte-
ří se na vlastní pěst starají o ambu-

Kostel Svatého kříže v Hamrech u Hojsovy Stráže byl vystavěn ve 

tvaru kříže roku 1730. Zbořen byl roku 1958. V roce 2007 byly vykopány 

a zakonzervovány zbytky obvodového zdiva. 

Ilustrace zobrazuje číhošťského faráře Josefa Toufara (1902 

– 25. 2. 1950). Roku 1949 se při jeho kázání o Kristově přítomnosti zaký-

val krucifi x. Událost zvána číhošťský zázrak. Komunisté vykonstruovali 

proces, ve kterém měl být Toufar násilím donucen ke lživému doznání 

podvodu s pohybováním kříže. Příslušník StB L. Mácha během výslechů 

umučil neoblomného Toufara k smrti. Dodnes nebyl pohyb kříže, který 

má 20 svědků, vysvětlen přirozeným způsobem. Otázkou je, vzhledem 

k následné tragédii, zda křížem hýbal Bůh či ďábel.

lantní převoz pacientů v nouzi. Po 
dokumentu přivítáme Slávka Krále, 
sušického rodáka, dobrodruha a ces-
tovatele. Beseda s ním bude tlumo-
čena do českého znakového jazyka. 

Festival zakončíme v pátek 3. 
dubna opět v prostorách kina Suši-
ce. Od 17 hodin promítneme snímek 
Postiženi muzikou o zákulisí kape-
ly The Tap Tap, v níž zpívají a hrají 
členové Jedličkova ústavu – lidé ži-
jící s různými druhy diagnózy, ale 
také s rozličnými povahami a své-
rázným humorem. „Moc si vážíme 
toho, že s pozváním souhlasila paní 
Jana Londinová, která v Jedličkově 
ústavu učila 20 let a byla u zrodu ka-
pely The Tap Tap. Pevně věříme, že 
nám poví další humorné historky, 
které v dokumentu nezaznějí,“ pro-
zrazuje Huikari. 

Festival zakončí na Oscara no-
minovaný fi lm Země medu. Mezi-
národně oceňovaný dokument o tra-
diční včelařce nabízí pohled nejen na 
mizející řemeslo v dechberoucích 
scenériích hornaté oblasti severní 
Makedonie, ale je i silným podoben-
stvím o stavu naší civilizace. Fes-
tivalové debaty uzavře včelař Ol-
dřich Vojtěch, který již 25 let pracuje 
v Národním parku Šumava. „Pan 
Vojtěch je včelař tělem i duší. Má 30 
včelstev, které obstarává bez rukavic 
a masky zcela přírodně bez užití ja-
kéhokoliv plastu. 990 m. n. m. mu jde 
ekologické včelaření jako po másle 
a setkání s ním je inspirativním zá-
žitkem,“ uzavírá Huikari. 

Následovat bude After party 
v The Coffee House, kde vystou-
pí kapela MiniStark, 2 kamará-
di z nedalekého Rabí, kteří vytvá-
ří originální elektronickou hudbu. 
Chybět nebude ani raut, pivo, včely 
a velbloudi. 

Praktické informace 
● Předprodej vstupenek byl v Suši-
ci spuštěn ve středu 19. února. Cena 
základní vstupenky je 80 Kč.
● Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P 
mají zlevněné vstupné na veškeré 
projekce o 50 %. U držitelů průka-
zu ZTP/P má jejich doprovod vstup 
zdarma. Diváci nad 65 let a studenti 
mají vstupné za 60 Kč. 
● Vstupenky je možné zakoupit 
online na našem webu, nebo také 
v kanceláři Sušického kulturního 
centra SIRKUS a na pokladně kina.
● Pro zajištění rezervací držitelům 
ZTP a ZTP/P a případné doplnění 
informací (bezbariérovost, senioři, 
tlumočení do ČZJ, audiopopis) se 
obraťte na e-mail pavlaskalova66@
gmail.com nebo na telefonní číslo 
+420 731 445 502.
● Rodičům bude během čtvrtka 
a pátka k dispozici také dětský kou-
tek ve foyer galerie sušického kina. 

Další informace najdete na www.
jedensvet.cz/susice, www.facebook.
com/jedensvetsusice nebo www.in-
stagram.com/jedensvetsusice. 

Kontakt pro média: Tereza Krá-
lová, tereza.kralova@clovekvtisni.
cz, + 420 777 782 065  -TZ-

la v Letňanech tehdy ještě u Prahy, 
ale za války je otec, který pracoval 
v tamní letecké továrně raději poslal 
bydlet do Vodňan. Později při stu-
diu medicíny působila jako zdravot-
ník na prázdninovém táboře továrny 
Avie v Rejštejně. Zde se potkala se 
zdravotníkem vedlejšího solovác-
kého tábora, který byl zároveň ře-
ditelem sušické nemocnice. Ten jí 
seznámil s místním dětským oddě-
lením a nastupující lékařka si řekla, 
že už jinam nechce. 

K tématu loutkoherectví paní 
doktorka předeslala, že je moc vděč-
ná za takové spojení, protože jako 
obvodní lékařka mohla pro děti dě-
lat i něco jiného než jim jen píchat 
injekce a tím si je i více získala. Pů-
vodně hrály s kolegyní dětem v ne-
mocnici divadlo maňáskové. Jednou 
se jako kulturní pracovník domluvi-
la ohledně vánočního programu pro 
děti zaměstnanců s panem Balejem 
z loutkového ansámblu a ten jí před 
začátkem představení sdělil: „Nepři-
šla nám žádná ženská, tak musíte hrát 
vy.“ Do ruky dostala pohádku Hanič-
ka a baba Jaga. Naštěstí Haničku jen 
mluvila. Loutkáři jí ale už nepustili 
a v souboru od té doby zůstala.

Po 12 letech se Jaroslava Praje-
rová stala i kronikářkou souboru. 
Z této pozice si posteskla, že předvá-
lečnou kroniku nacisté spálili, a chy-
bí některé informace. V sedmdesá-

tých letech měl soubor 13 členů (to se 
stávalo, že jeden herec vodil i mluvil 
dvě postavy), později dlouho do 21  
a až letos má poprvé 22 členů. Ne-
dostatek je ale nových her.

Současné dětské publikum je jiné 
než dříve. Dnes se při představení 
vyskytují děti, které třeba pobíhají, 
válejí se, nebo i svačí. „Stále se ale 
pozná, jak jsou děti vedené. Děti, 
kterým rodiče odmala čtou pohád-
ky, jsou pozornější a chovají se lépe. 
Myslím si, že mobily a tablety pro 
malé děti nejsou správné, naopak di-
vadlo je živé. Kromě poučení se sna-
žíme děti vtáhnout do děje, nakonec 
dáváme hádanky a např. v Perní-
kové chaloupce, když Jeníček loupe 
perníček, chodí o přestávce naše dvě 
malé Mařenky a rozdávají perníčky. 

Ke stoletému výročí plánujeme 
o prázdninách uspořádat v Husově 
sále výstavu a na podzim uvést 10 
nejoblíbenějších pohádek. Část na-
šeho souboru také vyjíždí na předsta-
vení mimo Sušici (např. do Nalžov-
skýh Hor), hraje o Sušických dnech 
na Santosu a o Vánocích děláme ješ-
tě i představení pro různé organiza-
ce,“ přiblížila Jaroslava Prajerová. 

Po losování o ceny Radek Naklá-
dal prozradil hosty příští talkshow – 
17. 3. přijede mistr letec Martin Šon-
ka a majitel Student Agency Radim 
Jančura.    text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz
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2. dubna od 19.30 – Smetanův sál

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

24. dubna od 19 hod. – Kino Sušice
Jáma lvová – Sabina Bočková & Johana Pocková, 
hudba: Lukáš Palán. Inspirovaná médii, populis-
mem a jejich manipulativními silami je Jáma lvová 
taneční duet na hraně zábavy a zvrhlosti. Předpro-
dej v kancelářích SKC a na www.kulturasusice.cz

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

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

Výstava: do 15. března 
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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 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz, provoz odděle-
ní pro dospělé a čítárna  po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet  út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež  po, st, pá 13–17 hod.

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

od 3. března – výstavní prostory radnice – 6. patro

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

17. března od 19 hod. – Kino Sušice
Škrtněte si prosím – talkshow Radka Nakládala
s hosty Martinem Šonkou a Radimem Jančurou

20. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna

21. března od 14 hod. – KD Sokolovna
Dětský benefi ční ples – výtěžek bude věnován ZŠ 
speciální Dikakonie Merklín

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

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

25. března od 17 hod. – Kino Sušice
Ukázky velikonočního aranžování s fl oristkou 
Hanou Kindelmannovou Šebestovou

26. března od 20 hod. – Kino Sušice

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

27. března – KD Sokolovna
David Koller – Acoustic tour

28. března od 10 hod. – Kinokavárna

31. března – 3. dubna
Jeden svět – Až naprší a uschne – viz str. 4
festival dokumentárních fi lmů o lidských právech

28. února od 17 hod. – Husův sál
Kašpárek u vodníka – premiéra
loutkové představení

29. února od 20 hod. – KD Sokolovna

3. března od 17 hod. – Kino Sušice

6. března od 17 hod. – Husův sál
O zakleté princezně – loutkové představení
– poslední pohádka sezony

7. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna 
8. Sportovní ples – hraje Compact – viz str. 1

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

14.–15. března – KD Sokolovna

14. března od 16 a 20 hod. – Kino Sušice
Paddy's Bangers – Tenkrát na západě – viz str. 12

15. března od 17 hod. – Smetanův sál

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

12. března od 18 hod. – Muzeum Žihobce
Beseda s Petrou Maříkovou: Kuba včera a dnes

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

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

29. února od 20 hod. – Kulturní dům
Skautský ples 

1. března od 19 hod. – Kulturní dům
Dva nahatý chlapi – divadelní komedie

7. března od 20 hod. – Kulturní dům
Parkán – bigbít – Retro MDŽ

37. Západočeská oblastní přehlídka činoher-
ního a hudebního divadla v Kulturním domě
12. 3. • čtvrtek • 20.00
Vratislav Blažek: Světáci – Divadlo Schody Sušice
13. 3. • pátek • 14.30
Dějiny českého národa očima páťáků
Žáci ZŠ Komenského Horažďovice
13. 3. • pátek • 17.00
Ingvar Ambjørnsen: Elling
Herecká škola Blanky Luňákové Plzeň
13. 3. • pátek • 20.00
Patrick Hamilton: Plynové lampy – Tyjátr Horažďovice
14. 3. • sobota • 10.00
N. V. Gogol: Revizor – Za oponou Klatovy
14. 3. • sobota • 14.00
Jacques Josepf: O dvou stranách jedné zdi – 39D Plzeň
14. 3. • sobota • 17.00
Yasmina Reza: Tři verze života
Divadelní studio D3 Karlovy Vary
14. 3. • sobota • 20.00
Dave Freeman: Dovolená s rizikem
Divadlo bez zákulisí Sokolov
15. 3. • neděle • 10.00
O. Ciprová: Nebezpečně sexy – Divadlo MAEBH Plzeň
15. 3. • neděle • 14.00
C. Székely: Jsou to zvířata – Divadlo JakoHost Plzeň
15. 3. • neděle • 16.30
Závěr přehlídky
Vstupenky před představením – 50 Kč

Kašperské Hory
Galerie muzea – út–so 9–12 a 13–16 hod.
Šumava Anny Mackové (družka Josefa Váchala)

6. března od 17 hod. – Kino Kašperské Hory
Expediční kamera 2020 – festival cestovatel-
ských a dobrodružných filmů z celého světa

12. března od 15 hod. – Horský klub
Senior IN – setkání s režisérem a dokumenta-
ristou Ladislavem Moulisem

21. března od 15 hod. – Kino Kašperské Hory
Babouci – jarní hudební událost na Šumavě

Mlázovy
7. března od 17 hod. – Zámek Mlázovy
Posezení s harmonikou – hrají Kůrovci

Dlouhá Ves
21. března – kino Dlouhá Ves
Paddy's Bangers – předprodej od 1. 3. do 17. 3. 
v kanceláři Sirkus v kině, pak lístky na místě, nebo 
u paní Bubeníkové

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
út–so 10.00–12.00 a 14.00–16.30, ne 10.00–12.00
betlém se pouští v: 10, 11, 14, 15 a 16.00 
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
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Úterý 18. února 2020 bylo významným dnem nejen pro žihobecké mu-
zeum Lamberské stezky, ale i pro všechny příznivce historie šlechtického 
rodu Lamberků, kterému patřilo velké panství zahrnující obce na Sušic-
ku. Díky neustálé iniciativě spolku Lamberská stezka se podařilo získat 
unikátní originál obrazu s portrétem kněžny Kateřiny von Lamberg, ro-
zené Kateřiny Hrádkové. Obraz náhodně objevila paní Silvie Somasgut-
ner, v obchodě se starožitnostmi ve Steyru, kde rodina Lamberků často 
pobývala. Ve spolupráci s členy spolku zajistila jeho koupi a převoz do 
Žihobec, kde Kateřina s knížetem Gustavem Joachimem a jejich dětmi 
nejraději pobývala. 
Nejen pro muzeum v Žihobcích, ale i pro všechny, kteří se o nelehký ži-
votní příběh kněžny Kateřiny zajímají, je získání obrazu opravdu uni-

kátní, protože nám ukazuje dosud 
neznámou podobu kněžny v je-
jím mladém produktivním věku. 
Ta jakožto neurozená a roky žijící 
v nesezdaném svazku s knížetem 
byla jen sporadicky vyobrazová-
na. Nyní tedy, v rámci doplnění 
stálé expozice muzea Lamberská 
stezka, mohou návštěvníci poprvé 
také zhodnotit krásu ženy, která 
okouzlila samotného knížete. 
Veronika Kočí, vedoucí muzea 

Lamberská stezka
www.zihobce.eu

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky Blahopřání

Poděkování

Růžena Pretlová r. 1929, Hana Řeháková r. 1940.

sobota 14. března 2020
ČARODĚJKA – GOJA MUSIC HALL – PRAHA

Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna. 

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

Obsazeno! 

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...

Touto cestou děkujeme paní Bc. Marii Hrečínové Prodanové především 
a hlavně za její dlouholetou a náročnou práci v čele oblastní Charity v Sušici. 
Její zásluhou zde Charita rozvinula mnohostrannou sociální činnost ve 
prospěch potřebných, starých a nemocných občanů. Již samozřejmostí 
se stala tříkrálová sbírka pořádaná ve spolupráci se skauty a dalšími 
dobrovolníky. Dále pak potravinová sbírka pro sociálně slabé a další 
humanitární aktivity. Paní Marie dovedla cílevědomě a energicky řídit práci 
mnoha zaměstnanců Charity a znovu a znovu je nadchnout pro nelehkou 
zato však velice záslužnou a potřebnou službu.

Její zásluhou a pod jejím vedením bylo otevření a provoz sociálního 
střediska „Prostor“, který slouží k setkávání různých věkových skupin 
a zájmů, ale též k přednáškám, diskuzním večerům, výstavám a vzdělávání 
široké veřejnosti. V neposlední řadě bychom tu chtěli také zmínit její 
občanskou angažovanost a statečnost v organizování veřejných vystoupení 
na podporu hnutí „Milion chvilek pro demokracii“, které se snaží o obnovu 
naší společnosti ve svobodě a demokracii.

Jsme vděčni za veškerou její dosavadní činnost i za její pevné křesťanské 
vystupování a postoje i při všech jejích profesních a osobních starostech.

Milá Marie, přejeme do dalších let i působení, hodně síly, zdraví, 
optimismu a hlavně Boží požehnání!

Srdečně zdraví V. a M. Divišovi, M. Prosserová, D. Větrovská, 
S. Fischerová, MUDr. J. Jedlička, Z. Giacintová, Z. Richterová

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
Program březen 2020

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

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

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

stejný jako do herny. 

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.

Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 19. února jsme vzpomněli páté výročí, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek, dědeček, manžel, pan

Václav Hvězda
ze Sušice. S láskou vzpomíná manželka, syn Václav
s přítelkyní Aničkou a vnouček Vašík a ostatní příbuzní.

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

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

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

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

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

Kateřina Satoriová, Komunitní škola Sušice

Muzikantská naděje v Sušici
Dobrá věc se podařila! V neděli 15. března vystoupí ve Sme-

tanově sále sušického gymnázia společný orchestr hráčů Plzeňské fi lhar-
monie a žáků základních uměleckých škol Plzeňského kraje. 

Projekt zaručeně chvályhodný. Žáci ZUŠek se setkávají s profesio-
nálními muzikanty, společně pracují na zkouškách pod vedením výbor-
ného dirigenta a pak i společně vystoupí – to znamená, že zažijí vše, co 
k práci muzikanta patří. 

Garanty projektu jsou koncertní mistr Plzeňské fi lharmonie Michal 
Sedláček a stálý hostující dirigent Chuhei Iwasaki. Vzhledem k tomu, že 
máme v orchestru své „želízko“, tak vím, že oba dva výrazně přispěli 
k úspěchu celé akce.

V orchestru kromě naší Lucinky Houškové vystoupí žáci ZUŠ z Plz-
ně, Domažlic, Rokycan a Klatov.

Původním záměrem byly dva slavnostní koncerty v Plzni. Ale! Díky 
diplomatické práci kolegyně Prančlové a vstřícnosti Plzeňské fi lharmonie 
budeme mít to potěšení i my. Koncert proběhne v krásném Smetanově 
sále, tak věřím, že bude zážitkem nejen pro nás, diváky, ale také pro účin-
kující. Budeme se všichni těšit v neděli 15. 3. v 17.00 hodin.

O několik dnů později, v pondělí 23. března v 18.00, se ve Smetanově 
sále sejdeme opět. Tentokrát na Jarním koncertu ZUŠ Fr. Stupky, který 
bude dalším dílkem v mozaice oslav 80. výročí založení. A když sleduji 
postupně se zaplňující program koncertu, tak věřte, že bude komu tleskat! 

Milena Naglmüllerová, ZUŠ Fr. Stupky Sušice

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 2. března tomu bude již dlouhých devět let, kdy od 
nás navždy odešla naše milovaná manželka, maminka 
a babička, paní

Ludmila Vašková.
S láskou stále vzpomínají manžel Stanislav, synové Petr a Pavel a vnoučata 
Barborka, Pavlík a Petruška.

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát,
chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 4. března uplynou čtyři roky od úmrtí pana

Václava Kopelenta
ze Svojšic.S láskou vzpomínají manželka, bratři, dcery, 
vnoučata a ostatní příbuzní.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám hodně schází.

Dne 10. března uplyne 1. výročí úmrtí pana

Václava Pojara
z Volšov. 
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 2. března již uplyne osm let od úmrtí maminky, 
babičky a prababičky, paní 

Marie Řáhové 
z Bohdašic. 
Za tichou vzpomínku děkují synové Jan a František s rodinami.

DOMOV PRO SENIORY
Dobrý den, ráda bych touto cestou poprosila za Domov 

za řekou o jakékoliv ložní prádlo (bavlněné, klidně s bez knof-
líků či s menším defektem). Kapny, povlečení na polštáře nebo 
polšťářky. Komu přebývá a může darovat, budeme velice rádi. 
Děkuji moc a přeji krásné přicházející jaro...

sociální pracovnice JV

Čas plyne jako voda v Nezdickém potoce, 
ale v našich srdcích zůstáváte dál...

Dne 1. února uplynul první smutný rok, co nás opustila 
naše maminka a babička, paní 

Marie Nováčková 
a 

dne 21. února uplynulo čtrnáct let co nás opustil pan 

František Nováček 
ze Žichovic. Všem, kteří na naše rodiče vzpomenou, 
děkují dcery s rodinami.

Dne 6. března vzpomeneme 95. nedožitého výročí 
narození paní

Vlasty Vališové
ze Sušice. 
S láskou vzpomínají dcery Vlasta a Jiřina s rodinami.

Kněžna Káča se vrátila do Žihobec

Stavěli tesaři, zedníkům lešení…

Dne 23. února se dožil krásných 75 let náš milovaný 

Honza Hoffmann 
ze Sušice. 
Ať srdce bije Ti jako zvon, ať neznáš už žádný shon, 
přejeme pohodu, klídek, tabáček a v kafíčku ať 
nechybí voňavý panáček. Chuť do všeho měj jak 
zamlada a zůstane ti dobrá nálada. Vše nejlepší 
přeje manželka Lída, Jindřiška a Honza s rodinami, pravnouček 
Robinek, Janina s Jardou a všichni z Moravy.

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

Galerie Sirkus Sušice vás zve do 15. 3. 2020 na výstavu 
Zápisník – fotografi í Václava Němce 
a dne 21. března od 17 hod. vás zveme na vernisáž výstavy 
Tajnosti Romana Kárníka.
Roman Kárník *1959 /malíř a pedagog/ se po dlouholeté činnosti 
převážně pedagogické navrací k vlastní tvorbě malířské. Výstava je 
průřezem jeho současné práce.

GALERIE SIRKUS SUŠICE
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KNIHOVNA

Bezplatné půjčování tašek na odnos knih
Nová služba pro pohodlí našich čtenářů! 

Půjčili jste si knihy a nemáte je v čem odnést? 

Nyní si můžete půjčit ZDARMA látkovou tašku s logem našeho města.

Tašky se půjčují v oddělení pro dospělé pouze registrovaným čtenářům naší knihovny. 

Tašky jsou opatřeny čárovými kódy a půjčují se na stejném principu jako knihy.
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Start fotbalové sezony se blíží 
Facka s Hradešicemi, lepší se mladíci

Sport

Sportoviště města Sušice

Sušická hokejová liga
Výsledky hokeje: Týnec – 

Old Stars 3:6, Hrádek – Otav-
stroj 6:14,Stavební – Petrovice 
2:8, Stavební – Týnec 3:5, Petro-
vice – Hrádek 4:5.

O pořadí za vítězným Old 
Stars se rozhodne v posledních 
utkáních.

Kanadské bodování: Petr 
Lemberger (Otavst roj) 71 
(39+32), Jáchym Ptašnik (Hrá-
dek) 53 (33+20), Radek Hnětkov-
ský (Old Stars) 50 (35+15), Jarek 
Murcko (Otavstroj) 41 (16+25), 
Vladislav Ptašnik (Hrádek) 34 

(18+16), Tomáš Marný (Otavstroj) 
32 (17+15).

Na sušickém zimním stadionu 
poprvé v historii řídili hokejové 
utkání 2 rozhodčí a 2 čároví roz-
hodčí. Bylo to v utkání Šumavské 
ligy Radomyšl – Mladý Smoli-
vec a pro rozhodčí to byl trénink 
systému 4 rozhodčích. Na sním-
ku jsou zleva František Vítovec, 
Ctibor Bělohrad, Ondřej Tuháček 
(ze Strakonic) a Marcel Štěrba.

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

Stav k: 20. 2. 2020

Šipkaři pokračují v bojích Plzeňské extraligy

Dalších pět kol má za sebou Su-
šické družstvo ŠK Sušice.

11. kolo, ve kterém měla Suši-
ce uzavřít zápasem s Nezvěsticemi 
první půli A-ligy Plzeňského kraje, 
byl odložen na náhradní termín.

Ve 12. kole zavítali domácí do 
Starého Klíčova, kde svedli ne-
úspěšnou bitvu a prohráli 11:7.

13. kolo nabídlo derby doma 
s Horažďovicemi, kde domácí jasně 
dominovali a vyhráli vysoko 13:5

14. kolo se odehrálo v Klatovech 
s domácími Snipers, na které Sušice 
nestačila a prohrála v poměru 11:7.

Ani v 15. kole se nepodařilo do-

V úterý 18. února se konal 
karneval pro mrňousky a jejich 
dospěláky na cvičení „Rodiče 
s dětmi“ ve sportovní hale vedle 
gymnázia a následně ve středu 19. 
února se v rámci cvičení „Před-
školáčci v pohybu“ konal – maš-
karní rej v zrcadlovém sále na 
Sportovišti města Sušice.

Děti si přivedly své mamin-
ky, babičky, tatínky, ale i nové 
kamarády. A tak cvičitelka le-
tos jako Disney myška Minnie, 
měla opravdu plný sál pobíhají-
cích zvířátek, skřítků a prince-
zen, který musela „zkrotit“. Děti 
přišly v nádherných maskách a po 
celou dobu byl pro děti a dospě-
láky připravený sportovně za-
měřený program za doprovodu 
dětských písniček, a tak si děti 
mezi jednotlivými tanečky, za-
hrály různé hry. Nejprve děti pro-

háněly balonek „Nezbedu“, který 
už podle jména vůbec neposlou-
chal a děti jej musely honit. Děti 
za doprovodu hudby tancovaly 
společně s Minnie – ptačí tanec 
a nebo v páru spojené s balon-
kem, či si zahráli židličkovanou, 
jen bez židliček. Dospěláci po ce-
lou dobu nadšeně soutěžili spo-
lečně s dětmi, zahráli si pohybové 
pexeso se zvířátky, či pohybové 
domino. Podle zvuku zvířátek se 
museli vzájemně poslepu hledat 
do skupinek, nebo zachránit zví-
řátka před zlými vlky. 

Dětičky si karneval náramně 
užily a jejich dospěláci s nimi, 
protože svou bezprostředností 
a čistotou dokázaly děti své do-
spěláky na chvilku vtáhnout do 
svého krásného dětského světa 
a užít si báječné odpoledne.

Hanka, foto Jiří Blahout

Sportovní maškarní dětí v pohybu

mácím bodovat a prohráli s Litice-
mi stejným poměrem – tedy 7:11.

Až v 16. kole se podařilo Sušic-
kým šipkařům zvítězit venku a to 
s Býčím okem Plzeň vysoko 5:13.

17. kolo nabídne souboj U Smr-
ku 1. března od 14 hod. s Holýšo-
vem a o týden později zápas ven-
ku s vedoucími Poster Guys Plzeň.

V individuální akci – na turnaji 
Masters se podařilo hned třem hrá-
čům týmu ŠK Sušice (Kopa, Pav-
lovič, Kluch) kvalifi kovat do TOP 
16 v Plzeňském kraji a zahrají si tak 
s těmi nejlepšími hráči. -JF-
Tabulka – průběžné pořadí

Michal Hrabý a High Point bike team Sušice pořádají běžecký závod

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

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

Fotbalisté TJ Sušice pomalu 
finišují zimní přípravu a tvr-
dé tréninky. Ostrá část jarní 
sezony začíná už v sobotu 7. 
března, kdy do Sušice přijedou 
Rokycany B. Jak vypadá forma 
týmu? Výsledky nevypadají rů-
žově, naposledy prohrála Sušice 
s Hradešicemi (1:4) a následně 
i s Zwieselem (2:3). Hráči ale 
odtrénovali vysoké dávky, plu-
sem jsou výkony mladých do-
rostenců, kteří v přípravě do-
stávají velký prostor.

Do utkání s Hradešicemi šla 
Sušice opět ve skládané sestavě, 
ze které kvůli nemocem a jiným 
okolnostem vypadlo několik 
důležitých členů. První půlho-
dina byla ze strany domácích na 
umělé trávě kvalitní, i když se 
prohrávalo, hrál se slušný fotbal 
s vytvářením šancí. 

Bohužel Sušice dostáva-
la branky kvůli zbytečným 
ztrátám míče uprostřed hřiště 
a špatné komunikaci v defenzi-
vě. Druhý poločas se hrál více 
na polovině soupeře, nicméně 
padla pouze jedna branka záslu-
hou Martina Kramára a Sušice 
odcházela poražena 1:4. „Ur-
čitě facka,“ zní z tábora TJS. 
Na hráčích se mohl podepsat 
i fakt, že den před utkáním ab-
solvovali tvrdý kondiční trénink 
strávený vybíháním schodů na 
Andělíčku.

Zatím poslední př ípravu 

odehrála Sušice proti Zwiese-
lu. Německý soupeř rovněž na-
stoupil v kombinované sestavě, 
nicméně na place mu nechybě-
ly výrazné individuality. Utká-
ní ovlivnil silný vítr. Zápas byl 
vyrovnaný, Zwiesel ale využil 
téměř všech chyb, které domá-
cí defenziva udělala. Lepší byl 
určitě druhý poločas, kdy svě-
řenci Pavla Hrubce začali dobře 
presovat a vznikly z toho dvě 
branky. Konečné skóre vyznělo 
lépe pro Zwiesel, který si odve-
zl výhru 3:2.

Před ostrým startem jarní se-
zony odehraje Sušice ještě dvě 
př ípravy – Střelské Hoštice 
(čtvrtek 27. února, 18.00), a Re-
gen (sobota 29. února, 13.30). 
1.A třída mužů startuje 7. břez-
na proti Rokycanům.

-jon-

TJ Sušice – Hradešice 1:4
Branka: Kramár.
Sestava: Vávra – Sašma, Skr-

bek, Kodýdek, Marek – Kramár, 
Podlipský, T. Klíma, Soumar –
Vinický, Míčka. Střídali: Míček, 
Míka, Kolařík, Krus, Hubáček

TJ Sušice – Zwiesel 2:3
Branky: 2x Kolařík
Vacl – Sašma, Skrbek, Kodý-

dek, Marek – Kramár, Míčka, T. 
Klíma, Budil – Vinický, Cata-
lyn. Střídali: Hubáček, Hubáček, 
Krus, Kolařík.

 utkání výhra remiza prohra skóre body
Old Stars 18  16 1  1 141:58  34
Týnec 19  9 2  8 84:83 20
Hrádek 19  9 1  9 99:114  19
Petrovice 19  8 1  10 90:85  17
Otavstroj 18  8 1  9 129:129 15
Stavební 19  2 2  15  64:138 6
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Hokej v okrese spěje do fi náleFITNESS OKÉNKO

V minulém článku jsme si stručně popsali makroživiny. Dnes si tro-
chu popíšeme jednu z hlavních složek a tou jsou sacharidy.

Sacharidy (carbs) jsou nejrozšířenější organickou sloučeninou na zemi. 
Dříve byly sacharidy označovány názvy uhlovodany, uhlohydráty a kar-
bohydráty. Pocházejí převážně z rostlinných zdrojů, výjimkou je mléčný 
sacharid (laktóza), který je obsažen v mléku a v mléčných výrobcích a dále 
glykogen, který je součástí živočišných tkání, zejména jater a svaloviny.

Význam sacharidů: zdroj energie – Nejvýznamnější úlohou sacharidů 
je jejich energetická funkce. Slouží jako pohotový zdroj energie (glukó-
za) i jako zásoba energie pro případ náhlé potřeby organismu (svalový 
a jaterní glykogen).

Dělení sacharidů 
Sacharidy dělíme podle počtu cukerných jednotek. Monosacha-

ridy mají jednu cukernou jednotku a jsou zastoupeny – glukózou, 
fruktózou a galaktózou. Disacharidy mají dvě jednotky, patří sem: sa-
charóza, laktóza a maltóza. Monosacharidy a disacharidy označujeme 
pod názvem jednoduché cukry. Polysacharidy (komplexní cukry) 
jsou tvořeny z více jak 10 cukerných jednotek, jsou zastoupeny gly-
kogenem, škrobem a vlákninou. Jednoduché cukry (sladkosti, med, 
ovoce, zelenina, cukrová třtina a cukrová řepa, mléko,…) by měly 
tvořit 1/6 z celkového denního příjmu sacharidů. Většinu (5/6) by 
měly tvořit komplexní cukry. 

Jednoduché cukry: Ovoce, med, cukrová třtina a řepa, mléko, slad, 
cukrovinky, slazené nápoje, atd.

Komplexní cukry: Brambory, obiloviny, luštěniny, zelenina, celo-
zrnné výrobky

Příjem sacharidů
U stanovení optimální dávky sacharidů záleží na věku, somatotypu, 

fyzické aktivitě a vlivu okolního prostředí. V průměru by měly sacha-
ridy zahrnovat 50–60% vašeho denního energetického příjmu. Pro lepší 
výpočet 1g sacharidů obsahuje 17kJ (4kcal) energie. Jejich největším zdro-
jem v potravě je škrob, v našich podmínkách hlavně z obilnin a brambor, 
méně z luštěnin.

Patrně jsme se již setkali s tvrzením, že večer by se neměly sacha-
ridy konzumovat. Pravda ale je, že nepřáteli nejsou sacharidy ani tuky, 
nepřítelem je celkově vysoký energetický příjem. Sendvič bude mít večer 
úplně stejně kalorií jako ráno. Takže sacharidů na večer se nebojte!

V příštím článku se můžete těšit na bílkoviny (proteins). 
 zdroj: www.wikipedia.cz

Sacharidy
Přebor pokračoval dalšími zá-

pasy: TJ Drahonice – TJ Sušice – 
4:3 (0:0, 1:1, 3:2), TJ Sušice – Sokol 
Katovice 1:10 (0:2, 0:5, 1:3) a Start 
Luby – TJ Sušice – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). 

Tabulka Okresního přeboru Strakonicka 2019–2020 ke dni 6. 2. 2020
pořadí TÝMY      zápasy  V      P      R      body      skóre 
1. Sokol Katovice         14 10   0 4 24    86:41
2. HC Horažďovice         13   8   2 3 17    48:50
3. TJ Drahonice         14   7   6 2 16    74:56
4. TJ Sušice         14   5   9 1 11    65:65
5. VD Start Luby         14   0 12 2   2    49:98

1.semifi nále se bude hrát 1. března 
od 16.30 hod. se Sokolem Katovice 
na zimním stadionu v Sušici a 2. se-
mifi nále 7. března od 14.45 hod. na 
zimním stadionu ve Strakonicích. -lš-

Stará řemesla 

na Šumavě

V rámci festivalu Litera Šumava proběhla ve středu 19. 2. v Měst-
ské knihovně v Sušici přednáška manželů Růženy a Václava Vá-
chových na téma staré kuchyně a starých šumavských řemesel.

V první části přednášky nás seznámila paní Váchová s tím, 
jak vypadaly kuchyně našich předků. Zároveň jsme si mohli pro-
hlédnout kameninové nádobí a dobové kroje kuchařky a služeb-
né z měšťanské rodiny. Připomněli jsme si jídla našich babiček, 
kteří mnozí připravují dodnes (šmorn, šterc, rozpeky, cmunda, 
žahour, vošouchy, kucmoch a další). V živé debatě jsme se do-
zvěděli, že každý je zná pod jiným názvem (vánočka = spleták 
nebo houska, koblihy = šišky). 

Ve druhé části přednášky jsme se pomocí fotografi í přenesli 
mezi stará šumavská řemesla. Představena nám byla především ta 
řemesla, která byla spojena s těžbou a přepravou dřeva např. těža-
ři, dřevaři, hamerníci, kolomazníci, voraři, dále skláři, kováři, ko-
láři a mnoho dalších. 

Pan Vácha se zmínil i o těžkém každodenním životě obyčej-
ných lidí, jehož součástí bylo i pěstování zemědělských plodin 
a chov dobytka.

Poslední zajímavostí bylo vyprávění o dopravě z počátku 20. 
století s ukázkou úřednické drážní uniformy z roku 1934. -mk-

Bál hasičů v sokolovně
Zdejší hasiči na svůj tradiční ples tentokráte pozvali skupinu Compact. 

I po ofi ciálním zahájení bálu ve 20 hod. se stále objevovali další přícho-
zí, jejich počet dosáhl kolem deváté hodiny večerní počtu cca 350 hostů.

Pro všechny byla připravena bohatá tombola. Zakoupením lístku zís-
kali přítomní šanci vyhrát jednu z více jak 400 cen. Ve 23 hod. byla vy-
hlášena dámská volenka. Pánové, kteří byli vyzváni k tanci, mohli vyjá-
dřit své poděkování dámě zakoupením květiny.

V letošním roce se hasičského bálu poprvé zúčastnila delegace hasičů 
z družebního hasičského sboru v německém Hirschbergu. Podle jejich 
vyjádření byli na plese spokojeni – svědčí o tom pokročilý noční čas, 
kdy se němečtí hasiči vydávají na zpáteční cestu do vzdáleného domova.

Milan Pokorný, SDH Sušice

Eva Nekvasilová
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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 seno kulaté balíky 120 x 
120 cm z loňské sklizně. Cena do-
hodou. Tel. 723 058 183
Prodám pluh – 2 radlice, 3 kusy 
smykové brány a vyorávač bram-
bor – čert. Tel. 733 150 059
Prodám malou lednici s mraznič-
kou Goddess, 2x komoda, peřiňák, 
levně. Tel. 604 207 794
Prodám kotel na tuhá paliva, litina 
„Wiadrus“, 24 kW. Cena dohodou. 
Koňský chomout, tří ram. mosaz 
lustr. Klec na morče. 8 kusů dřevě-
né palety. Tel. 723 308 857
Prodám koupelnovou skříňku 
i s umyvadlem možnost koupit i sa-
mostatné umyvadlo je pěkné, vše 
velmi levně. Tel. 723 606 833
Prodám skříňku: výška 78 cm, dél-

ka 118 cm, šířka 42 cm. Levně, cena 
dohodou. Tel. 607 754 352
Prodám kánoi, cestovní – laminát. 
Cena 2 000 Kč. Tel. 606 406 010
Prodej palivového dřeva, štípané, 
dovoz zajištěn. Tel. 607 592 561
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím starší karavan odhlášený 
na zahradu. Tel. 606 406 010
Koupím nebo si půjčím školní ak-
tovku kolem roku 1960! A rádiovku 
s anténkou. Tel. 608 143 398
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 moto díly. Telefon:
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
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 
Hledám k pronájmu chatku či po-
zemek k rekreaci, dlouhodobě. 
Sušicko-Horažďovicko. Telefon:
606 406 010
Poskytnu železářskou dílnu, okol-
ní prostory k dispozici. Zn. Jen pro 
odvážné. Tel. 605 937 103
Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici 
plechovou garáž o velikostech 3x5 
m. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem bydlení v dom-
ku na vsi, dlouhodobě, důchodce, 
nekuřák. Tel. 606 406 010
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-
zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ 
Opravím, svážu diplomové práce, 
staré knihy. Levně. Tel. 739 744 687
Hledám pro svého otce, který je 
částečně na vozíčku sociální pra-
covnici, nebo masérku i něco víc. 
Diskrétně, děkuji. Tel. 775 961 717
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění. Zdeněk Kubeš, telefon:
607 630 244
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

Nabídka vedení účetnictví 
Pro podnikatele - živnostníky 

a obchodní společnosti 
nabízíme na naší pobočce 

v Sušici zajištění komplexních 
účetních služeb (vedení 

účetnictví, daňové evidence, 
mzdová agenda, DPH, daňová 

přiznání). Cena dohodou.
Kontakty: INS servis s. r. o., 
        email: ins.servis@email.cz, 
        tel.: 606 710 273

Muzeum Šumavy Sušice
prosí veřejnost o pomoc 

při hledání fotografi í 
interiéru Hotelu Koruna 

(zejména sálu).

MEDICA FILTER, spol. s r.o. Kašperské Hory hledá 
Operátora výroby stroje pro výrobu 

operačních roušek
     Požadujeme:
             •     technické zaměření
             •     flexibilita, spolehlivost, ochota učit se novým věcem
             •     základní znalosti práce s PC

     Nabízíme:
             •     nástupní plat  18.000−20.000,- Kč
             •     práce pouze na ranní směnu

pracovníky pro kompletaci operačních setů
     Požadujeme:
             •     zručnost, ochota učit se novým věcem, flexibilnost

     Nabízíme:
             •     nástupní plat 95 Kč / hod., po zaučení možnost navýšení
             •     práce pouze na ranní směnu

     Nabízíme pro obě profese: 
     •  závodní stravování   |   •  po roce příspěvek na penzijní pojištění
     •  5 dnů dovolené navíc   |   •  doprava zajištěna

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

VELKÉ SLEVY 
OBUV REDNO s.r.o.
- na vybrané druhy zimní a celoroční obuvi

V obchodech: 
• Sušice náměstí Svobody 34

• Klatovy Vídeňská 201

Pražská 57,  Sušice 
areál Woodcote stavebniny

DVEŘE, PODLAHY,
INTERIÉRY



Už třicet let trvají snahy po-
stavit Komunistickou stranu 
Čech a Moravy (KSČM), re-
spektive všechny strany, hlása-
jící komunismus, mimo zákon. 
Pokud jde o KSČM, ta se dosud 
nezřekla symbolů, ani názvu, 
kterými se hlásí k odkazu 
marxismu.

Je to téměř 
na den přes-
ně 15 let, kdy 
jsme s kole-
gou Jaromí-
rem Štětinou 
předložili Se-
nátu PČR ná-
v rh  novely 
trestního zá-
kona, k terý 
by propaga-
ci komunis-
mu explicit-
ně zakazoval. Senátem tehdy 
náš návrh prošel (většinu zde 
měla ODS), na první pokus jsme 
uspěli dokonce i v Poslanecké 
sněmovně (zde vládla ČSSD 
podporovaná komunisty), když 
se nám o potřebě tohoto záko-
na podařilo přesvědčit nejenom 
lidovce, ale i část sociálních 
demokratů. Teprve díky zpo-
chybnění hlasování poslancem 
ČSSD Miroslavem Vlčkem (čle-
nem KSČ v letech 1983–1989, 
členem ČSSD od r. 1993), který 
si údajně spletl hlasovací tlačít-
ka, byl náš návrh nakonec za-
mítnut. A Vlček se stal ještě ten 
rok předsedou Sněmovny.

Náš druhý pokus z roku 
2007/8 byl shozen se stolu již 
v Senátu vládnoucí ODS, kdy 
jednoznačným důvodem byla 
naše „nepodpora“ Václava 
Klause při jeho volbě prezi-
dentem. ODS tehdy slíbila, že 
předloží lepší návrh, který by 
komunisty vyloučil z veřejného 
života, nikdy tak ale neučinila.

A tak jsme se s Jaromírem 
Štětinou po 15 letech znovu se-
šli, on to vzal přes Evropský 
parlament, já oklikou přes Vy-
sočinu, a rozhodli se znovu zku-
sit napravit dávnou chybu Vác-
lava Havla, který komunisty 
v roce 1990 jistě zastavit mohl, 
ale nechtěl, a když by býval asi 
i chtěl, už nemohl. 

Na Popeleční středu 26. úno-
ra jsme svolali do pražské ka-
várny Kampus (bývalá slavná 
kavárna Krásný Ztráty) tisko-
vou konferenci, kde jsme před-
stavili náš projekt: 1) návrh 
správní žaloby na pozastavení 

činnosti KSČM, který vypra-
covala advokátní kancelář AK 
Němec, a který hodláme pře-
dat předsedovi vlády Andreji 
Babišovi. Protože nikdo jiný, 
než vláda, nebo prezident, tuto 
správní žalobu podat nemůže. 2) 
nový návrh novely trestního zá-
kona, týkající se zákazu podpo-

ry a propaga-
ce komunismu 
a  n a c i s m u 
nebo jiného 
p o d o b n é h o 
hnutí, k teré 
směřuje k po-
tlačení práv 
a svobod člo-
věka. Věříme, 
že se nám pro 
podporu této 
novely podaří 
sehnat dosta-

tečný počet poslanců a senáto-
rů. Jaromír Štětina k tomu říká: 
„Trvá-li KSČM na názvu ‘ko-
munistická', trvá tím na tříd-
ním boji, diktatuře proletariá-
tu a omezení vlastnických práv 
občanů jako na ideologii, kte-
rou je třeba uskutečnit v praxi. 
Pak je nutné požadovat její vy-
loučení z demokratické soutěže 
politických stran“.

KSČM byla roku 1991 regis-
trována na Ministerstvu vnitra 
ČR jako právní nástupce KSČ. 
Tedy strany, která byla „Záko-
nem č. 198/1993 Sb. o proti-
právnosti komunistického re-
žimu a o odporu proti němu“ 
prohlášena za zločineckou a za-
vrženíhodnou. KSČM po KSČ 
mj. zdědila i majetek. Trochu 
k neuvěření, jaký právní nihilis-
mus u nás ještě 30 let po revolu-
ci panuje. Je to stejné, jakoby po 
druhé světové válce v Německu 
nadále působila strana hlásící se 
k ideologii NSDAP a převzala 
po ní veškerý majetek.

Dlužno říct, že verbálně po-
kládá KSČM zločiny padesá-
tých let za „omyl“. Na druhou 
stranu NIKDY v parlamentu ne-
podpořila jediný návrh zákona, 
který směřoval k odškodnění 
obětí jejich, tedy komunistické-
ho, teroru. Po ovoci poznáte je.

Komunismus je zlo. V ryzí 
podobě. A nám začíná Veliko-
noční půst. Skvělá příležitost 
k přemítání o tom, jak to u nás 
s právem, spravedlností a de-
mokracií vůbec máme.

Hezké dny, přátelé!
21. února 2020

Martin Mejstřík
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Omyl

Poznáváte?
Na minulou hádanku zareagova-

lo hodně čtenářů. Pan Miloš Brejcha 
z Petrovic napsal: „Dobrý den, od-
povídám na hádanku ze sušických 
novin. Jedná se o chalupu na za-
čátku obce Hlavňovice při příjez-
du od Sušice (vlevo). Fotka z novin 
musí být poměrně stará, protože ko-
mín v dáli já už nepamatuji a to jsem 
tam vyrůstal. Tuto chalupu vlastnila 
moje babička a později i já. Údaj-
ně tato budova kdysi sloužila jako 
kaple, protože tam byla postavena 
dříve než hlavňovický kostel, mys-
lím, že někdy kolem roku 1680. Tato 
chalupa stojí v areálu dvora na za-
čátku Hlavňovic a vedle ní je zchát-
ralý barokní zámek, (bývalá starší 
renesanční tvrz) který se pomalu 
opravuje a možná že i někdy v bu-
doucnu dojde na opravu této budovy, 
která je chráněna památkovým ústa-
vem.“ (Ve druhé polovině 20. století 
byl zámek využíván jen k hospodář-
ským účelům a chátral. Přestože je 
celý zámecký areál od roku 1964 
chráněn jako kulturní památka, na-
chází se v havarijním stavu).

Luděk Kolář z Hlavňovic: „Dob-
rý den, dnešní fotografi cká hádan-

ka nám představuje nádvoří zám-
ku v Hlavňovicích. Na fotografi i je 
bývalá kaple, která později sloužila 
k bydlení a to až do začátku tohoto 
století. Navazující sýpku a komín li-
hovaru už dnes neuvidíme. Samotný 
zámek se nachází na snímku vlevo, 
kde je muž, stojící na schodech před 
vchodem do budovy. Budova a při-
lehlý park je ve vlastnictví společ-
nosti, která provádí udržovací práce 
a rekonstrukci střechy.“

Jan Mautner ze Zámyšle: „Na 
fotografii je část nádvoří zám-
ku v Hlavňovicích (zámek je vlevo 
mimo záběr, jsou vidět jen schody 
se zábradlím). Budova s věžičkou je 
bývalá kaple, která později slouži-
la k bydlení. Podle pamětníků se jí 
také říkalo pálenice. Hospodářská 
budova vedle byla sýpka, dnes je její 
vzhled trochu pozměněn přístavbou 
přístřešku a výměnou střešní kryti-
ny. V pozadí je ještě vidět komín li-
hovaru (dříve snad pivovaru), který 
byl v osmdesátých letech 20. sto-
letí zbourán i s lihovarem. Zámek 
s hospodářskými budovami původně 
patřil rodu Koců z Dobrše, posled-
ním majitelem byl Otomar Pelikan, 

Uprostřed manželé Křičkovi

kterému byl po válce zkonfi skován 
a hospodářské budovy byly přídělo-
vou listinou rozděleny mezi několik 
majitelů. Dvůr (jak se zde mezi sta-
rousedlíky říká) postupně chátral, 
dnes část včetně barokního zámku 
má nového majitele, který objekty 
postupně opravuje (viz.https://www.
zamekhlavnovice.cz/). Těším se na 
další hádanky.“

Petr Kopelent z Milínova: „Dob-
rý den. Mám pocit zda se nejed-
ná o nádvoří zámku s lihovarem 
v Hlavňovicích. Děkujem za krásné 
hádanky.“

Pan starosta Petr Waldmann mi 
dodal aktuální informace o obci: 
„Dobrý den, zasílám něco málo 
o naší obci: Obec Hlavňovice se 
skládá z 15 osad (Hlavňovice, Milí-
nov, Radostice, Častonice, Čeletice, 
Zámyšl, Javoříčko, Zvíkov, Suchá, 
Puchverk, Pích, Libětice, Přestani-
ce, Cihelna, Horní Staňkov), ve kte-
rých trvale žije 471 obyvatel.

Dobře zde funguje první až třetí 
třída základní školy v celkovém po-
čtu 61 dětí a ve dvou třídách fungu-
je mateřská škola s 36 dětmi. Díky 
školnímu autobusu, který provozuje 
obec Velhartice, naši obec navštěvují 
i děti ze širokého okolí. Děti ze spá-
dových obcí Velhartic chodí nejdří-
ve do první až třetí třídy do Hlavňo-
vic, poté od čtvrté třídy do Velhartic.

V obci fungují dva sbory dobro-
volných hasičů, myslivecký spolek, 
sportovně střelecký klub, hokejo-

vý tým a skautský oddíl. V místním 
kulturním domě se tradičně pořá-
dají plesy, zábavy, setkání občanů, 
vepřové hody, nově i např. maso-
pustní bál nebo soutěžní fotografi c-
ká výstava.“

Všem vám moc děkuji! I vám, 
kteří mi píšete až po uzávěrce a tudíž 
nemohu vaši odpověď již zveřejnit. 
Z vašich řádků se dozvídáme nové 
zajímavé informace.

Hlavňovice spadají pod obec Ko-
linec. Leží na území Přírodního par-
ku Kochánov, po silnici přibližně
15 km od Sušice. Obec je nejvyš-
ším položeným místem na hlavní 
silnici trasy Sušice – Klatovy v nad-
mořské výšce 688 m n.m. První pí-
semná zmínka o Hlavňovicích je 
z roku 1428. 

Na přiložené archivní fotografi i 
je zachycen kostel sv. Jana Nepo-
muckého z let 1799–1808. V obci 
se též nachází fara a kaplička sv. 
Vojtěcha. 

Často Hlavňovicemi projíždím. 
Nacházejí se opravdu v nádherném 
kopcovitém kraji, který nabízí turis-
tům možnosti k ubytování. Škoda 
jen, že idylický obraz vsi narušuje 
zápach močůvky, či siláže, který se 
line z hospodářských budov právě 
v těsné blízkosti bývalého zámku. 

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

  Muzeum Šumavy

nastoupil lidový muzikant Václav 
Bursa, který velmi dobře vedl i de-
chový orchestr.

Někteří učitelé jezdili hrát mno-
ho let do symf. orchestru LŠU Jos.
Kličky v Klatovech – A. Fišerová, 
Vl. Kratochvíl, později H. Prančlová 
a F. Řáha. Ráda vzpomínám na tato 
léta, kdy jsme s nadšením, ještě pod 
taktovkou Ant. Bělouška, hráli hod-
ně dobré muziky v mnoha městech 
naší vlasti. Později, po smrti A. Bě-
louška, se vystřídalo několik dalších 
dirigentů a po roce 1989 a uvolnění 
hranic jsme mnohokrát hráli i mimo 
naši republiku.

V té době již pracovali žáci ve 
VO v místnostech ZDŠ Husovo 
nám. (dnes gymnázium). Od roku 
1974 vedla VO Marie Teichmannová 
(později Vechová), která nastoupila 
po V. Jankovské, uč. ZDŠ.

Žáci VO pod jejím vedením do-
sahovali výborných výsledků ve 
výtvarné práci – spolupráce s MŠ, 
soutěže, výstavy / Šumperk, „Sa-
lon 76 v Klatovech, Weida – tehdy 
NDR, Muzeum Sušice a sama M. 

Historie Hudební školy v Sušici – 4. díl
V r. 1966–67 

se začala úspěšně 
rozvíjet spolupráce 

LŠU s místními mateřskými školami 
formou výchovných koncertů. Vystu-
povali v nich žáci školy a malí „ma-
teřáčci“ byli velmi vděčnými poslu-
chači. Podobně probíhaly výchovné 
koncerty pro ZDŠ, které připravovali 
učitelé LŠU v rámci osnov HV pro 
jednotlivé třídy. Žákovské besídky, 
třídní předehrávky každé třídy pro 
rodiče žáků, besídka jen pro houslo-
vé soubory, účinkování žáků i učite-
lů při nejrůznějších veřejných akcích 
a oslavách, soutěže žáků všech obo-
rů – to vše a ještě mnoho jiného bylo 
náplní práce umělecké školy.

A pak přišel rok 1968 a přinesl 
velké změny ve vedení státu a tehdy 
jediné strany, což se odrazilo i v ži-
votě škol. Byly sníženy pracovní 
úvazky učitelů a tím se upravil i po-
čet žáků na škole na 227 – z toho 47 
v PHV. Obsazení učitelského sboru 
zůstávalo stejné. V té době už jsem 
pár let psala školní kroniku a k zá-
pisu v ní napsala emotivně doslov 
o „pražském jaru 1968“ se jmény 
Dubček, Smrkovský, Svoboda, Za-
nedlouho, po srpnu 1968, jsem zjis-
tila, že list byl z kroniky „umělec-
ky“ vyříznut a nahrazen novým. 
Hned nato mně byla ředitelem ško-

ly kronika odebrána 
a další rok ji psal sám 
řed. Matějka, než ji 
na 2 roky předal jiné-
mu kolegovi. Mělo to 
i další dozvuky a te-
prve po 2 letech jsem 
v zápisech mohla dále 
pokračovat.

V roce 1973–74 
konečně došlo ke 
změně, řed. Matějka 
odešel do důchodu, 
i když na škole nějaký 
čas učil dál jako bri-
gádník. Na jeho mís-
to nastoupil Vladimír 
Kratochvíl, do té doby uč. klarine-
tu a klavíru na naší LŠU. Do Plzně 
se odstěhovala Jana Oudesová a na 
její místo nastoupila L. Blahoušová, 
uč. klavíru. 

Složení učitelského sboru v té 
době: Vl. Kratochvíl – ředitel a uč. 
klarinetu a klavíru, J. Baierl – HN 
(všechny ročníky), PHV, pěv. sbor, 
L. Blahoušová – klavír, D. Blažko-
vá – klavír, A. Fišerová – housle, 
všechny houslové soubory, B. Gre-
gorová – klavír, J. Huřťák – housle, 
trubka, J. Kolář – akordeon, klavír,
J. Pruner – klavír, F. Řáha – akor-
deon, pozoun, baskřídlovka, A. 
Sedlecký – housle, V. Jankovská – 

výtvarný obor.
Ve II. pol. tohoto 

školního roku byl za-
ložen žákovský de-
chový orchestr, který 
vedl J. Huřťák, který 
ale na konci školní-
ho roku rozvázal pra-
covní poměr a odešel 
na jiné pracoviště. Na 
jeho místo přechodně 

Teichmannová se prezentovala svý-
mi výtvarnými pracemi na mnoha 
výstavách.

V roce 1975–76 k oboru hudeb-
nímu a výtvarnému (VO) přibyl ješ-
tě obor taneční (TO), který vedla 
D. Vlčková a literárně-dramatický 
(LDO) – odd. loutkoherecké, který 
vedli Vl. Sedlecký a M. Balej.

Tím měla LŠU v Sušici jako prv-
ní na klatovském okrese všechny
4 obory s počtem žáků více než 250. 
Již několik let se také úspěšně roz-
víjel Dětský pěvecký sbor /později 
SDS (pod vedením J. Baierla, tehdy 
patřící pod MDPM) Městský dům 
pionýrů a mládeže, později Dům 
dětí. Až později byl převeden pod 
hlavičku LŠU, ale o tom až v příš-
tích článcích.

V tomto roce 1975–76 se usku-
tečnilo 7 koncertů ve Smetanově 
sále, pořádaných KPH (Klub přá-
tel hudby), OB (Osvětová beseda) 
a LŠU. Ale o tom a také o začátcích 
Sušických hudebních večerů napíši 
v příštím pokračování.

Alena Fišerová 

Klatovský symfonický orchestr koncertoval i s některými učiteli sušické LŠU. 

Tip na knihu: Jako v nebi, jenže jinak
Po úspěšném vydání knihy 

o šumavských samotářích se Aleš 
Palán rozhodl vydat druhý díl kni-
hy rozhovorů, zaměřený tentokrát 
na pár solitérů z celé republiky. Od 
skutečného poustevníka, jehož ře-
holní jméno zní bratr Anděl, přes 
Kateřinu Provázkovou ze samo-
ty ve valašských Beskydech, kde 
prožila celý svůj život, výtvarníka 
Michaela Stoniše, žijícího na samo-
tě v Bílých Karpatech až po Petra 
Lobeče z Chodska, resp. z České 
Kubice. Najdeme v ní celkem osm 
lidí, s nimiž autor hovořil. „Každý 
z nich je jedinečný a ne jen pro-
středím, které obývá. Ta kvalita je 
uvnitř“, dodává spisovatel a publi-
cista A. Palán.

Pokud název první knihy Raději 

zešílet v divočině vyjadřoval radi-
kální odloučení Šumavanů, jejich 
neústupnost a divokost, tato kni-
ha poukazuje na další aspekt sa-
motářského života, říká její autor. 
„Klade důraz na přirozenou a hlu-
bokou spiritualitu, která je u mnoha 
z nich věcí zásadní, ale zejména na 
jejich úsilí vytvořit si vlastní nebe, 
utopii, malý osobní svět poskláda-
ný zcela podle vlastních představ“. 
Pokuste se i vy do něj nahlédnout, 
neboť v mnoha směrech je zajíma-
vý, možná poučný a svým způso-
bem jedinečný. Pouze dodám, že 
ti, kterým se Palánova kniha líbila, 
se mohou do třetice těšit na pokra-
čování šumavských poustevníků, 
které se jmenuje příznačně Návrat 
do divočiny.  Ivan Nikl

HÁDANKA
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Reggae v KloubuŠumavský Valentýn v Palvínově: Vzniká nová tradice?
Zbořenou kapli sv. Valentýna v Palvínově připomíná nový kříž. Vyroste znovu i kaple?

Malou vesničku Palvínov pod 
Hartmanicemi kromě místních 
znají většinou jen šumavští turis-
tičtí „fajnšmekři“, nebo obdivova-
telé staletých památných stromů. 

Další lidé tudy zpravidla jen projíž-
dějí ke kostelu na Mouřenec nebo 
k nové kapli v sousedních Vatěti-
cích. Teď je o důvod víc se v Pal-
vínově zastavit. Přesně tak, jak to 
udělalo necelých sto lidí, kteří sem 
v neděli 16. února dorazili na va-
lentýnskou slavnost spojenou se 
žehnáním nového kříže. Ten stojí 
přímo uprostřed Palvínova, a to na 
místě zbořené panské kaple svaté-
ho Valentýna. Kaple ze 17. století 
nepřežila minulý režim.

Badatel Mirek Zoubek objevil 
dopis, ve kterém v březnu 1972 ve-
dení Státního statku v Hartmani-
cích urguje u Okresního národní-
ho výboru v Klatovech povolení 
k demolici kaple „neboť ji chceme 
provést před nástupem jarních pra-
cí,“ píše se v dopise, který končí 
zvoláním: Výstavbě zdar! Kaple 
poté zmizela. Zastavit se teď ale 

můžeme u nového kříže, který ji 
připomíná. O jeho vznik se nej-
více zasloužil šumavský buditel 
a pamětník Emil Kintzl, který se 
pro svůj záměr spojil se spolkem 
Přátelé Mouřence. „Těch křížků 
na Šumavě bylo hodně. Bolševik, 
ač byl bezvěrec, tak se Pána Boha 
bál, a tak kostely, hřbitovy ničil. 
Tak to musíme zase nahradit. Pro-
tože každý křížek má svou historii 
a nebyl tam, jak se říká, pro sran-
du králíkům,“ vysvětlil Emil Kin-
tzl. Domluvil s manželi Skálový-
mi, majiteli zámku v Palvínově a ti 
nový kříž vsadili na svůj pozemek. 
Jeho autorem je umělecký kovář 
Jan Zoubek ze Sušice. Do kamene 
ho usadil kameník Martin Beránek. 
Přispěli na něj lidé při akcích na 
Annínsku nebo Kašperskohorsku.

„Dej, ať nám tento kříž je zna-
mením lásky…,“ pronesl v mod-
litbě při žehnání v polovině února 
P. Jenda Kulhánek. Přítomné pak 
vyzval k pozdravení pokoje: „Je to 
valentýnská slavnost, takže pokud 
k sobě patříte, můžete si dát políbe-
ní pokoje,“ vysvětlil kněz. Přestože 
je únor, teploměr ukazoval 14 stup-
ňů a počasí bylo spíše jarní. Slav-
nost zpříjemnili hudbou a zpěvem 
Štěpán Potužák s Julií Fišerovou, 
a to bez nároku na honorář. O vý-
zdobu kříže, tedy srdce z mechu 
a kapradí, se také zdarma postarala 
fl oristka Hana Kindelmannová Še-
bestová. Občerstvení pro návštěv-

Masopust v Dlouhé Vsi končil vepřovými hody
Tradiční masopust ze součas-

ných českých měst pomalu mizí. 
Ani v Sušici jeho obnovená premi-
éra pod taktovkou divadla Schody 
na Hořejším předměstí nevydrže-
la dlouho (2012–2017), v okolních 
vesnicích však díky nadšení a sou-
sedské pospolitosti stále přetrvává. 
Například letos se v sobotu 22. úno-

ra sešly maškary opět před školou 
v Dlouhé Vsi. 

Celé bizarní shromáždění před 
pořádající školou přivítal starosta 
obce Dušan Rovňan a předal žez-
lo vlády masopustnímu králi. Ten 
pokynul Lidovému souboru sušic-
ké ZUŠ pod vedením Jana Pelecha 
a celý průvod se vydal ulicí dolů ke 

kinu. U spřáte-
lených usedlos-
tí maškary zpí-
valy s muzikou, 
tancovaly s hos-
podáři a notně 
se občerstvova-
ly darovanými 
pochutinami. 

S e s t a v a 
masek byla 
téměř dokona-

lá. Nechyběl ženich s nevěstou, 
medvěd, kněz, slaměný, koby-
la, opice, jeptiška, neandrtálec, 
trestanec s Bakchusem, ale k vi-
dění byly i masky nestandardní 
např. skupinka pastelek. Jak mi 
prozradila ředitelka školy Alena 
Kratochvílová: „Bakchus to tro-
chu přehnal s alkoholem, proto je 

níky zajistili majitelé palvínovské-
ho zámku, koláčky věnoval pekař 
Karel Rendl. Pamětní fotografi e 
staré kaple a nového křížku zhoto-
vil fotograf Michal Fišer. Pro páry 
byly přichystané růže. Slavností 
16. února 2020 a požehnáním kří-
že valentýnský příběh z Palvínova 
ale nekončí. „Snad do pěti let by-
chom tady chtěli tu zbořenou kapli 
obnovit,“ potěšil přítomné majitel 
palvínovského zámku Petr Skála. 
Kdo si během slavnosti vzal pa-
mětní fotografi i nebo květinu, mohl 
přispět libovolnou částkou na zá-
kladní kámen. A tak mají Skálovi 
do začátků 14 568 Kč a 1,5 EUR. 

Všem, kteří stavbu kříže a kap-
le podpořili a kteří dorazili na slav-
nost, moc děkujeme. Jiná kaple sva-
tého Valentýna široko daleko není. 
Věříme proto, že se ze Šumavského 
Valentýna v Palvínově stane nová 
únorová tradice a že sem budou pu-
tovat zamilovaní, ale i ostatní lidé 
dobré vůle z celé Šumavy i z jiných 
regionů. Přejeme si, aby se kvůli 
křížku a později i kapli nedostal 
nikdo do křížku, aby to bylo pří-
jemné místo k zastavení a aby už 
nikdy nikdo neusiloval o jeho likvi-
daci. Emil Kintzl a Petr Skála z Pal-
vínova přikyvují. A proto slovy 
demoličníků ze sedmdesátých let: 
Výstavbě (kaple) zdar! 

Lukáš Milota ze spolku 
Přátelé Mouřence, foto ED

více foto na www.kulturasusice

Teplo živé muziky po čase 
opět prohřálo Tradiční Kloub.
21. února se zde uskutečnil kon-
cert šumavské kapely Repešín 
432 a opavskohradeckého dua Ur-
ban Robot. Na první pohled odliš-
ná tělesa pojil reggae duch na po-
vrch tanoucí některými písněmi. 

Jako první se představila for-
mace Repešín 432. Originální 
bigbít v čerstvém hávu představi-
la trojice sebraná z různých kou-
tů Šumavy. Zde nejznámější Mi-
roslav Šíša Šisler držel zkušeně 
rytmus svojí speciální bicí sou-
pravou složenou z cajonu, bong, 
tamburíny, činelů a z různých 
jedinečných cingrlátek. Basky-
tara Petra Puše nevyčnívala, ale 
perfektně dotvořila šlapavou ryt-
mickou sekci. Nad tím se vznáše-
la melodická kytara a zpěv skla-

datele souboru Ivana Voseckého. 
Původní tvorba brousila do vod 
reggae i undergroundu a přívěti-
vě plnila kloubní prostor. Potvr-
zovala tak Šíšova slova, že 432 
v názvu není řepešínské číslo po-
pisné, ale výška jejich referenč-
ního tónu. 

Pak už nástroje nahradila UR 
elektronika s DJ sety a gramofony 
a mikrofonů se chopili MC Drea-
dalist a Raazyph. Ska a reggae 
podmalovávalo jejich netradiční 
smysluplné a pozitivní rapování 
a výsledný hip hop dostával do 
varu především početné mladší 
publikum. Jejich nadšení se není 
co divit, vždyť Urban Robot se 
v roce 2015 stali držiteli prestiž-
ního žánrového Anděla. 

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

vezen v žebřiňáku.“ O život se ale 
prý obávat nemusí, místní ho hýč-
kají a schovají si ho na příští rok.

U kina početný průvod odbočil 
k hasičské zbrojnici, kde byly při-
pravené neodmyslitelné masopust-
ní vepřové pochoutky. Maškary na 
závěr utvořily velké kolo, v jehož 
středu se medvěd s králem masopus-
tu střídali v tanci s Bakchusem. Krá-
le nakonec bujarý tanec tak znavil, 
že s nenapravitelným násoskou Bak-
chusem skočil do žebřiňáku a akce 
byla ofi ciálně ukončena.

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

Zajímavosti
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