
je zavazují-
cím odkazem 
všech, kte-
ří padli v boji 
proti zotroču-
jící totalitě. 

Již třicet let se scházíme u pa-
mětní desky věnované našim osvo-
boditelům – 4. pancéřové divizi
3. americké armády. Nebylo tomu 
tak vždy. Dokonce na delší čas své 
existence byla deska odstraněna 
a skryta a osvobození se nesmělo 
pravdivě připomínat. I její historie 
nám Sušičanům symbolizuje, že 
svoboda a pravdivé informace nej-
sou samozřejmostí. Přestože jsme 
se letos z důvodu zdravotních opat-
ření nemohli sejít všichni, deska zů-
stává na svém místě a věřím, že se 
zde při výročí osvobození společně 
setkáme příští rok. 

úvod a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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Uctění památky bez veřejnosti

9 771213 355003
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Dny roků 
ubíhají stá-
le stejně, bez 
oh ledu na 
události. Také 
letos př išel

6. květen, ač byl chod naší civiliza-
ce ochromen koronavirovou pande-
mií. Pro Sušici je 6. květen jeden 
z nejvýznamnějších dnů novodo-
bých dějin. Z moci fašistické totali-
ty byla toho dne osvobozena 4. pan-
céřovou divizí 3. americké armády. 
O několik dní později pak po sedmi 
letech získal svobodu celý národ. 
Skončila druhá světová válka. Sta-
lo se to před 75 lety. 

K tomuto významnému výročí 
byla v Sušici plánována velká oslava, 
počítalo se s hudbou, tancem, mno-
ha hosty i velkou účastí veřejnosti. 
V rámci omezení rozšíření nákazy 
však byly velké veřejné akce zaká-
zány. Takové výročí ale představite-
lé města nechtěli opomenout, a proto 
spolu se zástupci státu a velvysla-
nectvím USA uctili památku osvo-
boditelů položením věnců a květin 
bez velkých oslav, projevů a bez pří-
tomnosti široké veřejnosti. 

Starosta města Petr Mottl na 
tomto pietním aktu jen krátce při-
vítal významné hosty: Stephena 

O'Reagana z velvyslanectví USA, 
poslankyni Parlamentu České re-
publiky Ilonu Mauritzovou, senátora 
Parlamentu ČR Vladislava Vilímce, 
místostarostu Františka Jelínka, za-
stupitelky města Milenu Naglmülle-
rovou a Věru Marešovou.

Tito představitelé se sešli v rohu 
náměstí Svobody, kde je na Muzeu 
Šumavy umístěna proslulá deska 
na paměť osvobození Sušice ame-
rickou armádou. (Její historii na-
jdete např. v SN10/2013). Polože-
ním věnců a květin se jako každý 
rok posledních 30 let připojili po-
děkováním k tehdejším vděčným 
obyvatelům města. Ještě než však 
došlo k tomuto připomenutí, ozvala 
se houkačka a na náměstí vjela ko-
lona historických vozidel tehdejší 
americké armády. I v této obtíž-
né době nadšenci z Klubu přátel
4. obrněné divize Prácheňsko vycí-
dili své motorové skvosty a přijeli 
podpořit vzpomínkovou akci. Prav-
da, nebylo jich tolik, jako obvykle, 
ale i tak svojí přítomností jedinečně 
orámovali toto výročí a jak se vyjá-
dřil jeden z hostů, zásadně přispěli 
ke správné atmosféře.

Součástí piety je vždy také vzpo-
mínka u Památníku padlých a i le-
tos se tam většina aktérů vydala 
a položením květin a věnců uctila 
památku těch, kteří ve válce padli. 
Na stožárech zde vlála americká 
a česká vlajka. 

Protože toto velké výročí ne-
mohlo být připomenuto aktuální-
mi proslovy, poslal zástupce ame-
rického velvyslanectví Stephen 
O'Reagan alespoň zdravici, kterou 
uvádíme v následujících řádcích: 

Dobrý den do Sušice!
 Je to pro mne velkou ctí za-

stupovat Spojené státy americké. 
Vzpomínám na to, s jak vřelou po-
hostinností jste mě ten chladný den 
před rokem při našem setkání přiví-
tali. Kvůli koronaviru se vzpomín-
kové oslavy konají jinak, než jsme 
si je naplánovali.

Letos si připomínáme dvě 
velmi důležitá výročí. Dnes 
v tichosti vzdáváme hold od-
vážným mužům a ženám – Ame-
ričanům, Čechům a řadě dalších – 
kteří spolu před 75 lety bojovali, 
aby porazili fašismus. Připomíná-

me si tři čtvrtě století od osvobo-
zení Sušice a od konce brutální vál-
ky, která zpustošila značnou část 
světa včetně Československa. 

Slavíme také 30. výročí svo-
body společně pořádat vzpomín-
kové akce. Od sametové revolu-
ce naše velvyslanectví hrdě slaví 
společně s Čechy osvobození jiho-
západních Čech americkou armá-
dou v roce 1945. 

Američany těší, že připo-
mínáte úlohu USA při osvo-
bozování této země. Svým 
přátelstvím vzdáváte poctu gene-
raci, která se obětovala pro svo-
bodu. Tito vojáci položili zá-
klady míru, bezpečnosti a pro-
sperity, které si dnes užíváme. 
Amerika tu před 75 lety byla, 
aby pomohla, Amerika je tu dnes 
a Amerika tu bude zítra! 

 Když už se zamýšlíme nad minu-
lostí, podívejme se také do budouc-
na. Čelíme teď různým výzvám, 
ale nikdy nesmíme ztratit z očí zá-
sady, za které tato generace bo-
jovala: svoboda, bezpečnost, de-
mokracie, lidská práva a práv-
ní stát. Naší povinností je re-
spektovat její oběti a tyto zásady 
bránit. Češi a Američané, teh-
dy jako přátelé a teď jako spojen-
ci v NATO, zůstáváme jednot-
ní a navždy oddaní tomuto slibu: 
„Nikdy nezapomeň. Nikdy znovu.“ 

Čest jejich památce! 

Vzkaz občanům přináší také 
starosta města Petr Mottl.

Vážení spoluobčané,
letos jsme si připomněli už

75. výročí osvobození od nacistic-
ké totality a uctili památku těch, 
kteří ve druhé světové válce pad-
li. Naše upřímné poděkování patří 
všem spojeneckým vojskům boju-
jícím proti fašismu. Aktivně v nich 
působilo také mnoho Čechoslová-
ků, kteří spolu s domácím odbo-
jem výrazně přispěli k osvobození 
naší země. Můžeme být hrdí na to, 
že proti okupantům statečně bojo-
vali i občané Sušicka. Na hrdinství 
těch, kteří pro naší svobodu položili 
své životy, nesmíme zapomenout. 

Přímých účastníků války dnes už 
rychle ubývá. Jejich autentické zážit-
ky už nebudeme slýchat. Nesmíme 
ale zapomenout na válečné utrpení, 

na miliony zmařených životů, ale 
ani na statečnost těch, kteří proti 
okupantům bojovali. Budeme si tak 
stále uvědomovat, že svoboda není 
samozřejmost daná navěky a bu-
deme i lépe připraveni ji chránit. 

Dnešní doba, 
kdy jsme kvůli 
koronavirové pan-
demii náhle o část 
své svobody při-
šli, nám ukázala, 
jak lehce může být 
svoboda ohrožena. 
Všichni teď vidí-
me, že demokra-
cie, svoboda, nebo 
i prosperita není 
samozřejmost, 
že jsou to křehké 
hodnoty, kterých 
si musíme vážit 
a aktivně se na 
nich podílet. Kaž-
dodenní boj za de-
mokracii, svobo-
du a spravedlnost 

5. května 1945 dorazili Američané na kepelské Zhůří. Tady bojovali a 10 
jich padlo. I letos se na Zhůří proto sešli představitelé okolních obcí. Zde 
starostové Klatov a Sušice, Rudolf Salvetr a Petr Mottl. foto Vl. Černý 

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP SUŠICE 

INFORMUJE O OTEVŘENÍ

– úterních trhů na náměstí
Dnem 19. května 2020 se 

opět otevírají úterní trhy na ná-
městí. Pro návštěvníky a prodej-
ce platí tato pravidla:
•  všichni (návštěvníci a prodej-

ci) jsou povinni nosit roušky
•  při nákupech dodržovat naří-

zené odstupy
•  u každého prodejního místa 

prodejci zajistí dezinfekci
•  prodej zboží zákazníkovi rea-

lizovat (především ovoce, ze-
leninu) způsobem:

•  zboží si vybírá zákazník, pro-
dejce zajistí jednorázové ruka-
vice (pytlíky) a nedovolí výběr 
zboží bez této ochrany

•  zákazník se zboží nedotýká, 
vybírá prodejce v ochranných 
rukavicích

– dětského hřiště u gymnázia
Dnem 15. května 2020 se ote-

vírá dětské hřiště vedle gymná-
zia. Pro návštěvníky platí pravi-
dla pro provoz hřiště a pravidla 
podle krizového nařízení:
•  povinnost nosit roušky
•  dodržovat nařízené odstupy

pokračování na str. 3
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Sušické základní a střední školy informují o aktuální situaci
Letošní školní rok fi nišuje. Z jeho každoročního hladkého běhu se 

tentokrát díky koronavirovým opatřením stal běh překážkový, možná 
i trochu orientační. Proto jsme před jeho závěrem oslovili sušické školy. 
O současné situaci i krátkodobém výhledu informují jejich ředitelé. -red-

ZŠ LERCHOVA
Pro jaké ročníky a kdy u vás začne výuka v učebnách školy?
„V pondělí 11. 5. přišli do školy deváťáci – cca 61%, celkem 43 žáků 

jsme rozdělili do třech skupin, chodí v pondělí, středa a pátek a pravi-
delně denně mají 2 hodiny matematiky a dvě hodiny českého jazyka.

Od pondělí 25. 5. otevíráme školu pro žáky 1.–5. ročníku. Ty už bu-
dou chodit denně od pondělí do pátku. Nebudou mít normální rozvrh, 
ani neplánujeme pustit zvonění, protože každá skupinka bude mít jiný 
začátek výuky, jinak přestávky a končit výuku budou v různých časech 
v intervalu od 11.20 do 13.10. Mimo tělesné výchovy už bude probíhat 
výuka ve všech předmětech. Určitě bude výuka probíhat nejen ve třídě, 
ale venku v areálu školy. Je dobře, že máme okolo školy spousty travnaté 
parkové plochy a může vzdělávání žáků proběhnout venku na lavičkách.“

Kolik žáků nastoupí do školy?
„43 deváťáků (cca 61 %) a 190 žáků prvního stupně což je 47 %.“ 
Jaká nová pravidla budou ve škole zavedena?
„Budeme postupovat podle doporučení – manuálu MŠMT. Myslím 

si, že jsou doporučení všeobecně známa, mytí rukou, používání dez-
infekce, dodržování dvoumetrových rozestupů, což je 150 cm. Každý 
žák musí mít minimálně dvě roušky, které si může v lavici na pokyn 
učitele sundat a odložit do pytlíku. V momentě, kdy nebudou dodrženy 
dvoumetrové rozestupy, například při pohybu na chodbě, si musí opět 
roušku nasadit. Změna bude i pro rodiče, kteří mají vstup do budovy 
školy zakázán. Těch pravidel je opravdu hodně, ale naši žáci jsou vní-
maví a myslím si, že během prvního dne se vše zaběhne.“

Bude fungovat stravování ve školní jídelně?
„Budeme vařit přibližně pro 218 strávníků. Jsou to naši deváťáci, žáci 

I. stupně a zaměstnanci školy. Budeme vařit jen jedno jídlo, velmi se 
prodloužil čas vydávání obědů, musíme změnit organizaci výdeje jídla, 
tak, aby se strávník nemusel skoro ničeho dotýkat, postupně bude vše 
dostávat na svůj tác, u jednoho stolu bude sedět jeden max. dva strávní-
ci. Místa k sezení máme označeny značkou, tak abychom dodrželi ro-
zestupy. Ještě, že znám Pythagorovu větu a mohl jsem využít výpočet 
odvěsny. Bude to náročné, ale jsem rád, že všichni zaměstnanci školy, 
učitelé, kuchařky, provozní zaměstnanci, prostě všichni mi dali najevo, 
že jsou připraveni toto období zvládnout. Děkuji.“ 

Jak se budou děti klasifi kovat pro letošní vysvědčení? 
„Stále platí má odpověď z dubnového článku v SN. Když se mluví 

o tom, jak bude klasifi kace na konci školního roku, tak by se nemělo mlu-
vit o známkách pro naše žáky, ale o jedničkách s hvězdičkou pro všech-
ny maminky, babičky i dědečky a samozřejmě i pro taťky. Čím menší 
děti, tím větší hvězdičku si rodiče zaslouží. Samozřejmě si zaslouží po-
děkování i naši žáci. Někdy máme pocit, že co se týče využívání techni-
ky pro online výuku, tak tam naši žáci jsou před námi. Je pravda, jak už 
toto období trvá dva měsíce, tak začínají velké rozdíly. U některých žáků 
to původní nasazení opadává. Je to přirozené a děje se to v celé repub-
lice. Naše škola má štěstí, že většina rodičů a žáků přistoupila k tomuto 
způsobu vzdělávání velmi zodpovědně a stále mají tu energii a chuť to 
zvládnout. Výsledná známka na vysvědčení bude souhrnem práce, kdy 
žák do školy normálně chodil, z práce on-line a také přihlédneme jakou 
známku měl v prvním pololetí. Bohužel je pár jedinců, kde nám on-li-
ne spolupráce nefunguje a tam to řešení klasifi kace bude pro obě strany 
nepříjemné. Určitě využijeme možnost, že v červnu už mohou probíhat 
konzultace a tam, kde bude hrozit neprospěch, tak se budeme vídat ve 
škole i o prázdninách. Ale, jak jsem říkal, to jsou jedinci, důležité je, že 
skoro všichni spolupracují a bude to pro nás příjemné hodnocení.“

Jak si myslíte, že bude vypadat poslední měsíc tohoto školní-
ho roku? 

„Opět musím připomenout svojí předměsíční odpověď. Napadá 
mne jen jedno slovo – podivně. Už víme, že pravidelně do školy bude 
docházet polovina počtu žáků z prvního stupně. Já stále věřím, že 
i žáci II. st. budou v červnu ve skupinách docházet do školy. A toho 
30. 6. pravděpobně vytvoříme nějaký harmonogram, kdy a jaká sku-
pina žáků si převezme vysvědčení. Původně, kdysi jsem uvažoval, 
že 29. 6. a 30. 6. dám ředitelské volno, ale to v tuto dobu je nesmy-
sl, takže opravdu budeme končit až v úterý toho 30. 6. Ještě budeme 
řešit odevzdávání učebnic a taky mne napadlo, že by se děti měly 
vyfotografovat společně v rouškách, aby měly památku na toto po-
divné období. No uvidíme. Zatím (rozhovor probíhá 14. 5.) nevíme, 
zda budeme vysvědčení předávat ve třídě, nebo před školou, jestli po 
skupinkách v dvoumetrových rozestupech, nebo normálně ve třídě, 
fakt nevím. Stále věřím, že na konci června už budeme normálně 
učit. Nebo aspoň doufám.“  Mgr. Čestmír Kříž

ZŠ T. G. MASARYKA
Pro jaké ročníky a kdy u vás začne výuka v učebnách školy? Ko-

lik žáků nastoupí do školy? 
„Výuka byla zahájena v pondělí 11. 5. 2020. Do školy nastoupilo cel-

kem 35 žáků, kteří se ve 3 skupinách připravují na přijímací zkoušky na 
střední školy. Žáci docházejí do školy 3x v týdnu, konkrétně v pondělí, 
ve středu a v pátek. Učí se vždy 4 vyučovací hodiny. Dvě hodiny jsou 
vždy věnovány matematice, zbývající dvě hodiny pak českému jazyku.

25. května 2020 pak nastoupí žáci 1. stupně ZŠ. V objektu Dr. E. Be-
neše vznikne celkem 6 tříd, ve kterých si bude své znalosti rozšiřovat 70 
žáků, v objektu Komenského 59 pak bude v 5 třídách celkem 48 žáků.“

Jaká nová pravidla budou ve škole zavedena? 
„Pravidla vycházejí z materiálu MŠMT ČR o ochraně zdraví a pro-

vozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Před 

Je to pestré povolání nebo spí-
še denní stereotyp? „Každý den 
je jiný!“

Mohla byste krátce popsat, co 
tato práce obnáší? Jaké činnos-
ti tedy musíte dělat? „Pacientům 
usteleme lůžka, pomůžeme s hy-
gienou, převlečeme prádlo, pokud 
je třeba pomoci s jídlem, pacienta 
nakrmíme. Ležící pacienty je třeba 
polohovat, s jinými je důležité reha-
bilitovat. Rehabilitace může probí-
hat na stanici, nebo poskytujeme 
doprovod třeba na bazén!“

Jaký je váš nejlepší a nejhorší 
zážitek při této práci? „Nejlepší 
zážitek je spokojený pacient, který 
od nás odchází s pocitem, že ho svět 
zase baví! Nejhorší zážitek je smrt, 
když život končí.“

Co je vaším osobním cílem 
v tomto povolání? „Spokojení 
pacienti.“

Máte nějaké motto, kterým se 
při své práci řídíte? „Jsem věčný
optimista nebo s úsměvem jde 
všechno líp! (Pokud to jde!)“

Máte svoji práci ráda? Pokud 
ano, proč? Pokud ne, proč? „Svo-
ji práci mám moc ráda! Vím, že je 
důležitá a má smysl. Je veliká vý-
hra mít okolo sebe prima pracovní 
kolektiv plný pracovitých a oběta-
vých lidí!“

Tímto bych chtěla srdečně po-
děkovat za rozhovor paní Haně 
Peškové a přeji mnoho sil, stále 
dobrou náladu a pacienty se silný-
mi kořínky. 
Tereza Vávrová, studentka 

2.A Gymnázia v Sušici

Mezinárodní rada sester v roce 
1965 vyhlásila na dvanáctého květ-
na Mezinárodní den ošetřovatelek 
na počest vůbec první ošetřovatelky 
Florence Nightingalové. Pocházela 
z anglického města Florence a díky 
rodičům a vlastní podnikavosti se 
z ní stala vzdělaná dívka. Po krátkém 
teoretickém a praktickém školení 
odjela za krymské války v roce 1853 
se skupinou ošetřovatelek do vojen-
ské nemocnice ve Scutari (asijská 
část Konstantinopole). V prostředí 
zraněných a nemocných bojovníků 
se jí podařilo získat respekt lékařů 
i vojáků, především díky celkovému 
přístupu k pacientům, péčí o hygie-
nu a dietoterapii. Tím položila zá-
klady ošetřovatelství, které je důle-
žité na celém světě do dnešní doby. 

Z rozhovoru s paní Hanou 
Peškovou, ošetřovatelkou v nemoc-
nici v Horažďovicích, se dozvíme, 
co vše ošetřovatelství obnáší, jaký 
je její pohled na práci a co ji přimělo 
k tomu, aby si zvolila toto povolání.

Chtěla jste být vždy ošetřova-
telkou, nebo jste měla jiné před-
stavy o svém budoucím povolání? 
„Práce s lidmi mě vždy bavila. Ve 
svém životě jsem byla prodavač-
kou, pracovala u ČD a nyní jsem 
už sedmým rokem ošetřovatelkou 
a jsem spokojená. Věděla jsem, 
v čem takhle nelehká práce spočívá, 
přesto ji dělám ráda a snad dobře.“

Co vás přimělo stát se ošetřo-
vatelkou? „Chci pomoci nemoc-
ným a často starým lidem v jejich 
nelehkých chvílích, které jim život 
a hlavně stáří přináší.“

16. 5. Evropský den Slunce, 17. 5. Mezinárodní den proti homofobii

17. 5. Světový den informační společnosti, 17. 5. Evropský den Slunce,

25. 5. Ručníkový den, 2. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek

školou bude např. dozor z řad pracovníků školy, který bude dohlížet 
na 2metrové vzdálenosti mezi žáky. Do školy nebudou moci vstupo-
vat rodiče, ale pouze žáci. Žáky bude z prostoru před školou odvádět 
vyučující, ve společných prostorách budou žáci povinně nosit ochran-
nou roušku, důraz bude kladen na pravidelné mytí rukou a použí-
vání desinfekce. Nejproblematičtější bude zajištění přesunu skupin 
žáků ve škole tak, aby byl minimalizován styk se žáky z jiných tříd.“ 

Bude fungovat stravování ve školní jídelně? 
„Stravování bude pro žáky zajištěno v obou školních jídelnách, tj. 

jak v Nuželické ulici, tak i v Komenského 59. Bude zde pochopitelně 
celá řada podmínek, za kterých se budou žáci stravovat. Jednou z nich je 
např. výrazně omezený počet žáků, kteří budou v jednu chvíli ve školní 
jídelně, při jídle budou mezi žáky 2metrové odstupy apod.“ 

Jak se budou děti klasifi kovat pro letošní vysvědčení? 
„Při klasifi kaci žáků budeme vycházet z vyhlášky č. 211/2020 Sb. 

ze dne 27. dubna 2020, která se týká problematiky hodnocení výsled-
ků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Z vy-
hlášky vyplývá, že výsledná známka má vycházet z hodnocení, které 
žák získal ještě v době řádné docházky do školy, tj. do 10. března 2020, 
dále z podkladů získaných při vzdělávání na dálku. Dalším podkladem 
pro výslednou klasifi kaci je pak hodnocení výsledků za první pololetí 
školního roku 2019/2020. Výsledná známka tak bude vycházet ze všech 
3 uvedených podmínek.“ 

Jak si myslíte, že bude vypadat poslední měsíc tohoto školní-
ho roku?

„Závěr roku bude určitě atypický. Žáci nebudou moci mezi sebou 
komunikovat běžným způsobem, budeme hlídat rozestupy mezi žáky, 
školní zvonek, který ohlašuje začátek a konec přestávky, nebude v čin-
nosti, protože vyučovací hodiny budou v jednotlivých třídách začínat 
a končit v jiný čas, nepoběží kroužky, ve třídách se nebudou střídat 
učitelé, neuskuteční se slavnostní zakončení školního roku a ani roz-
loučení s deváťáky. Určitě bych mohl ve výčtu změn pokračovat ještě 
dlouho. Nedá se však nic dělat. Zdraví všech je momentálně přednější.“

PaedDr. Richard Smola

GYMNÁZIUM SUŠICE
Aktuální informace z gymnázia
Máme za sebou dva a půl měsíce distanční výuky a před sebou veli-

ce náročný červen. Během tohoto měsíce musí zvládnout vyučující na 
středních školách kromě stále pokračující každodenní on-line výuky 
a realizace dobrovolných konzultací žáků nematuritních ročníků i matu-
ritní a přijímací zkoušky, jejichž termíny konání se nezadržitelně blíží. 
Červen prostě bude nabitý.

Přijímací zkoušky se budou konat v pondělí 8. června pro žáky z de-
vátých tříd ZŠ a v úterý 9. června pro žáky z pátých tříd. V letošním 
školním roce je provází řada změn. Na stránkách a FB školy pravidelně 
zveřejňujeme aktuální informace a metodiky k přijímacím zkouškám. 
Pokusím se pro čtenáře shrnout ty nejzásadnější:

• Pozvánku k přijímací zkoušce se všemi informacemi zašleme ucha-
zečům e-mailem nejpozději do 26. května.

• Uchazeč může letos konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jed-
nou, a to na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první.

• Test z matematiky trvá 85 minut, test z českého jazyka a literatu-
ry trvá 70 minut. Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času 
zkoušky u češtiny o 10 minut a u matematiky o 15 minut.

• Uchazeči se shromáždí v učebnách v přízemí školy v 8.20 hod.
(10 minut před začátkem testů) podle školou vyvěšeného rozpisu.

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv dopro-
vázejícím osobám. 

• Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení O ne-
existenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zá-
konným zástupcem uchazeče. Bez tohoto prohlášení není možné konat 
jednotnou přijímací zkoušku.

• Uchazeči jsou povinni dodržovat zásady hygieny. Nikdo s příznaky 
infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, 
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

• Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky.
• Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou 

roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 
• V učebnách budou sedět uchazeči po jednom v lavici tak, aby do-

drželi rozestupy alespoň 1,5 metru.
• Výsledky JPZ budou zveřejněny následující pracovní den po pře-

dání výsledků zkoušek z Cermatu – nejpozději 17. června.
• Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracov-

ních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých ucha-
zečů – nejpozději 23. června.

• Změna nastává ve způsobu možnosti odvolání: proti rozhodnutí ředi-
tele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední škole se letos nelze odvolat. 

Ale ani letos uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, 
která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápi-
sových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy 
může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí 
po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí na zákla-
dě Žádosti o nové rozhodnutí podané zákonným zástupcem do 3 dnů 
ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 

• Náhradní termín přijímací zkoušky pro všechny obory je dne
23. 6. 2020.

• Další kola přijímacího řízení vyhlásíme, pokud nebude po prvním 
kole naplněna kapacita třídy – 25 žáků.

Vzhledem k přetrvávajícím omezením v provozu škol již nemáme mož-
nost, jak řádně ukončit letošní přípravné kurzy. Tato situace nás velmi mrzí. 
Se všemi jsme se telefonicky spojili a věřím, že uchazeči i rodiče nás chápou.

Maturitní zkoušky mají i v letošním roce dvě části: písemnou 
státní a ústní státní a profi lovou část. Letošní maturanty v písemné 

části čekají didaktické testy z českého jazyka a literatury a matema-
tiky nebo cizího jazyka na základě jejich volby. Tyto testy proběhnou 
v termínu 1.–3. června. Písemné maturitní práce z češtiny a cizího 
jazyka byly z důvodu koronavirové pandemie a omezení s tím sou-
visejících zrušeny. Ústní část maturitní zkoušky proběhne v týdnu 
od 15. do 19. června. Přestože je letošní druhé pololetí atypické a pro 
studenty i kantory dvojnásob náročné, troufám si tvrdit, že jsou ma-
turanti dobře připraveni a vše zvládnou nejen u maturit, ale i při při-
jímacím řízení na vysoké školy.

Toto netradiční pololetí prověřilo všechny – žáky, jejich rodiče 
i pedagogy. Chtěl bych jim všem za jejich práci, snahu a odhodlání 
zkusit to jinak poděkovat! A už se těším, až školní budova opět ožije 
obvyklým ruchem. Mgr. Ivan Kratochvíl, Gymnázium Sušice

SOŠ A SOU SUŠICE
Aktuální informace
Výuka nadále probíhá distanční formou – on-line. Poslední ročníky 

nyní již chodí do školy, kde se připravují na závěrečné zkoušky a ma-
turity. Maturitní, přijímací a závěrečné zkoušky budou probíhat násle-
dujícím způsobem:

Maturitní zkoušky 2.PT 
Praktická zkouška – 28. 5. 2020
Společná část státní maturitní zkoušky proběhne ve dnech 
1. 6.–3. 6. 2020. 
Ústní část maturitní zkoušky proběhne ve dnech 16.–17. 6. 2020.

Maturitní zkoušky 4.CR 
Společná část státní maturitní zkoušky proběhne ve dnech 1. 6.–3. 6. 2020. 
Ústní část maturitní zkoušky proběhne ve dnech 18. 6. 2020 až 19. 6.2020.

Závěrečné zkoušky – koná celkem 8 tříd, ve složení písemná, praktic-
ká a ústní závěrečná zkouška, v termínu od 5. června do 23. června 2020

Jednotná přijímací zkouška:
– uchazeč koná písemné testy pouze jednou a to ve škole uvedené 
 na přihlášce jako 1. v pořadí
– pondělí 8. června 2020 (test z českého jazyka a literatury – 70 minut, 
 test z matematiky – 85 minut)
– náhradní termín – 23. června 2020
– zveřejnění pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
 na stránkách školy a na úřední desce – nejpozději do 16. června
– odevzdání zápisového lístku – do 5 pracovních dnů po zveřejnění 
 seznamu přijatých uchazečů, nejpozději do 23. června 2020 

Pro uchazeče pořádáme on-line schůzky k přijímacímu řízení. Vzhle-
dem k velkému zájmu plánujeme ještě další termín, který proběhne opět 
ve čtvrtek – tedy 28. 5. pravděpodobně od 18. hodin.(Aktuální situaci 
sledujte na stránkách školy.) Už teď se těšíme na setkání se všemi, kte-
ří se připojí. Uchazečům je též na stránkách školy k dispozici dotazník, 
kde mohou sdělit své konkrétní představy.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem pedagogům, žákům i jejich 
rodičům, že se dokázali vyrovnat i s těmito nezvyklými podmínkami 
a výuka dobře běží i nadále.     Ing. Jaromír Kolář
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Mimořádné zasedání zastupitelstva 
města se bude konat:

středa 27. 5. 2020 – od 16.00 hodin v budově Sokolovny

středa 10. 6. 2020 – od 16.00 hodin v budově Sokolovny 

 – Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Sušice

středa 24. 6. 2020 – od 16.00 hodin v budově Sokolovny

Byt č. 13, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Sirkař-
ská, č. p. 974, Sušice. Byt se nachází v šestém nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě je výtah. Rozmě-
ry jednotlivých místností: kuchyň 11,11 m2, 1. pokoj 20,17 m2, 2. pokoj
20,17 m2, 3. pokoj 16,12 m2, předsíň 7,95 m2, koupelna 4,12 m2, sklep
1,44 m2. Celková rozloha bytu 81,08 m2.
 Datum prohlídky bytu: 26. 5. 2020 od 9.00 do 9.15 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
–  nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti 

němu vedeno exekuční řízení
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
–  během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, 

který mu byl městem nabídnut k nájmu
–  uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena 

(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
–  musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše 

nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žada-
telem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 5. 2020 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení po-
žadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nej-
vhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žada-
tele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na 
zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání 
žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší info bude podáno všem zájemcům na MÚ v Sušici, odbor majetku 
a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, nebo na tel. 376 540 141. -VM-

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1 
Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 4. května 2020 
• Rada města schválila převzetí nefi nančního daru ve formě ochran-

ných pomůcek od fi rmy BARENTZ s. r. o. se sídlem Za Tratí 752, 339 01 
Klatovy a pověřila starostu města podepsáním darovací smlouvy.
• Rada města schválila převzetí nefi nančního daru ve formě ochran-

ných pomůcek od fi rmy PILOTAR s. r. o. se sídlem Plzeňská 35, 252 19 
Chrášťany a pověřila starostu města podepsáním darovací smlouvy. 
• Rada města schválila převzetí nefi nančního daru ve formě 

ochranných pomůcek od fi rmy ZKD Sušice se sídlem náměstí Svobody
135, 342 01 Sušice a pověřila starostu města podepsáním darovací 
smlouvy. 
• Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na dodatečné prá-

ce – průzkumy, výpočty a zkoušky s architektonickou kanceláří EHL & 
KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 182/25, 101 00 Praha 10, 
IČO: 27216217, DIČ: CZ27216217 v celkové maximální výši 260 000 Kč 
bez DPH, t. j. 314 600  Kč včetně 21 % DPH a současně pověřila starostu 
města podpisem této smlouvy o dílo.
• Rada města schválila příkazní smlouvu k výkonu funkce TDS spo-

jený s realizací a uvedením do provozu stavby „Sušice – Volšovy – zá-
sobování pitnou vodou III. etapa“, se společností GPL-INVEST s. r. o., 
Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ. 26070766 ve výši
75 000 Kč bez DPH. Rada města pověřila starostu města podpisem smlou-
vy podle přílohy.
• Rada města schválila příkazní smlouvu na zajištění výkonu činnosti 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi pro akci „Sušice – Volšovy 
– zásobování pitnou vodou III. etapa“ s Ing. arch. Klárou Skalovou (není 
plátcem DPH), přičemž fakturovány budou jen skutečně provedené KD 
BOZP, 1 KD BOZP za 1 900 Kč a plán BOZP za 8 000 Kč. Rada města 
pověřila starostu města podpisem smlouvy podle přílohy.
• Rada města rozhodla o výběru zhotovitele stavebních prací pro 

investiční akci „Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa“. 
Podle doporučení komise vybrala společnost ŠAFINVEST, s. r. o., se síd-
lem Kollárova 511, 397 01 Písek, IČO: 280 78 756 za cenu 4 288 174,60 Kč 
bez DPH a zároveň rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu 
města podpisem smlouvy dle přílohy. 
• Rada města schválila u pronájmů předzahrádek na pozemcích měs-

ta pro rok 2020 nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/den + DPH, a to z důvodu ko-
ronavirové epidemie. 
• Rada města schválila změnu části obce u budov v k.ú. Dolní Staň-

kov dle přílohy. 
• Rada města souhlasila s navrženým postupem využívání trialových 

stezek v Sušici pro pořádání komerčních akcí.
• Rada města schválila členy hodnotící komise (Pavel Hais, Pavel Ja-

vorský, Mgr. Jana Švelchová, Bc. Petr Mottl a zástupce kontrolního výbo-
ru) pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku: 
„Analýza procesů a doporučení ke zlepšení provozu a fungování Sušické 
nemocnice s. r. o.“
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

S příchodem jara začala opět růst tráva městské zeleně. V současnosti 
můžeme potkávat pracovníky spol. Sušické lesy a služby, kteří sekají 
trávu a pečují o zeleň. Na celkovou plochu takto upravovaného trávníku 
jsem se zeptal jednatele společnosti Ing. Josefa Zemena: Sekáme přes-
ně 186 099 m2 travních ploch a provádíme cca 6–7 sečí/rok v závislosti 
na růstu trávy. Také sekáme Santos – 22 850 m2, kde provádíme cca 8–10 
sečí/rok a ještě 11 307 m2 1x/rok.      text a foto ED

Obec Hlavňovice – Nadmořská výška: 687 m n. m.
Počet částí: 15 – Hlavňovice, Častonice, Čeletice, Cihelna, Horní 
Staňkov, Javoříčko, Libětice, Milínov, Pích, Přestanice, Puchverk, 
Radostice, Suchá, Zámyšl, Zvíkov
Katastrální výměra: 2510 ha
Počet obyvatel: 495 Z toho v produktivním věku: 296
Průměrný věk: 39,3
Pošta: Ne   Škola: Ano   
Zdravotnické zařízení: Ne   Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ne   Vodovod: Ano   Plynofi kace: Ne
Historie: První písemná zmínka o obci pochází z roku 1428.His-
torie některých osad je však podstatně starší. V 15. století koupil 
Hlavňovice Menhart z Hradce, dále pak patřily rodu Doupovců 
z Doupova. Od roku 1598 je obec majetkem Dětleba z Dobrše, kte-
rý tu postavil zámek. Potomci tohoto rodu zde žili až do roku 1945. 
Posledním pak byl Otamar Pelikán (ziveobce.cz).
Pamětihodnosti: Na východním okraji vesnice stojí hlavňovický 
zámek založený rodem Koců z Dobrše ve druhé polovině sedm-
náctého století, kdy nahradil starší renesanční tvrz.
Uprostřed obce stojí kostel svatého Jana Nepomuckého. Dále se zde 
nachází kaplička svatého Vojtěcha.
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Pích, Sbor dobrovolných hasi-
čů Milínov, myslivecký spolek, sportovně střelecký klub, hokejo-
vý tým a skautský oddíl
Kontakt: tel. 376 588 142
                 e-mail: obec@hlavnovice.cz 
Úřední hodiny: 
po, st: 7.00–17.00, út: 7.00–16.00,
čt: 7.00–14.00, pá: 7.00–14.30
Starosta: Josef Waldmann informuje o tradičních akcích:
Akce během roku: V místním kulturním domě pořádáme v prosin-
ci myslivecký ples a v lednu hasičský ples. Letos jsme měli poprvé 
masopustní průvod, na jaře bývají vepřové hody a v červenci při-
pravujeme fotografi ckou výstavu, Setkání občanů je vždy začátkem 
prosince, představí se na něm děti z místní MŠ a ZŠ a k poslechu 
a tanci vždy hraje hudba. Na začátku adventu se před místní ZŠ 
rozsvěcuje vánoční strom. Zábavy a akce místní MŠ a ZŠ se pořá-
dají během celého roku. 
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz,
wikipedia, www.hlavnovice.cz ED

• Obce ORP Sušice •

Hlavňovice

SuLeS udržuje zeleň

Podle časového plánu (od 4. května) začala rekonstrukce ulice T. G. 
Masaryka v úseku od kruhového objezdu ke křižovatce s nábřežní komu-
nikací. Během dvou dnů byla těžkou technikou sejmuta a odvezena vrch-
ní asfaltová vrstva vozovky a v dalších dnech proběhlo začištění kolem 
chodníků a sítí. Následující týden se začalo pracovat na technické infra-
struktuře. V současnosti se do země pod vozovku ukládá nový plynovod 
a v příštím týdnu se budou dělat jednotlivé přípojky. text a foto ED

Začaly práce v ulici TGM

Zrušení omezení ve veřejné dopravě 
v Plzeňském kraji od 25. 5. 2020

Vážení, od 25. května včetně se v autobusové dopravě ruší omezení 
související s omezením kvůli koronaviru. Od tohoto data vyjedou pří-
městské linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální že-
lezniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů podle běžného provozu.

Děkuji za spolupráci.
S přáním hezkého dne Martin Fencl,

dopravní a marketingový specialista POVED s. r. o.

Krizový štáb informuje – pokračování ze str. 1
Ve čtvrtek 7. 5. 2020 se uskutečnila pracovní porada starosty Pet-

ra Mottla s řediteli škol na území ORP Sušice. Cílem porady bylo 
sjednotit postup při otevření škol a zajistit ochranné prostředky pro 
žáky a pedagogy. Na základě připomínek a podnětů byl zpracován 
zámysl rozdělení ochranných pomůcek a dezinfekce pro všechny zá-
kladní školy, umělecké školy a mateřské školy na území ORP Sušice, 
Středisko volného času a Školní jídelnu Nuželickou v Sušici. Celkem 
se jedná o 21 subjektů. Od 25. 5. 2020 budou otevřeny všechny školy 
pro první stupeň a mateřské školy na území ORP. Od 11. 5. jsou již 
otevřeny školy pro žáky 9. tříd. Otevřeny jsou rovněž ZUŠky a Stře-
disko volného času v Sušici. 

Ve dnech 11.–12. 5. byly ochranné pomůcky a dezinfekce na-
vezeny do prostorů knihovny a proběhlo jejich rozdělení pro jed-
notlivé školy. Tyto pomůcky byly vydány všem školám 13. 5. 2020. 
Zajistí jejich potřeby do konce školního roku. Školy obdržely dosta-
tečné množství dezinfekce AntiCovid, ochranné roušky pro 1/3 žáků 
a pro všechny pedagogy. Dále školy obdržely jednorázové rukavice, 
respirátory, ochranné brýle, štíty, ruční postřikovače, soupravy do 
místností pro izolaci a pytlíky s chloraminem pro dezinfekci vnějších 
prostorů školských zařízení. 

Krizový štáb děkuje vedoucí knihovny p. Votavové za poskytnutí 
prostorů. Rovněž děkuje zaměstnancům města p. Šedinové, Poklo-
pové, Zdeňkové a p. Vrzalovi za realizaci této akce. 

Dne 13. 5. byly pro Sociální služby zajištěny další ochranné 
pomůcky. Byly to ochranné rukavice v počtu 5 000 ks, návleky na 
hlavu a nohy v počtech po 400 ks, 80 respirátorů a 20 ochranných 
brýlí. Situace s nákazou v Sociálních službách se vyvíjí příznivě. 
V současné době je nakažen pouze jeden klient a u jednoho bylo 
provedeno testování. 

Doufáme, že s postupným uvolňováním krizových opatření a před-
pokládaným ukončením nouzového stavu 17. 5. 2020 nedojde k po-
klesu ostražitosti v dodržování krizových opatření. Tato v základní 
podobě (nošení roušek ve vybraných prostorech, dodržování odstupu 
či dodržování hygieny a dezinfekce) zůstanou v platnosti. S určitostí 
lze říci, že se nám jejich dodržování doposud vyplatilo. Děkujeme 
všem ukázněným. 

Rozvolňování sebou přináší množství upřesnění a výjimek pro 
každou specifi ckou činnost podrobně popsaných v nařízeních vlády. 
Je nereálné dělat ze všech zkrácené výpisy. Informace proto hledej-
te v dokumentech vlády na stránkách ve složce Usnesení a nařízení 
vlády.       Krizový štáb ORP Sušice
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Koloběh ve hvězdách
 Dnešním článkem se blíže podí-

váme na základní strukturální sou-
části vesmíru = hvězdy.

Na vlastní pozorování hvězd není 
třeba zvlášť velký teleskop, ale po-
kud budeme chtít rozlišit i těsněj-
ší vícehvězdný systém, či být fas-
cinováni tisíci hvězdami v kulové 
hvězdokupě, tak zde už výborně 
poslouží teleskop od průměru
30 cm. Malým teleskopem mů-
žeme pozorovat Slunce – v tom-
to případě pouze přes speciální 
sluneční fi ltr, jinak hrozí poško-
zení očí! Na slunečním povrchu 
lze sledovat sluneční skvrny 
nebo ve zvláštních případech 
i přechod Merkuru a Venuše 
přes sluneční disk.) 

Malý teleskop zvládne i hra-
vě zacílit na jakoukoliv hvězdu 
v naší galaxii a ve spolupráci 
s hvězdným atlasem můžeme 
studovat i vícehvězdné systémy. 
Menšina hvězd je ve vesmíru 
sama jako naše Slunce, větši-
nou spolu obíhají 2–3 hvězdy se 
stejným gravitačním středem. 
Barva hvězd může být různá 
podle hmotnosti, a tak některé 
dvojhvězdy nabídnou modrou i žlu-
tou v kontrastu apod. V naší galaxii 
se najdou i zajímavější místa, kde je 
v prostoru hodně hvězd pohromadě, 
a těm říkáme hvězdokupy. Hvězdo-
kupy dělíme na otevřené a kulové. 

Nejznámější otevřenou hvězdo-
kupou jsou Plejády v Býku a kulo-
vé hvězdokupy M3 třeba v Pastýři. 
Seznam těch nejkrásnějších najdete 
v Messierově katalogu a pak je mož-
né obdivovat maximálně barevnou 
krásu hvězd.

Ale co to jsou vlastně hvězdy, 
jak fungují a jsou vůbec důležité? 

Hvězdy jsou základem všeho a je-
jich spravedlivý cyklus určuje pojem 
času a prostoru od samého vzniku 
vesmíru. K základním silám, které 
jsou třeba pro život hvězdy je gravi-
tace – ve vakuu to je hlavní síla na 

obrovské vzdá-
lenosti. Jako 
úvodní impuls 
slouží ohrom-
ný potenciál 
energie velké-
ho třesku, kte-
rý je v současné době uznávaným 
při vzniku vesmíru a poslední si-

lou, kterou hvězda potřebuje je 
jaderná fúze. Díky malým ne-
rovnoměrnostem ve hmotě při 
vzniku vesmíru (hmotou rozu-
mějme převážně plyn H vodík) 
se povedlo garavitaci přitáhnout 
a smrštit velké množství vodí-
ku, tím v centru vznikla obrov-
ská teplota, a pokud té hmoty 
bylo dostatek, tak v jeden oka-
mžik se hvězda zrodila obrov-
ským výbuchem a počala fáze 
spalování vodíku. Tzv. hvězdné 
porodnice můžeme sledovat ve 
všech mlhovinách – nejznámější 
je mlhovina v Orionu, kde se to 
děje dodnes

O velikosti hvězdy rozhodu-
je pouze množství počátečního 
hvězdného plynu a prachu. Ob-
rovské hvězdy jsou modré barvy, 

hodně září a rychleji zanikají (Sirius) 
střední hvězdou je naše Slunce – žlu-
té barvy a červení trpaslíci jsou nej-
menší a nejdéle žijící hvězdy. Za svůj 
život hvězda září, vyrábí teplo, ale to 
nejdůležitější se děje uvnitř: Vyrábí 
hmotu, složitější atomy – u menších 
hvězd do Fe železa a u obrovských 
veškeré prvky. Smrt hvězdy je stejně 
dramatická jako její zrození, v tom-
to bodě gravitace zvítězí a rozmač-
ká hvězdu, která následně vybuchu-
je jako NOVA nebo SUPERNOVA 
a rozmetá většinu hmoty do okolí. 
Zbude jen bílý trpaslík s planetární 
mlhovinou a z obrovské hvězdy čer-
ná díra s mlhovinou. Hvězda neumí-
rá jen tak, naopak z „kvalitnějšího“ 
hvězdného prachu časem opět po-
vstane nová hvězda a cyklus se může 
opakovat. Naše Slunce je hvězdou 
IV. generace a díky předchozí SU-
PERNOVĚ tu máme zlato, vzácný 
kov a vzácný prvek i ve vesmíru. 
Vesmír a na jeho stvoření pouhý zlo-
mek výbuchu umírající hvězdy v Su-
pernově. Ostatní prvky He, Li, C, 
N, O – Fe se vytváří v každé hvězdě 
a jsou běžnější.

Závěr je potěšující: Hvězdy nám 
dávají možnost existovat a jsme pro-
vázáni s jejich životem. Každou vte-
řinou bojují výbuchem proti gravitaci 
a drží vše v rovnováze,  mají od naro-
zení daný i přesný zánik a absolutně 
platí přísloví: Prach jsi a v prach se 
obrátíš! Objevte tedy krásu mlhovin, 
hvězdokup i planetárních mlhovin na 
vlastní oči.  Jan Schodelbauer

M 42 mlhovina v Orionu – vznik hvězd

Porodní asistentky pomáhají tě-
hotným ženám už dlouhá staletí, 
jedná se totiž o jedno z nejstarších 
povolání. Nastávajícím matkám pře-
dávají důležité zkušenosti, jsou jim 
fyzickou i psychickou oporou před 
porodem, během něj i po něm. Tuto 
významnou profesi každoročně při-
pomíná Mezinárodní den porodních 
asistentek, který oslavuje přínos po-
volání již od 5. května roku 1992.

Kdy se v tobě objevila touha 
stát se porodní asistentkou?

„Poprvé jsem začala o práci po-
rodní asistentky uvažovat ve 3. roč-
níku střední zdravotnické školy. 
Měli jsme tehdy možnost v rámci 
praxe navštívit různá oddělení a já se 
tehdy dostala na týden na Gynekolo-
gické oddělení v Klatovech. Vrchní 
sestra mě pak také poslala na odděle-
ní šestinedělí a ptala se, jestli bych se 
chtěla podívat k porodu, pokud bude 
ta možnost. Souhlasila jsem, a tak to 
začalo. Viděla jsem tam jeden porod 
a věděla jsem, že tuhle práci, tohle 
poslání chci dělat. Všechny ty emo-
ce u porodu a následně i pomáhat 
maminkám po porodu na šestine-
dělí nebo práce s těhotnými, to mne 
pohltilo.“

Jak ses k této profesi dostala? 
„O profesi jako takové jsem se 

dozvěděla na střední škole. Předsta-
vili nám různé obory zdravotnictví 
a jednoho dne došlo i na práci po-
rodní asistentky. Pustili nám také 
porod na videu, který většinu z nás 
spíše vyděsil, včetně mě.“

Co tě na tvé profesi baví nejvíc?
„Na mé profesi mě nejvíce baví 

to, že mohu být součástí toho, kdy 
přichází na svět nový člověk. Je to 
něco nepopsatelného. Zároveň je 
skvělé, když můžete pomoci že-
nám s různými problémy, se který-
mi se na vás obracejí, a to v různých 
částech života. Ale mně osobně je 
nejbližší právě oblast plánování tě-
hotenství, těhotenství, porod a poté 
péče o miminko.“

U kolika porodů už jsi 
asistovala?

„Přesný počet porodů si nevyba-
vím. Po škole jsem už žádný porod 
neodvedla, dělala jsem rok na gy-
nekologii a šestinedělí. Ale během 
mé vysokoškolské praxe jich bylo 
určitě více než 40 a to bylo dosta-
čující, abychom se dostali ke státní 
závěrečné zkoušce.“

Jak probíhá praxe?
„Ze začátku to probíhá tak, že se 

na několik porodů jen díváte, poté vás 
pustí porodit si placentu. Další poro-
dy již rodíte s lékařem a pak nastane 
okamžik, kdy rodíte už úplně sama. 
Je to velký adrenalin. Dodnes si svůj 

první samostatný porod pamatuji. Pa-
matuji si také ten poslední. To jsem 
pomáhala na svět svému synovci.“

Je to náročná práce?
„Práce to určitě náročná je. Jed-

nak je to práce s lidmi a to je obecně 
náročné. K tomu je to ještě práce na 
směny, tudíž to ovlivní i naše zdraví. 
Hrozí tam syndrom vyhoření. Dále 
se od nás očekává, že nikdy neudě-
láme chybu. Jde přece o lidské živo-
ty. A v porodnictví hned minimálně 
o dva. Takže je to velmi i psychicky 
náročné. Pro mne osobně byly těžké 
i na gynekologii případy samovol-
ných potratů, u kterých jsme mu-
seli asistovat nebo porody mrtvého 
miminka (v tomto případě jsem pří-
mo u porodu nebyla, ale měla jsem 
v péči jednu z žen po porodu mrt-
vého dítěte). To se mne velmi emo-
cionálně dotýkalo a přiznám se, že 
jsem sama neudržela slzy. Nemohu 
mluvit za ostatní, ale já si tohle po-
nesu celý život před očima. Nejde na 
to zapomenout, jak na ty maminky, 
kterým se snažíte pomoci a nevíte 
jak, ale také na ta miminka, která 
neměla šanci žít. Naštěstí si myslím, 
že to hezké v této profesi hodně pře-
vládá. A to je skvělé.“

Sama jsi maminka dvou zdra-
vých synů. Měla jsi z porodu vel-
ké obavy, když víš, co se všechno 
může přihodit?

„Já jsem se snažila nějaké mož-

né komplikace během těhotenství 
a porodu nepřipouštět. Jednak to 
stejně nejde ovlivnit a za další je 
pak zbytečně ve stresu i miminko 
v bříšku. Jediné, co jsem nechtě-
la, byl císařský řez, ale rozhod-
ně jsem se tím nestresovala. Oba 
porody se mi rozběhly přirozeně 
a musím říct, že jsem strach nemě-
la, ale bohužel mi nebylo souzeno 
porodit. Nakonec jsem měla oba 
kluky akutním císařským řezem. 
Což bylo pak těžké. Hlavně po tom 
prvním. Tam mi hodně dlouho tr-
valo, než jsem se s tím dokázala 
smířit. Zažívala jsem pocity, o kte-
rých nás už na škole v psycholo-
gii učili. Ale zároveň jsem věděla, 
že to je opravdu časté a že v tom 
nejsem sama. A měla jsem hlavně 
oporu v manželovi. A hlavně mám 
zdravé děti.“

Co si myslíš o ženách, které 
jdou na potrat? 

„Předně musím říct, že já zastán-
kyní potratů nejsem. Ale ženy, kte-
ré se tak rozhodnou, bych nikdy ne-
odsuzovala. Bohužel si myslím, že 
z většiny se tak rozhodnou proto, že 
nemají oporu v rodině a manželovi 
(partnerovi). Ale nejvíce trpí pak 
ony samy.“

Chtěla bys jim něco vzkázat?
Přála bych všem takovým, 

aby v sobě našly větší sílu za své 
dítě bojovat a aby si ho nakonec 
vybojovaly.“

Klára a Anežka Kroupovy, 
Gymnázium Sušice, 2.A

Na Zhůří pod Javornou se objevil nedaleko kapličky malý pomní-
ček s fotografi í muže. Marně pátrám o koho jde. Ví to někdo ze čte-
nářů? Za informaci děkuje Emil Kintzl

Ví to někdo?

Na chvilku jsme se, vážení 
přátelé a příznivci ZUŠky, v Su-
šických novinách odmlčeli. Ne-
odmlčely se ale hudební nástroje! 
Muzicírovalo se, ale také tan-
čilo, malovalo a divadelničilo, 
jinak a jinde – nejčastěji v dět-
ských pokojích. Byla – a ještě 
stále je – to naprosto nová zku-
šenost. Kdy se kantorovi povede 
„bydlet“ u svého žáka? Sice jen 
chvilku přes počítač nebo mo-
bil, ale přesto. Na začátku to byl 
stres, teď naprosto běžná věc. 
A stalo se nečekané. Nejen, že 
jsme se my, kantoři, naučili pou-
žívat ve výuce nové technologie, 
ale v mnoha rodinách se zapoji-
li i další členové. Pod heslem: 
„Hraje a zpívá celá rodina!“ 

Pomalu se vracíme do normá-
lu. V pondělí 11. května jsme za-

hájili výuku individuálních před-
mětů a přišlo téměř 90% žáků. 
A všichni se do školy těšili – kdy 
se nám to stane? Na druhou stra-
nu – k nám se žáci těší i v běž-
ném roce. Aspoň to tvrdí. Kolek-
tivní předměty budeme i nadále 
učit dálkově.

Horší to bude s koncerty. Plá-
novaná květnová a červnová vy-
stoupení musíme bohužel zru-
šit. O to větší radost pak bude se 
s vámi, našimi diváky a poslu-
chači, setkat na podzim. Do kon-
ce školního roku plánujeme ale-
spoň výstavu k 80. výročí školy 
a absolventský koncert. Jakmile 
určíme termíny, tak vás budeme 
hned informovat.

Co určitě proběhne, budou ta-
lentové zkoušky – moc rádi při-
vítáme nové žáčky do všech obo-

rů. Hlásit se mohou na 
hru na hudební nástroje, 
do sboru, do tanečního, výtvar-
ného i dramatického oddělení 
– výčet vyučovaných předmě-
tů najdete na našem webu. Ta-
lentové zkoušky proběhnou
17. až 19. června od 13.00 do 
16.00 hodin. A o tom, jak je 
důležité se věnovat hudbě, vás 
přesvědčí kolegyně – klavíristka 
Klára Prunerová (čti dále).

Ráda bych poděkovala všem 
pedagogům a provozním za-
městnancům. Pro školu, pro ce-
lou naši společnost, je to nelehká 
situace. Ale zvládli jsme ji a vě-
řím, že budeme zvládat i dále. 

Virům ZMAR, zdraví a umě-
ní ZDAR!

Mgr. Milena Naglmüllerová
www.zussusice.cz

ZUŠka v mimořádné situaci Žáci jsou ke studiu na 
ZUŠ přijímáni na základě 
talentové zkoušky. V hudeb-
ním oboru zahrnuje zkouška 

zpěv jednoduché lidové písně a pře-
zkoušení rytmického cítění a sluchu 
– učitel zatleská krátký rytmický 
úryvek a dítě ho po něm zopakuje. 
Toto je dobré si vyzkoušet doma – 
když je malý uchazeč víc „v obraze“, 
předejde se tak lépe různým rozpači-
tým situacím. Není to nic složitého 
– vytleskávat můžete začátky zná-
mých národních písní nebo říkadel.

Častou otázkou rodičů bývá, kdy 
je vhodné do ZUŠ své dítě přihlásit. 
Čím dřív, tím líp. Prvotní impuls se 
samozřejmě odvíjí od zájmu a pro-
jevů samotného uchazeče – jak na 
hudbu reaguje i jaké má domácí zá-
zemí, které by mu mělo do budouc-
na u vybraného hudebního nástroje 
zajistit možnost pravidelného cviče-
ní. Pro správné stanovení věku, ve 

kterém by mohlo dítě začít s výu-
kou, je rozhodující nejen úroveň jeho 
hudebních schopností, ale i stupeň 
celkového duševního a tělesného 
rozvoje. Pokud jsou tyto podmínky 
vyhovující, obecně platí, že přízni-
vější situace je u dětí v předškolním 
věku. Ještě nemají školní povinnos-
ti, přijímají zvídavě nové poznatky 
z hudební oblasti a vytvářejí si tak 
vztah k nástrojové hře mnohem pev-
nější. V době školní docházky pak 
nepociťují nástrojovou výuku jako 
novou nebo druhořadou povinnost. 
U předškoláčků se také dobře rozvíjí 
fantazie, vše se u nich děje spontán-
ně, přirozeně a nečiní jim později 
velké potíže tréma při veřejném vy-
stupování. Kromě toho je v ranějším 
stádiu organismus dítěte tvárnější, 
přizpůsobení ke hře na nástroj z hle-
diska fyziologie je snazší než u od-
rostlejších začátečníků.

Podle neurofyziologa, profesora 

Františka Vyskočila, hra na hudeb-
ní nástroj (v souvislosti se cvičením) 
výrazně působí na organizaci dět-
ského mozku a posiluje řadu dalších 
schopností. Pro hudebníka, který 
musí číst noty, vnímat hudbu a sou-
časně hrát, je tedy právě schopnost 
sladit různé činnosti velmi důležitá. 

Vědecké poznatky o vývoji lid-
ské psychiky dokládají, že aktivní 
provozování hudby je činností, kte-
rá má celoživotní pozitivní dosah 
a příznivě ovlivňuje učení, paměť, 
ale i koordinaci těla a emocionální 
složky osobnosti. Intelektuální vý-
konnost přetrvává až do stáří.

Hra na nástroj (na klavír, housle 
a další), jejímž základem je odlišný 
pohyb obou rukou, je pro harmonizaci 
mozkových hemisfér skvělým balzá-
mem. A to je pro rodiče určitě výzva! 
Rádi vás, vaše děti, přivítáme v naší 
ZUŠ. MgA. Klára Prunerová

ZUŠ Fr. Stupky Sušice

Kdy přihlásit děti do ZUŠ a jak je prospěšné studium hudby?

Planetární mlhovina Helix –zbytek hvězdy po výbuchu NOVY

M 45 Plejády v Býku

25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí, 25. 5. Mezinárodní den počítačů, 

31. 5. Světový den bez tabáku, 31. 5. Den otevírání studánek 

5. 5. Mezinárodní den porodních asistentek
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Výstavní prostory radnice – 6. patro
Vernisáž výstavy: 1. června od 14 hod.

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
úterý – sobota: 9.00–12.00, 12.45–17.00
neděle: 9.00–12.00

5. října – KD Sokolovna
David Koller – Acoustic tour (přeloženo ze 27. 5.)

12. října od 19 hod. – KD Sokolovna

13. října od 19 hod. – KD Sokolovna
Caveman – one man show (přeloženo z 24. 3.)

27. října od 20 hod. – Kino Sušice

14. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna
Helena – Vzhůru k výškám – Tour 2020

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 otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

GALERIE SIRKUS 
Otevírací doba do konce května:
po–čt 7.30–15.30 (út, čt 16.30),
pá 7.30–13.30, polední pauza 11.30–12.30
do 30. května
Václav Němec: Zápisník – fotografi e
5. června od 18 hod. – vernisáž výstavy
Roman Kárník – Tajnosti – viz str. 7

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz
Oddělení pro dospělé: 
pondělí, středa, pátek: 10.00–12.00 a 14.00–16.00 hod.

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
pondělí–pátek: 9.00–12.30, 13.00–17.00
sobota: 9.00–14.00

Přehled akcí

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba: po–so 9.30–15.30
• expozice zámeckého interiéru 19. století
• expozice Historie obcí lamberského panství
• expozice Flóra a fauna Pošumaví
Připravujeme výstavy: 
• Maňásci a loutky
• fotografi cká výstava Vladimíra Fausta 
• obrazy Simonetty Šmídové 
• originál obrazu s podobou kněžny Kateřiny, 
 která nám dosud zůstávala utajena

Nezamyslice
MUZEUM NEZAMYSLICKÝCH KOSTELŮ
Otevírací doba: út–ne 10.00–16.00
muzeum, kaple, kostel – volejte 725 790 961

Mouřenec a okolí
24. května od 14 hod. – Mouřenec 
Česko-německá mše svatá
– při dodržení všech platných pravidel proti 
šíření koronavirové nákazy

od 1. června každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Komentované prohlídky kostela a kostnice

Hartmanice
Prohlídky kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě
út–ne 9.00–12.00, 12.30–16.00 hod.
mimo tuto dobu je třeba se objednat předem
na tel. 777 784 347 paní Vacherlonová

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
Otevírací doba: út–ne 10.00–17.00

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz

18. června od 19.30 hod. – Smetanův sál

25. června od 19.30 hod. – KD Sokolovna!
Český komorní orchestr 
umělecká vedoucí Jana Vlacho-
vá, J. S. Bach, M. Richter, A. Pärt

1. srpna – Ostrov Santos
František Nedvěd a kapela Tie Break

21. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Rybičky 48 + Special Guest

18. a 25. září od 20 hod. – Kino Sušice

24. září od 19 hod. – Kino Sušice

26. září od 8 hod. – náměstí Sušice
PIVNÍ FESTIVAL

27. září – KD Sokolovna

22.–23. května – náměstí Sušice
SUŠICKÉ SLAVNOSTI – ZRUŠENO!

27. května – KD Sokolovna

27.–30. května od 9 hod. – PDA Sušice

30.–31. května od 9 hod. – KD Sokolovna

6. června od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy – viz str. 1

14. června od 16 hod. – Fuferna

Sušice

Region

Sušické kulturní centrum Sirkus p. o. 

prodlužuje platnost dárkových 

poukazů, kterým končí platnost 

v letošním roce, až do konce roku 2020.
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Poděkování

Hana Cihlářová r. 1934, Leopold Balej r. 1950, Jindřich Hejduk
r. 1960, Marie Míková r. 1937, František Hejplík r. 1947. 

sobota 30. května 2020 – Zrušeno! 
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 

sobota 13. června 2020 – Zrušeno! 
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo

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

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 10. října 2020

WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
sobota 21. listopadu 2020 – přeloženo z 25. dubna
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

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...

Poděkování MUDr. Pivetzové
Nedávno jsem byla v péči MUDr. Pivetzové jak na chirurgické 

ambulanci, tak na ambulanci gastroskopie. Vždycky jsem byla řádně 
vyšetřena, ošetřena a pí. doktorka mi vysvětlila postup další léčby.

Tak si představuji přístup velmi dobře odborně vybaveného lékaře. 
Ale navíc, paní doktorka má dar klidně, věcně, pro laika srozumitelně 
vysvětlit daný problém, což pacienta uklidní a lékaři věří!

 Děkuji Vám, paní doktorko za péči, přeji pevné zdraví, vážím si 
Vás, potřebujeme Vás a buďte prosím pořád taková, jaká jste.

Ing. Vlasta Fulínová, Sušice

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

Dne 13. května tomu bylo pět let, co nás navždy
opustil pan

Jan Miškovič.
S láskou vzpomínají manželka, děti, sourozenci
a vnoučata.

Rodinné centrum Sušice 

– Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
 

RODINNÁ PORADNA
aneb První pomoc rodinám v době koronavirové

Anonymní rodinná linka vždy každý čtvrtek od 15.30 do 16.30

Pomoc je hrazena z projektu MPSV Rodina 2020

28. 5. 2020 – Mgr. Svatava Vítková – tel. 736 527 016
• Dotazy na možnosti řešení celé škály problémů – od osobních, přes partnerské, v rodinách.

• Dotazy na výchovu, a výchovné problémy s dětmi, vztahy, komunikace mezi členy 

rodiny, komunikace partnerská a rodičovská, neznalost rodičů, jak postupovat ve výchově.

• Dotazy na rozvod. V případě rozvodů preferujeme Cochemský model – Všichni účastníci sporu, 

právní zástupci, odbory péče o děti, soud a soudní znalci se snaží rodiče dovést k dohodě ohledně 

péče o jejich děti, kterou rodiče sami nebo s jejich pomocí sestaví, oba ji akceptují a následně 

dodržují. Sledují přitom jediný cíl a to je skutečné dobro dítěte a jeho právo na oba rodiče.

Na pomníku nápis tiše pročítám,
že tu táta s mámou spí, věřit odmítám,
už je to tak dávno...

Dne 21. března uplynulo 48 let, kdy nám odešla 
maminka a babička, paní 

Marie Kulíková
a dne 25. května vzpomeneme 50 let od odchodu tatínka 
a dědečka pana

Štěpána Kulíka.
S láskou stále vzpomínají dcera Marie Šedivá a syn 
Vladimír Kulík s rodinami.

Dne 22. května vzpomeneme desáté výročí úmrtí pana

Bohuslava Kopelenta
z Františkovy Vsi. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají dcera Jiřina s rodinou, syn Bohuslav 
s rodinou a syn Václav.

Čas plyne, život jde dál,
Ty se tatínku nevrátíš k nám.
Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Kytičku květů jen můžeme Ti dát
a s bolestí v srdci vzpomínat.

Dne 26. května uplyne už třetí smutný rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 

Štefan Lovič. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Hanka, dcera Štěpánka, Jana a Radek s rodinami.

Měl jsi nás rád, jak možno věřit tomu,
že už se nikdy, tatínku, nevrátíš mezi nás domů.

Dne 20. května jsme vzpomněli šestnáctého výročí
úmrtí pana

Františka Chmelenského
ze Sušice. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami, vnoučata, pravnoučata.

A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno...

Dne 27. května uplynou dva roky plné bolesti a smutku, 
kdy od nás odešel milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan

František Šedivý.
S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera Petra 
s rodinou, syn František s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata a pejsek Roneček.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362

e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz 

opět od 12. května 2020 zpřístupňuje svoje prostory pro veřejnost

Otevírací doba hlavní budovy muzea

v květnu a červnu 2020: út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00; 

neděle a pondělí zavřeno

Jednotné vstupné na všechny výstavy do celé hlavní budovy muzea:

plné 60 Kč

snížené 30 Kč

rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti) 140 Kč

hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)     20 Kč

mimořádné vstupné plné    100 Kč

mimořádné vstupné snížené       50 Kč

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY: 
• MUZEUM DĚTEM | • SBĚRATELÉ, MECENÁŠI, MUZEJNÍCI 

VÝSTAVY V HLAVNÍ BUDOVĚ MUZEA: 
• do 28. září | SPODÁNKY A RANOŠENKY 
• do 28. září | HYGIENA NAŠICH PŘEDKŮ 
• do 28. září | PRAHA STOVĚŽATÁ 
• do 28. září | „V“ JAKO VÍTĚZSTVÍ – 5. KVĚTEN 1945 
Badatelna a studovna v hlavní budově muzea dočasně uzavřeny !

Aktuální dění v klatovském muzeu sledujte 
na www.muzeum.klatovynet.cz!

Chtěla bych poděkovat neznámému nálezci, který našel ve vlaku 
můj mobil, zavolal manželovi a domluvil se s ním na předání na 
pokladně sušického nádraží. Moc děkuji a mám radost, že takoví lidé 
stále existují.       Jana Sedláčková

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život a nás.
Jen dobro a lásku rozdával, proto v našich srdcích žije dál.

Dne 3. června uplyne třináct let, co nás opustil manžel,
otec, tchán, dědeček, pan

Jan Klůs
z Podmokel. Stále vzpomíná manželka Jaroslava, dcery
Jana s manželem, Dáša s manželem, vnučky Martina, 
Katka a Šárka s manželem.

Děkuji upřímně panu doktoru Masákovi a celému kolektivu pečovatelů 
a sester v oddělení pro dlouhodobě nemocné nemocnice v Sušici za jejich 
obětavou a laskavou péči, kterou mi poskytovali při mém dlouhodobém 
pobytu na tomto oddělení.      Miloslav Kolář

Sbor dobrovolných hasičů Sušice 
zajistí dne 20. června 2020 od 7.00 hod 

sběr železného šrotu v obci Sušice. 
Pokud potřebujete domluvit podrobnosti, 

můžete kontaktovat velitele SDH na tel. čísle 608 828 283 
příp. starostu sboru na tel. čísle 602 777 009.

SDH Sušice má novou čtyřkolku
Sbor dobrovolných hasičů Sušice zmodernizoval technické vybavení. 

Do svého vozového parku uvítal 4. května novou terénní čtyřkolku 
kanadského výrobce Can-Am i přívěsný vozík na přepravu čtyřkolky 
a další příslušenství. Hlavní využití čtyřkolky bude při akcích v těžko 
dostupném terénu. Důmyslné a snadné konstrukční řešení umožňuje 
i rychlé upevnění lehátka pro transport zraněných osob.Tuto novou 
užitečnou techniku dodala Společnost BCE s. r. o. za celkovou částku 
600 tis. Kč. Město Sušice se na ceně podílí deseti procenty, zbývající 
částka je kryta z dotačního programu. Milan Pokorný, SDH Sušice
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Muzeum Šumavy otevřeno
Muzeum Šumavy v Sušici se pro návštěvníky opět otevírá 19. 5. 2020.
Otevřena je celá stálá expozice. Určité omezení je pouze v případě 

mechanického betlému – jeho prohlídka bude sice možná, ale betlém 
se pouštět nebude, protože v místnosti není možné zajistit dodržování 
bezpečnostních opatření a rozestupů.

Badatelé již mohou také navštívit muzeum, ale pouze po předchozí 
telefonické dohodě. 

Také knihovna bude půjčovat knihy pouze po předchozí telefonické 
dohodě (tel. kontakty: 376 528 850, 376 555 196, další kontakty na www.
muzeum.sumava.net).

Další pobočky Muzea Šumavy se otevírají takto: 
–  od 12. 5. 2020 pobočka muzea v Dobré Vodě (celé muzeum včetně výstavy 

bez omezení),
–  od 12. 5. 2020 pobočka muzea v Železné Rudě (celé muzeum včetně 

výstavy bez omezení),
–  od 1. 6. 2020 muzeum v Kašperských Horách (stálá expozice).

Prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali bezpečnostní pokyny, jedná 
se zejména o použití dezinfekce u vstupu do muzea, nošení roušky po celou 
dobu návštěvy a dodržování bezpečných rozestupů cca 2 m (s výjimkou 
členů domácnosti).  Mgr. Zdeňka Řezníčková, ředitelka muzea

Kultura

Otevírací doba galerie od 1. června:
Po–čt 8–15.30, a 17–20 hod. pá 8–13.30 a 17–20 hod.
so–ne 17–20 hod., polední pauza 11.30–12.30

Galerie Sirkus Sušice vás zve v pátek 5. června od 18 hodin 
na zahájení výstavy Tajnosti obrazů Romana Kárníka. 
Roman Kárník (*1959) malíř a pedagog po dlouholeté činnosti převáž-
ně pedagogické, obrací svou pozornost opět k vlastní tvorbě malířské. 
Výstava nabídne vhled do jeho současné práce.
„Mým tématem nepřestaly být krajiny, ale do obrazů se mi dostávají 
fi gury lidí, zejména žen.“

GALERIE SIRKUS SUŠICE

KNIHOVNA

VÍTEJTE V KNIHOVNĚ
Od 4. května 2020 se otevřela znovu knihovna s následujícím 

omezením a doporučeními:
dospělé oddělení – pondělí, středa, pátek 10.00–12.00 a 14.00–16.00 hod.
od 20. května – dětské oddělení – pondělí, středa, pátek 14.00–16.00 hod.

Vstup do knihovny je povolen jen registrovaným čtenářům, 
zájemcům o registraci.

Knihovna poskytuje pouze výpůjční služby (Vrácení a půjčení 
knihovního fondu).

Při návštěvě knihovny jsou všichni povinni mít nasazenou 
roušku (respirátor).

Před vstupem do knihovny využijte připravené dezinfekční prostředky.
I v knihovně budeme dodržovat 2 m odstup, nejvíce 10 osob na oddělení 

(včetně personálu) a dobu pobytu v knihovně doporučujeme omezit na 
nezbytné minimum.

Důvodem pro toto opatření jsou podmínky, které musíme splnit, a které 
jsou náročné technicky, personálně i provozně.

Čtenáře ubezpečujeme, že výpůjčky jsou prodloužené do konce června 
a tedy nehrozí vymáhání upomínek.

Rezervované dokumenty na vás počkají, nemusíte nutně přijít hned. 
Pokud nechcete knihovnu navštívit, můžete pro vracení knih využít 

BIBLIOSCHRÁNKU, která je umístěna před knihovnou. Prosíme vás, 
vhazujte knihy hřbetem napřed!

Ujišťujeme naše uživatele, že se budeme snažit vyjít vstříc všem 
čtenářským požadavkům, ale jistá omezení zde budou platit a komfort, 
na který byli všichni zvyklí, nějakou dobu nebude fungovat. Prosíme 
tedy o ohleduplnost, maximální vstřícnost, pochopení a předem za to 
děkujeme.   Městská knihovna Sušice
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PRAVIDLA PRO VSTUP NA BAZÉN NA SPORTOVIŠTI PLATNÁ OD 25. 5. 2020
1. Při vstupu na Sportoviště je každý zákazník povinen mít nasazenou roušku, či jinou ochranu dýchacích cest. 

2. Po vstupu je každý zákazník povinen použít dezinfekci, která je umístěna na recepčním pultu.

3. Návštěvníci zváží zdravotní stav svůj nebo svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým 

infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do bazénu.

4. Při vstupu do šatny si každý zákazník povinně vydezinfi kuje ruce.

5. Čas strávený v šatně omezte prosím na co nejkratší dobu.

6. Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, s výjimkou pobytu 

na lehátku, nebo cestě k bazénu za účelem koupání. 

7. Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných přísluš-

níků měly dodržovat distanční vzdálenost 2 m. Prosíme zákazníky, aby 

při využívání lehátek, laviček, ochozů apod. plochu překryli vlastním 

ručníkem nebo osuškou.

8. Při pohybu na bazénové hale dodržujte rozestupy nejméně 2 metry.

9. Při pohybu na toboganu, dodržujte rozestupy minimálně 1,5 metru.

10. Při plavání či pobývání ve vodě dbejte na to, aby jste se vyhnuli 

přímému kontaktu s jinými zákazníky.

11. Při používání WC dbejte na zvýšenou osobní hygienu. Po použití 

WC je nutné důkladné omytí rukou mýdlem nebo jejich dezinfekce 

dezinfekčním prostředkem. 

Fotbalisté v akci! Vysoký příděl 
od Klatov, přípravu začala i mládež

Sport

Sportoviště města Sušice

Tragická smrt cyklistického závodníka Karla Dvořáka
Velká tragédie se odehrála

28. dubna. Na silnici u Janovic 
nad Úhlavou na přímém 
úseku silnice ve smě-
ru od Nýrska dostalo 
auto smyk, nejméně 
jednou se přetočilo 
přes střechu a sra-
zilo protijedoucí-
ho cyklistu, který 
svým zraněním na 
místě podlehl. (zdroj: 
Policie České republiky 
– KŘP Plzeňského kraje, 29. 4.) 

Tím cyklistou byl dlouholetý 
zkušený závodník týmu JIKO Čá-
cha Sušice Karel Dvořák. Odešel 
uprostřed života. Bylo mu čtyřicet 
let. Zanechal zde manželku a dvě 
dcery (pětiletou a dvouměsíční). 

Karel v poslední době jezdil 

silniční závody za tým Kovo Bel-
fín a jeho parťák Jiří Belfín o této 

tragické události informoval 
ostatní cyklisty. Mj. na-

psal: Kája byl skvělý 
cyklista, ale hlav-
ně kamarád, na 
kterého bylo vždy 
spolehnutí. Byl 
neskutečně zod-

povědným člově-
kem a nikdy neodmítl 

pomoci druhému. Vždy 
měl dobrou náladu a vyzařo-

val klid a pohodu, které předá-
val dál. Kája byl milujícím man-
želem a oddaným tatínkem dvou 
malých holčiček.

My cyklisté nejen ze Sušicka 
a Klatovska, kteří jsme ho znali, 
musíme tato slova bezezbytku po-

Aktuální informace o otevřenosti Sportoviště vzhledem 

k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Od 11. 5. 2020 se spouští:

SKUPINOVÁ CVIČENÍ | POSILOVNA | LEZECKÁ STĚNA | SPORTOVNÍ HALA

ZIMNÍ STADION S VÍCEÚČELOVOU PLOCHOU
Při vstupu na sportoviště prosím dodržujte pravidla vstupu na Sportoviště.

Náhrady, které vzniknou kvůli nouzovému stavu v ČR 
Děkujeme všem za vaši trpělivost v současné situaci. Sledujeme vládní kroky a podle nich se snažíme 

situaci řešit. Aktuální náhrady ke dni 11. 5. 2020.

PLAVECKÉ KURZY

• Dětské plavecké kurzy – jako náhradu jsme pro vás nachystali letní příměstské tábory. Tábory jsou určeny pro 

děti od pěti let. Přihlásit se můžete na e-mailu info@sportoviste-susice.cz . Do e-mailu prosím napište vaše jméno, 

jméno vašeho dítěte a kurz který navštěvuje. Tabulku s rozpisem příměstských táborů najdete dole pod textem.

• Baby plavání jaro 2020 – probíhat nebude. Maminky si mohou zaplacené kurzy přesunout na léto, nebo 

na podzim. Pro více informací pište na e-mail info@sportoviste-susice.cz 

• Plavání pro dospělé jaro 2020 – probíhat nebude. Zaplacené kurzy si můžete přesunout na léto, nebo na 

podzim. Pro více informací pište na e-mail info@sportoviste-susice.cz 

POSILOVNA A SKUPINOVÁ CVIČENÍ

• Permanentky do posilovny budou prodlouženy o počet dní, o kolik zákazníci přišli v důsledku nařízení 

vlády. Kredity fi tness byly vráceny a v případě propadu permanentky v období uzavření bude jeho platnost 

prodloužena o příslušnou dobu.

• V současné chvíli jsou skupinová cvičení i posilovna otevřeny. Při vstupu prosím dodržujte pravidla vstupu na Sportoviště.

TANEČNÍ A SPORTOVNÍ AKADEMIE

Od 11. 5. 2020 byly akademie znovu spuštěny. Při chození na lekce prosím dodržujte pravidla vstupu na 

Sportoviště. Jako náhradu, za nevychozené lekce jsme pro vás nachystali letní příměstské tábory. Tábory 

jsou určeny pro děti od pěti let. Přihlásit se můžete na e-mailu info@sportoviste-susice.cz. Do e-mailu prosím 

napište vaše jméno, jméno vašeho dítěte a akademii kterou navštěvuje. 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – NÁHRADY ZA PLAVECKÉ KURZY A TANEČNÍ A SPORTOVNÍ AKADEMII

TERMÍN    TIP TÁBORA   DOPORUČENÁ KATEGORIE  CENA PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ

29. 6.– 3. 7. 2020  Outdoor (venkovní) tábor pro nejstarší z kurzů (14+) 500 Kč (obědy)

6. 7. –10. 7. 2020 Plavecký tábor  především pro náhrady Plavecké lekce     500 Kč (obědy)

13. 7.–17. 7. 2020 Tábor s výletem  náhrady + veřejnost   500 Kč (obědy) + 700 Kč (výlet)

20. 7. –24. 7. 2020 Taneční akademie  především pro náhrady Taneční akademie    500 Kč(obědy)

27. 7.–31. 7. 2020 Tábor s výletem  náhrady + veřejnost  500 Kč (obědy) + 700 Kč (výlet)

3. 8.–7. 8. 2020 Plavecký tábor  především pro náhrady Plavecké lekce    500 Kč (obědy)

10. 8.–14. 8. 2020 Tábor s výletem  náhrady + veřejnost  500 Kč (obědy) + 700 Kč (výlet)

17. 8. - 21. 8. 2020 Sportovní akademie  především pro náhrady Sportovní akademie   500 Kč (obědy)

24. 8. - 28. 8. 2020 Plavecký tábor  především pro náhrady Plavecké lekce    500 Kč (obědy)

V  případě, že jste nenavštěvovali kurzy a  chtěli byste své dítě přihlásit na příměstský tábor kontaktujte nás na e-mail: 

info@sportoviste-susice.cz.

Fotbalový oddíl už jede napl-
no! Sušičtí hráči se s plnou ver-
vou vrhli do trénování i prvních 
přípravných duelů. Po uvolňová-
ní restrikcí způsobených koro-
navirovou pandemií, kvůli které 
byla předčasně ukončena sezona 
ve všech amatérských soutěžích 
v Česku, dění na trávnících po-
malu ožívá. Sušické áčko v rámci 
přípravy odehrálo duel na hřišti 
divizních Klatov. Prohra 0:10 zní 
krutě, nicméně herní projev ze-
jména v prvním poločase nebyl 
vůbec špatný.

Po více jak dvou měsících si 
sušičtí fotbalisté zahráli zápas. 
Přijali nabídku Klatov, velkým 
plusem bylo i perfektně připra-
vené hřiště. Jak duel po dlouhé 
odmlce vypadal?

Sušický trenér Pavel Hrubec 
poskládal poměrně silnou základ-
ní jedenáctku, hráči se po sérii 
tréninků hodně těšili i na oprav-
dové utkání jedenáct na jedenáct. 
Kvůli hygienickým pravidlům 
rozhodčí vynechali tradiční ná-
stup na trávník, jinak se šlo od 
první minuty naplno a bez sebe-
menších úlev.

Klatovy od první minuty po-
tvrzovaly velkou kvalitu divizní-
ho celku, tedy mužstva ze čtvrté 
nejvyšší soutěže v Česku. V prv-
ním poločase ale velký rozdíl ve 
kvalitě soupeřů nebyl, sušická je-
denáctka předvedla velmi slušné 
představení. Klatovy si vypraco-
valy vedení 2:0, ale i hosté měli 
nějaké možnosti ke skórování.

Domácí vyslali po přestáv-
ce do boje novou, čerstvou se-
stavu, která dění na hřišti znač-
ně otočila. Sušickým docházely 
síly a nestačili reagovat na zlep-
šenou klatovskou ofenzivu. Ko-
nečný výsledek 10:0 jasně vypo-
vídá o domácí převaze z druhé 
poloviny utkání.

„Dokud jsme mohli, dalo se 
s nimi hrát. Po prvním poloča-

tvrdit. Víme, že nejsou frází, všech-
na jsou hluboce pravdivá. O to vět-
ší v nás zůstává smutek. Ten se ale 
nikdy nemůže přiblížit zármutku 
blízkých pozůstalých. Jediné, co 
někteří teď můžeme udělat, je snad 
přispět fi nančně jeho mladé rodině 
v této nelehké životní situaci. Pro 
takovou možnost bylo určeno konto 
číslo: 78-2789390227/0100. 

Karel Dvořák
Do vznikajícího sušického 

cyklistického týmu JIKO Čá-
cha přišel jako mladík z Nezdic.
(Později se přestěhoval do Kla-
tov.) Zúčastňoval se dorostenec-
kých závodů a brzy slavil první 
úspěchy. Po kratší přestávce za-
čal sbírat vavříny i jako dospě-
lý cyklista a to jak na silničním, 

tak na horském kole. V roce 2013 
např. vystoupal na bednu krátké-
ho MTB Krále Šumavy za páté 
místo (viz SN 12/2013). Karel se 
pravidelně objevoval na předních 
místech oblastních závodů a pro-
to se o něm často psalo na strán-
kách Sušických novin. Vloni se 
stal Přeborníkem Sušice v MTB 
časovce Svatobor Tour, ale těžiš-
tě jeho závodní kariéry bylo pře-
devším v silničních závodech. 
Mnoho sezon se účastnil prestiž-
ního seriálu Šumavské unie ama-
térských cyklistů (ŠUAC), kam 
např. patřila i časovka ze Sušice 
na Modravu. Při jejím posledním 
konání v roce 2018 zde dosáhl 
největšího úspěchu, když vybo-
joval celkové druhé místo (čas 
57:58). Čest jeho památce!   ED

OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTEN 2020
Květen                               BAZÉN 

den pro veřejnost kondiční plavání pro seniory 

pondělí 25. květen 2020  9.00–21.30   

úterý 26. květen 2020  9.00–21.30  6.30–8.00 8.00–9.00 

středa 27. květen 2020  9.00–21.30

čtvrtek 28. květen 2020  9.00–21.30  6.30–8.00 8.00–9.00 

pátek 29. květen 2020  9.00–21.30

sobota 30. květen 2020  9.00–21.30      

neděle 31. květen 2020  9.00–21.30 

Po dlouhé pauze konečně od 25. 5. 2020 znovuotevíráme bazén.

Prosíme všechny zákazníky o dodržování pravidel vstupu na bazén sportoviště. 

Maximální počet návštěvníků je stanoven na 100 lidí.

Kvůli omezení se v bazénu nebudou spouštět zábavní atrakce. Tobogan spuštěn bude. 

Prosíme zákazníky, aby dodržovali minimální rozestupy 2 metry, dbali na zvýšenou 

osobní hygienu a aby se nezdržovali v prostorách šatny delší dobu, než je nezbytně nutné. 

Wellness prozatím zůstává uzavřeno. 

Děkujeme a už se na vás moc těšíme.   Sportoviště města Sušice

se jim přišli noví hráči a bylo to 
znát,“ glosoval duel jeden ze su-
šických hráčů. „Ale ještě ve dru-
hé půli jsme i my mohli dva góly 
dát, Tomáš Klíma měl na velkém 
vápně slušné šance, ale pokaždé 
přestřelil.“ 

Důležitější než výsledek je 
fakt, že se konečně mohou za-
čít hrát a týmy se chystat na no-
vou sezonu, která snad už začne 
podle normálního plánu. V Suši-
ci kromě dospělého áčka začaly 
s tréninkem i mládežnické celky.

„Ať už jde o přípravky nebo 
žáky, všichni trénují dvakrát 
v týdnu, dorostenci se připravují 
s áčkem. Po dvoutýdenních sku-

pinových trénincích jsme konečně 
mohli jít i do cvičení s kontaktem, 
takže už dostávají prostor i herní 
činnosti. V omezených podmín-
kách jsme do této doby pracovali 
hlavně na individuální dovednos-
ti. Snažíme se pro kluky domlu-
vit i pár zápasů, aby nemuseli jen 
trénovat,“ popsal trenér příprav-
ky a hráč áčka Patrik Hubáček. 
     -jon-, foto Martin Mangl

Klatovy – Sušice 10:0 (2:0)
Míček – Hubáček Patrik, Skr-

bek, Kodýdek, Marek – Kramár, 
T. Klíma, Krůs, Catalin – Míčka 
Vašák. Střídali: Podlipský, Míka, 
Kolařík.
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Marie Malá: Liďák 1958–1982 – pokračování

Obsazení Liďáku – pohled od výčepního pultu do lokálu
Za tak dlouhou dobu jsme zažili 

různé příhody, které by vydaly na 
celý humorný román nebo i tragiko-
medii. Ve výčepu mívali svá místa 
„štamgasti“ – stálá klientela „piv-
ních skautů“, žádná židle nezůstala 
volná! Z výčepu do hlavního lokálu 
vedl zrádný schůdek, který se stával 
kolikrát „držkopádem“ hostů, kteří, 
jak se říká „přebrali“.

Za schůdkem vlevo sedávala 
parta důchodců, každý byl origi-
nál! Mastr a Áka (přezdívky) často 
vzpomínali na svá trampská léta na 
Otavě. Áka šíleně koktal, ale rád dá-
val „do placu“ své životní prožitky. 
Vzal si za ženu bývalou abatyši a ta 
si mamon strkala do výstřihu. Áka 
vyprávěl, jak si musel „vydolovat“ 
pár šupů na pivo! To neprozradím, 
poněvadž to bylo dost osobní a vel-
mi srandovní!

Další host „Mastr“ – sedával 
v čele stolu, dělával kdysi nějakého 
ouřadu v Sole. Popíjel pivo, občas 
si k tomu dával malého rumíka, no 
a když to několikrát opakoval, stala 
se mu židle vratkou a Mastr se se-
sunul k zemi a dodal. „Vidíte, paní 
Malá – já tu ležím na zemi, držím 
ruma v ruce, ani kapka neutekla!“

Denně, kolem 9. hodiny u tohoto 
stolu sedávala parta dlaždičů, mistra 
jim dělal pan Jakub, ohromný dříč. 
Nesnesl žádné pofl akování – sníst 
svačinu a hajdy do práce! Jen jednou 
v roce, na svůj svátek poručil spolu-
pracovníkům „šampáňo“. No, podá-
vat šampaňské hned po ránu, to byla 
rarita. Každý rok, před jeho svát-
kem jsme už „pulírovali“ šampusky, 
aby se leskly a mohli jsme Jakubovi 
a jeho spolupracovníkům podat pří-
pitek. U tohoto stolu sedávalo taky 
několik dalších důchodců, vdovců. 
Chodívali k nám na přesnídávkovou 
polévku nebo na oběd. Nikdy se moc 
nezdrželi, důchody byly malé, takže 
na nějaké popíjení nezbývalo!

Sedával tu také pan Richard, bý-
valý vzpěrač. Tam občas nastal ne-
příjemný problém. Byl vzpíráním, 
tak zmožen, že neovládal svaly své-
ho těla, tudíž občas „utrousil“. U to-
hoto stolu sedávalo víc takových 
„výtečníků“, například pan Dach. 
Bydlíval naproti Liďáku v takové 
malé špeluňce, neměl to do Liďá-
ku daleko. Někdy si myslel, že je 
v hospodě veliké ticho, šel domů pro 
stařičkou heligonku a začal preludo-
vat! On sotva měchy utáhnul a když 
k tomu začal zpívat – i při žádném 
hudebním sluchu se to nedalo po-
slouchat! On nestačil s dechem, tak-
že zpíval mekavým hlasem, přesně 
jakoby koza vymekávala melodii 
a ještě falešně! 

Taky nás navštívili občas man-
želé K., kteří bydleli cca 10 km da-
leko od Sušice. Paní se přezdívalo 
„vrtule“, měla příšerně ječivý hlas 
a velmi nevybíravý slovník. Větši-
nou chodívala pěšky a to tak rych-

le, že mnozí tvrdili, že byla v Sušici 
dřív než autobus, proto „vrtule“. Její 
„starej“ byl velmi družný, rád si sed-
nul k povětrným ženštinám a roz-
vinul s nimi hovor, což „vrtule“ ne-
snášela. Jednou přijeli do Sušice na 
trh,kde se prodávala kuřata. Vrtule 
čekala ve frontě a její „starej“ zašel 
do Liďáku a sednul si k povětrným 
ženštinám a začal se s nimi bavit. 
Po nějaké době vtrhla „vrtule“ s kra-
bicí kuřat do lokálu a začala jejímu 
„starýmu tak šíleně nadávat (nebu-
du opakovat). Já jsem se naštvala, 

milou „vrtuli“ jsem popadla kolem 
pasu a s krabicí kuřat ji vynesla ven. 
Docela jsem to zvládla, ona vážila 
tak 40 kg i s postelí! No a její „sta-
rej“ pak za ní došel a co se odehrálo 
na ulici, to nebudu popisovat. 

U stolu vlevo sedával také pan 
Havlík, seděl v čele stolu a sledoval, 
kdo vchází dovnitř Liďáku. Vždy 
zvedl pravici a každého přicházejí-
cího zdravil „Nazdar, ty stará dři-
no, já tě znám jako svý boty, kterej ty 
jsi?“ K tomutu stolu přisedla občas 
babka Levejch. Důchodkyně, která 
občas vypomáhala na poště – roz-
nášela noviny – docházívala také 
do nemocnice a tam dokázala prodat 
noviny i rok staré! V Liďáku si sed-
la vždy proti vchodu, aby měla pře-
hled, kdo vchází. Když si tam sedli 
nějací ‚zajíci‘, rozvinula své osobní 
kouzlo. Vyptávala se jich, zda už 
mají nějakou holku a poučovala je 
o praktikách soužití. Ne vulgárně 
ale se vtipem – nikoho neurazila.

V dolejší čás-
ti restaurace se-
dávali hosté, co 
k nám chodíva-
li pravidelně na 
obědy. Vznikl 
takový neorgani-
zovaný zasedací 
pořádek – ještě 
dnes, po mnoha 
letech mohu ur-
čit, kde kdo se-
děl a co si objed-
nával k obědu. 
Měla jsem takový 
přehled, že když 
jsem viděla hosta 
vcházet do dveří, 
podle jídelníčku 

jsem mu nesla oběd, málokdy jsem 
se spletla! Zajímavou fi gurkou byl 
pan Mleziva, sušický malíř a inte-
lektuál. Věčně něco psával a pozo-
roval „cvrkot“. Ráda jsem ho po-
slouchala. Také k nám chodíval Joža 
Mrázek-Hořický, nezapomenutelný 
človíček!

V pravém rohu sedávali čtyři dů-
chodci – vdovci. Několikrát jsem je 
doprovázela po Šumavě. Byli to pá-
nové okolo 80 let, mně bylo kolem 
třiceti. Oni mne milovali,byla jsem 
pro ně „jejich Mařenka“.

Jednou jsem od jednoho hos-
ta dostala psaníčko (lístek papíru) 
na kterém bylo napsáno „Mařen-
ko, dnes budu sám doma, nechám 
otevřená vrátka, budu na vás čekat. 
No, já s tím papírkem zašla do šat-
ny, abych si přečetla, co tím „básník 
chtěl říci“. Vůbec jsem nevěděla, co 
s tím psaníčkem udělám! Rozcupo-
vala jsem ho na kousky a spláchla 
do záchodu. No, jo! Nikdo si neumí 
představit jak dlouho trvá, než všec-
ky částečky papíru zmizí pod vodou 
– nekonečná doba. Přišla jsem k „pi-
sateli“ a prohodila: „Tak tohle va-
řit nebudu!“ A bylo „vymalováno“.

Do zadní části Liďáku chodíva-
li strávníci různých podniků a také 
tam v létě chodíval hudební sklada-
tel, dirigent František Stupka, rodák 
z Tedražic. Poněvadž měl nějaký 
zdravotní problém s polykáním, dá-
vala jsem mu oběd do hlubokého ta-
líře, jak si sám přál. Chodíval k nám 
s manželkou celé léto! Jednou mi 
řekl takovou srandovní větu. „Ma-
řenko“, já nejsem František Stupka, 
jsem František „Vomáčka“, protože 
ty vaše omáčky jsou luxusní, tak mi 
je dávejte do hlubokýho talíře, já je 
budu jíst lžicí.

Také k nám chodívali celé léto 
manželé Kreutzovi. Pan Kreutz byl 
akademickým malířem, mám od 
něj na památku hezký obraz s fi al-
kami. Jeho nádhernými obrazy se 
mohou pochlubit sušická banka 
a spořitelna!

Odbočím nyní na jinou lajnu.
Každý pátek se u nás začala scházet 
parta kamarádů, sedávalo se v zad-
ní části Liďáku, došlo také ke zpě-
vu a hraní na kytaru. Začali k nám 
chodit také lékaři z nemocnice, aby 

si po své náročné práci mohli v po-
hodě odpočinout. Říkali jsme tomu 
„zpěvy páteční“. Všichni jsme se 
dobře znali, takže se začalo vzpo-
mínat na různé legrační příhody 
a došlo také někdy ke zpěvu. Pan 
Sedlecký, zvaný Pukavec hrával 
na kytaru, jeho oblíbená písnička 
byla „Já jsem ten zajíček nešťast-
ný“– nikdy ji nedohrál – bylo třeba 
svlažit hrdlo, takže jsme se nikdy 
nedozvěděli, zda myslivec zajíčka 
střelil nebo ne!

Další sestava: Pekař Rendl (Ban-
důr), můj manžel Ragulin, Šperl sa-
niťák – rybí řezník, dále přezdív-
ky Barda, Vševěd, Cukrář, Packa, 
Profesor, Radní, Sokolník, Šedý 
vlk, Kakánek a další. Mně nazýva-
li „předsedkyně“, poněvadž jsem 
vždy zorganizovala nějakou blbost, 
aby byla zábava. Každý pátek se vy-
bírala od každého padesátikoruna, 
za peníze se koupila fl aška rumu, ně 
co jsme dávali personálu za to, že 
s námi měli tu trpělivost ponocovat! 
Vše se zapisovalo do kroniky, kte-
rou vedl Pukavec, podle počtu vy-
pitých rumů byla buď čitelná nebo 
ne! Venda Míčka – číšník. Chlapi 
ho škádlili, když prohrávala jeho 
milovaná Sparta. On vydržel hod-
ně, nikdy neřekl sprosté slovo, ale 
když ho někdo „vytočil“ prohodil 
– pánové, prosím pěkně, polibte mi 
pr...! To prosím pěkně nevynechal, 
aby zjemnil svůj výrok. Při těchto 
sedánkách se pravidelně připravo-
vala nějaká specialita – různé zabi-
jačkové pochoutky, ryby, smažené 
„býčí koule“ a mnoho dalších spe-
cialit. Vrcholem býval pečený beran 
nebo sele, to se pečívalo u Bandů-
ra v peci. Při konzumaci měl kaž-
dý mastnou hubu, že mu mastnota 
stékala po bradě.

Mezi tuto partu začali chodit 
i lékaři ze zdejší nemocnice a den-
tisté. Primář Voves býval docela 
dobrým karbaníkem, s mým man-
želem a kamarády někdy, když „pa-
dala“ karta, dokázali hrát skoro až 
do rána! Pan primář měl také rád 
fotbal, když ho vysílali v TV, cho-
díval k nám domů (neměl to dale-
ko, bydleli jsme jen přes chodbu!) 
Jak byl unavený prací v nemocni-
ci, kolikrát po několika minutách 
usnul. Takže často nevěděl, jak hra 
dopadla. A jak se jeho nadmetrá-
kové tělo vrtělo v křesle, měli jsme 
doma pod křeslem prošoupané lino. 
Obě naše rodiny spolu kamarádi-
ly, s paní Jitkou jsme občas jezdily 
autem do Plzně na premiéry fi lmů 
a také do divadla.

Je nás už málo, kteří z této par-
ty můžeme vzpomínat, nechalo 
by se to spočítat na prstech jedné 
ruky! Všichni už na to vzpomína-
jí z „druhého břehu“, odkud není 
návratu. Tyto vzpomínky nejdou 
předkládat, zabalené jenom do hed-
vábí hezkých slov – musí se po-
dávat tak jak spontánně vznikly – 
tudíž „na tvrdo“. Jinak by ztratily 
své kouzlo.

Byli jsme ohromná parta, kte-
rá držela vždy dohromady spous-
ta let. Jen žasnu, jak ti mladí stár-
nou. Tehdejší učnice jsou už také 
v důchodu,jsou babičkami a já už 
několikrát prababičkou!

Potěšení je mi, když potkávám 
bývalé hosty, kteří vzpomínají na 
naše služby s úctou a uznáním. Je 
tu taková odměna za léta práce, kte-
rou celý kolektiv Liďáku věnoval 
svému povolání.

 Zavzpomínala dlouholetá za-
městnankyně v Lidovém domě

 Marie Malá.
příště: Liďák na cestách 

Z farmy
k Vám dom

Nový e-shop
s regionálními potravinami

startuje v Sušici
sumavaprodukt.regionalnispeciality.cz

Sušická nemocnice s.r.o. hledá :
• Zdravotní laborantku/laboranta – na oddělení klinické 
   biochemie a hematologie , odborná způsobilost dle 
   zák.96/2004 Sb.
   Informace RNDr. Eva Fedorová, primář OKBH – 777 113 984 
• Zdravotní sestry – na různá oddělení, možnost zkráceného 
   úvazku nebo DPP – Informace p. Harantová – 608 976 155
Nástup možný ihned, platové podmínky v závislosti 

na vzdělání a praxi.

Kašperskohorský pivovar 
hledá posily do zavedené restaurace 
i cukrárny přímo na Náměstí 
v Kašperkých Horách.
Hledáme nadšenou a šikovnou kuchařku nebo kuchaře 
na HPP nebo DPČ i pomocné síly do kuchyně na letní 
sezonu a obsluhu do pivovaru nebo do cukrárny 
na letní sezonu s nástupem od června. 
Pokud máte zájem o stabilní plat, férové jednání 
a vstřícný kolektiv a práce se nebojíte, neváhejte prosím 
kontaktovat Sašu Michalovou na tel. 602 579 113 

nebo mailem na pivo.kasperky@gmail.com.

Od pana Františka Stupky jsem dostala foto s věnováním.

S ostatními zaměstnanci Liďáku v kuchyni. 

V Liďáku jsem slavila i své narozeniny.
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám akumulační kamna –
3 kW – téměř nepoužité (důvod: 
zavedení dálk. topení); El. olejový 
radiátor „Jawa“ (3 stupně vytápění). 
Tel. 607 623 251
Prodám nové masivní pivní sety 
ze smrkového dřeva. D – 200 cm, 
š – 145 cm. Cena 3 500 Kč. Tel.
607 887 492
Prodám obývací stěnu – délka – 
2,40 m, výška – 170 m (6 dílů) – 
tmavá, jídelní, chalupářská – stylo-
vá. Cena dohodou. Tel. 607 866 783
Prodám sadu k paličkování – vá-
leček, 42 paliček, háček, špendlíky. 
Cena dohodou. Tel. 607 866 783
Prodám rozkládací jídelní stůl a 4 
bílé židle – velmi pěkné. Cena – do-
hodou. Tel. 607 866 783
Prodám 700–800 ks dutých cihel. 
Bubnovou sekačku na vysokou trá-
vu s pojezdem, 3fázový motor s plo-
chou řemenicí 8 cm. Trojdílné špa-
letové okno 102x157 je zasklené. 
Ceny dohodou. Tel. 606 455 277
Prodám nové masivní pivní sety 
ze smrkového dřeva d – 200 cm,
š – 145 cm. Cena 3 500 Kč. Telefon: 
607 887 492
Prodám Hyundai Elantra, 1.6, r. v. 
2005, 1. majitel, garážovaná, bez 
koroze. Najeto 129 000 km. Vel-
mi dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 
732 669 914
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím dětské kolo i s přídavnými 
kolečky pro tříletého chlapce, velikost 
č. 14–16. Telefon: 607 112 112, Sušice
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 
Nabízíme pronájem prostor 
místo Rodinného centra Suši-
ce – Medvídek, z.s., Nuželická 
26, 342 01. Částka je 3 500 Kč 
na měsíc bez energií. Volný od
1. 5. 2020. Tel. 724 324 757. 
Pronajmu v Sušici, Nádražní 
ulici plechovou garáž o velikos-
tech 3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1.500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro 
prodej, darovací smlouvu, dě-
dické řízení, úvěr, hypotéku, 
účetnictví apod. – kvalitně 
a rychle. I. Drábková, Sušice. 
Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
46letý svobodný, hledá paní 
hezkého vzhledu s normální 
postavou do 40 let. Nejlépe ze 
Sušice, Klatovy a blízké okolí. 
SMS na tel. číslo: 731 789 666 
nebo 607 647 563. Zn.: „Láska 
je mocná čarodějka.“
Ozve se žena s vyřešenou mi-
nulostí kolem 55 let, štíhlejší 
zatím na přátelský vztah: Na-
bízím spolehlivost, zajištění. 
Bližší info. případně osobního 
setkání. Sušicko, Horažďovic-
ko. SMS, tel.: 605 902 632
Nabízím – jazykové a stylis-
tické úpravy textu, korektury 
bakalářských a magisterských 
prací a různých publikací; do-
učování z českého jazyka; pří-
pravu na přijímací a maturit-
ní zkoušky. Více informací na 
www.hezkycesky.top nebo na 
tel. 606 494 996
70/174 nekuřák mladšího vzhle-
du hledá ženu štíhlejší nad 60 
let, která ještě věří v lásku. Od-
povím všem, Klatovy, Sušice 
a okolí. Tel. 702 869 089
Divadlo Schody se ptá obča-
nů, zda nemá někdo doma staré 
křeslo.Potřebujeme do nové hry. 
Vyšší ušák, a lehký na stěhová-
ní.Tel. 607 839 779
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, 
židlí a čalounění. Zdeněk Ku-
beš, tel. 607 630 244
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trá-
vy a údržbu zahrad. Telefon: 
722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. Tel. 
721 484 172

Uzávěrka 
příštího vydání

Sušických novin 

bude 28. 5. 2020 ve 12 

hod.

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

Koupím chalupu (i ruinu) 
nebo stavební pozemek 

v okolí Sušice nebo v okolí Kašperských hor.
Kontakt: tel 775 330 140, email: ritia@email.cz

NABÍZÍM VÝUKU NĚMECKÉHO JAZYKA 
pro všechny věkové kategorie a úrovně. 

Možná také výuka přes SKYPE. 
Dále nabízím: PŘEKLADY nj/čj a čj/nj, VÝUKU ČJ 

pro cizince. Sestavím Vám životopis, pomůžu 
s vyplněním německých formulářů.

Kontaktovat mě můžete na 606 947 810. 
Mgr. Jana Pšeidová

Sociální služby Města Sušice
Hledáme: zaměstnance, dobrého člověka tělem i duší, na pozici

pracovník v Sociálních službách - pečovatel,-ka.

Nabízíme: stabilní zaměstnání v místě bydliště.

Ti, kteří mají empatii a chuť pomáhat seniorům 

v jejich přirozeném prostředí, 

volejte 606 045 525 Renatu Vácovou 
nebo 602 524 705 Pavlu Pillerovou.

Ordinace Všeobecného praktického lékaře v SUŠICI, 
hledá zdravotní sestru na HPP / 35 hodin týdně

Mzda: 22.500 až 32.000 Kč čistého

Náplň práce: • organizace provozu ordinace

• objednávání vakcín a léků   |   • práce s lékařským programem   

• odborná péče o pacienty   |   • OOP zajištěny

V případě zájmu: • návštěvy u registrovaných pacientů doma   

• odborná péče o pacienty v domácím prostředí – měření TK, P, 

odběry, převazy   |   • služební vůz   |   • mobilní telefon

• flexibilní pracovní doba - čas a trasu návštěv si určujete sama

Nabízíme: • 5 týdnů dovolené, 3 sick days   |   • přátelský tým

• možnost celého úvazku ve 4 pracovních dnech

• placené vzdělávací akce   |   • možnost kariérního růstu – stále 

do týmu hledáme sestry manažerky

Požadujeme: • empatický a přátelský vztah k našim pacientům

• spolehlivost   |   • praxe v ambulanci VPL není podmínkou

• SŠ vzdělání v oboru všeobecná nebo praktická sestra 

• řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič

V případě Vašeho zájmu kontaktujte Bc. Petru Hejhalovou:
tel. 608 763 664, e-mail: personalni@vseobecnylekar.cz.

Firma MEDICA FILTER, spol. s r.o. Kašperské Hory hledá

 Kuchaře do závodní jídelny
• cca 80 obědů, vybavená kuchyně
Nabízíme:   • nástupní plat od 16.000,- Kč

Šičky a švadleny
 Nabízíme:   • nástupní plat od 15.000,- Kč

U všech  profesí nabízíme:   
• týden dovolené navíc a příspěvek na penzijní připojištění
  po odpracování 1 roku

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



ný hrnec nebo Balada pro banditu. 
Jiným žánrem v podání Svatoboru 
byla pásma písní na různá dobová 
témata, např. Hašlerky (z písní K. 
Hašlera), Tmavomodrý svět (pís-
ně J. Ježka) nebo Kramářské písně.

Po sametové revoluci stačilo jen 
vyslovit jméno Václava Havla a Češi 
byli všude přijímáni s velkou srdeč-
ností a zájmem. Vzpomínám si na 
první koncert se Svatoborem začát-
kem ledna 1990 v českém kostele ve 
Vídni, kde jsme zpívali a hráli „Ry-
bovku“. Nevím, kdo byl víc dojatý, 
jestli účinkující nebo posluchači, ale 
emoce byly tak silné, že i dnes, po 
třiceti letech, si dokážu tu vzpomín-
ku živě vrátit. Pak následovaly další 
koncerty v mnoha evropských ze-
mích, třeba v rakouském Eferdingu, 
v SRN v Degendorfu, ve Švýcarsku 

v Amriswilu či Uetendorfu, který je 
i se svým sborem družebním měs-
tem Sušice. Jeho Männerchor je po-
zván i na letošní 160. výročí Svato-
boru 9. 10. 2020 do našeho města.

Silným zážitkem byl před lety 
zájezd na jižní pobřeží Francie do 
Saint Rapfael, jehož úžasná katedrá-
la, zvuk jejích varhan a koncert v ní 
nás zcela ohromily. Bydleli jsme 
v rodinách, takže jsme i trochu na-
hlédli do jejich života a společně 
jsme navštívili třeba Monaco (s vý-
borným obědem v typické francouz-
ské restauraci), Monte Carlo nebo 
Saint Tropez, kde jsme se „zvěčnili“ 
před policejní stanicí z fi lmu „Čet-
ník ze Saint Tropez“. Francouzi byli 
velmi milí a pohostinní a při loučení 
jsme byli všichni dojati. Následoval 
Cardiff ve Walesu, Edinburgh ve 
Skotsku, Helsinky a Tommerup ve 
Finsku a další místa. Všichni „účast-
níci zájezdů“ mohli vidět cizí země, 
což bylo do té doby téměř nemožné 
a zároveň propagovali a reprezen-
tovali ČR.

 Ještě bych ráda zmínila článek 
Ing. Aleše Janáka v Sušických no-
vinách, který reaguje na moje před-
chozí články a poděkovala mu za 
doplnění informací o Smetanově 
sále a orchestru gymnázia jeho 
vlastní vzpomínkou. 

A. Fišerová
 (Pozn. red.: Minulý díl měl mít 
číslo 9! Omlouváme se za chybu.)

Dobrý den, přátelé. Vítám vás 
u třetího dílu mého letošního veli-
konočního triptychu. Dnes – pro-
tože již víme, že velikonoční čas 
vrcholí a končí až o letnicích, svát-
ku seslání Ducha svatého (letos vy-
chází na 31. května) – se dostáváme 
k rozhovoru s knězem, teologem 
a biologem Markem Orko Váchou, 
který jsme si mohli o Velikonoč-
ním pondělí poslechnout na Čes-
kém rozhlase. V předchozích dílech 
jsme si řekli, kde a proč se Veliko-
noce vzaly, proč se jedním z jejich 
symbolů stal beránek, a kdo byl, je, 
Dobrým pastýřem.

Nebudu rozhovor s Markem 
Orko Váchou přepisovat. Použiji 
jen nejdůležitější myšlenky. Celý 
ho najdete na webu ČRo pod titul-
kem „O Velikonocích nekážu. Ne-
chci svými úvahami rozmělňovat 
tu krásu“.

Má více rovin, ale mne nejvíce 
zajímalo, jak se Marek Vácha vy-
pořádá s tématem Velikonoc – v po-
rovnání s populárnějšími Vánoce-
mi. Tedy: „Vánoce jsou pro všechny 
svátky radosti, kdy si lidé uvědomu-
jí, že darovat je lepší, než dostávat. 
Kouzlo lásky padá na celý národ, 
na celý svět. Naproti tomu jsou Ve-
likonoce mnohem hlubší, teologic-
ky významnější, obřady složitější, 
propracovanější, mystičtější, tajupl-
nější, více nás zasahují. Dotýkáme 
se nejdůležitějších tajemství křes-
ťanského života. Poslední večeře 
(čtvrtek), přísný půst na Velký pá-
tek (Ukřižování), ticho Bílé soboty, 
výbuch (radosti) v noci ze soboty na 
neděli (Vzkříšení). Svátky se mno-
hem více zapíší do duše člověka… 
Hloubka Velikonoc je nedoceně-
ná. Přál bych vám obřad na Bílou 
sobotu: mše svatá je plná symbolů. 
Před kostelem se rozdělává oheň, 
od něho zapalujeme paškál, to je 
jediné světlo, se kterým se vchází 
do kostela, který je úplně ve tmě, 
potom jáhen zpívá exultet, píseň, 
kterou byl stvořen svět – fantastic-
ké tajemství… Obřady pokračují 
v oblouku mnoha biblickými čte-
ními od stvoření světa po Vykou-

pení člověka. Svěcení vody, to je až 
šamanské…, žehnání, kněz vylévá 
vodu na 4 světové strany, noří do 
ní paškál, míchá vodu se svatými 
oleji… To je něco tak tajemného, 
mystického…“

Nejsem teolog, ani farář. Marka 
Orko Váchu rád čtu, poslouchám. 
Pokud bych ale měl Velikonoce při-
blížit lidem, kteří obyčejně do kos-
tela nechodí, šel bych na to jinak. 
Velikonoční liturgie je samozřejmě 
tajuplná, mystická. Velikonoční pří-
běh je daleko složitější, než ten vá-
noční. Najdete zde přátelství, zradu, 
ztrátu víry, smrt, vykoupení, vzkří-
šení, věčný život. Co slovo, to vel-
ké téma. Prožít velikonoční vigilii 
do hloubky, porozumět jí, může jen 
křesťan. Člověk vně obřadům rozu-
mět nebude a vše pro něj skončí sku-
tečně jen šamanským čarováním.

Vánoce jsou svátky narození. 
Ježíška. Jistě je cítíme i jako svát-
ky obdarování (a obdarovávání). 
To podstatné ale, čím pro nás Vá-
noce jsou, je přece naděje. Naděje, 
že skrze to malinké miminko ležící 
ve slámě stane se svět lepším. Ra-
dost a naděje. Velikonoce? Velký 
pátek život tohoto miminka ukončí. 
Ne zrovna pěkně. Kříž. Žádná zá-
řící hvězda ukazující cestu králům 
k Betlému. Tma a… smrt. A přesto 
– Velikonoce nejsou ani o smrti, 
ani o tmě, ani o světle, ani o vykrá-
pění světových stran. Jsou o tom 
všem, ale… Tím hlavním tématem 
je oběť. Oběť z lásky. Velikonoce = 
Láska. Láska, která přemáhá smrt. 
Mění svět… Vzpomínáte na naše 
loňské přemítání o tom, co dělá člo-
věka člověkem? Láska, která, i když 
ji přibijete na kříž, nezahyne. Až 
tedy za rok vstoupíte do chrámu 
a budete zpovzdálí sledovat ony ša-
manské velikonoční obřady, mysle-
te na ni. A společně s námi křesťany 
zazpívejte si radostně a s vděčností 
Aleluja! Už víte, proč.

Buďte zdrávi, přátelé. A pokud 
to jde – i s Bohem.

Příště letnice.
16. května 2020
Martin Mejstřík
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Aleluja

Poznáváte?
Minulou hádankou byl pohled na 

náves v obci Velký Bor. Obec své 
názvy měnila – Bor Křížovnický, 
Bor Větší, aby se odlišila od svého 
protějšku, Malého Boru.

Velký Bor leží v malebné kraji-
ně Prácheňského kraje, který tvoří 
předhůří šumavského masívu. Ves-
nici protíná silnice, která ji na jed-
né straně spojuje s 5 km jižně vzdá-
leným městem Horažďovice, na 
opačné straně pokračuje směrem 
na Nepomuk a Plzeň. Obec leží na 
rozhraní západních a jižních Čech, 
je výbornou základnou pro výlety do 
Blatné, Strakonic, Horažďovic, Suši-
ce, Klatov, Plánice, Nepomuka, ale 
i na nedalekou Šumavu. Obcí a jejím 
těsném okolí prochází několik cyk-
lotras, umožňujících pokračovat po 

navazujících značeních až do okresů 
Strakonice a Plzeň-jih.

Obec Velký Bor se skládá ze 
tří místních částí: Velký Bor, leží-
cí v katastrálním území Velký Bor 
u Horažďovic, Jetenovice, ležící 
v k.ú. Jetenovice a obec Slivonice, 
ležící v k.ú. Slivonice, nesousedícím 
bezprostředně s předchozími dvěma.

Ve Velkém Boru, ležícím v nad-
mořské výšce 452 m, žije 357 obyva-
tel. (Dohledal jsem, že k roku 1890 
se uvádí v obci Bor Velký + Pazder-
ny 625 obyvatel, 92 domů). Katast-
rální území obce má rozlohu 855 
hektarů a je tvořeno ornou půdou 
s výrazným podílem travních poros-
tů. Poměrně velké je zalesnění se za-
stoupením smrku, borovice a jedle, 
méně se objevuje dub a buk.

Jižně od Velkého Boru a od Jete-
novic prochází železniční trať Plzeň 
– České Budějovice (v příslušném 
úseku dvojkolejná), na které jsou zří-
zeny zastávky Velký Bor (u přejezdu 
silnice II/188) a Jetenovice. Železni-
ce umožňuje spojení na Prahu, Do-
mažlice, Klatovy, Strakonice a ná-
sledně do Německa nebo Rakouska.

Velký Bor u Horažďovic vznikl 
ve 12. nebo 13. století. Údaje o zalo-
žení zatím nejsou přesně známy. Byl 
to královský hrad, který se rozkládal 
na návrší, kde se dnes nalézá škola. 
Hradby se táhly až k rybníku, jímž 
protéká velkoborský potok. (Mís-
tu kolem školy se dodnes říká „Na 
Hradě“). V podhradí bylo městečko 
s kostelem a duchovní správou na 
faře č. 1 podřízenou prácheňskému 
děkanátu. Poprvé je v historických 
pramenech zmiňován Velký Bor, 
když jej král Václav II. daroval roku 
1283 Dětřichu Špacmanovi.

Za zakladatele hradu bývá po-
važován Půta z Potštejna (u Vam-
berka), domažlický purkrabí, který 
městečko získal v roce 1304 vý-
měnou za polovinu hradu Litice 
(u Žamberka) od krále Václava II. 
Archeologický výzkum však doložil 
vznik hradu již ve 13. století. 

Půtovi vnuci, Vilém a Oldřich, 
hrad pak darovali v roce 1336 se sou-
hlasem své matky Benedikty Velký 
Bor zderazskému klášteru v Praze. 

Klášter užíval borský sta-
tek až do husitských vá-
lek, kdy byl v roce 1420 
husity dobyt, pobořen 
a již nikdy nebyl obno-
ven. Král Zikmund sou-
časně zastavil „křižov-
nickou“ ves Bor (o hradu 
nebyla zmínka) bratrům 
Janu a Vilému z Rýzm-
berka a v roce 1437 tuto 
zástavu potvrdil. Bor tak 
byl spojen s Rabím až do 
vymření borské větve 
pánů z Rýzmberka v roce 
1481. Po roce 1519 připadl Velký Bor 
k blízkým Horažďovicím. Rozvali-
ny hradu využívali místní jako zdroj 
kamene, jediným pozůstatkem byl 
klášterní kostel zasvěcený sv. Buria-
novi. Při něm byla v roce 1764 posta-
vena mohutná budova špitálu, která 
se ve své hmotě dochovala dodnes. 
Kostel se stal jeho součástí a byl za-
svěcen sv. Petru a Pavlovi. Po zruše-
ní špitálu z něho vznikla v roce 1810 
škola, která sloužila až do roku 2001. 

Na východním úpatí kopce stojí 
kostel sv. Jana Křtitele, původně ro-
mánský (loď s půlkruhovými okén-
ky na jižní straně), kolem r. 1300 byl 
raně goticky přestavěn, okolo r. 1500 
sklenut křížovou klenbou. Barokní 
úpravy byly provedeny v 18. století. 
V sedmdesátých letech 20. století 
byl upraven do nynější podoby. Ol-

Historie Hudební školy v Sušici – 10. díl
Z l o m o v ý m 

rokem pro celou 
společnost a tím 
i pro školství se 

stal rok 1989. V Praze došlo 17. lis-
topadu k hrubému potlačení pokoj-
né demonstrace studentů na Národ-
ní třídě a tím začaly zásadní změny 
ve všech oblastech našeho politic-
kého i společenského života. Byl 
zrušen čl. 6 Ústavy ČSSR, založe-
no OF, ustavena nová vláda a 29. 12. 
1989 byl zvolen novým preziden-
tem republiky Václav Havel. Toto 
vše se projevilo také ve školství, kde 
docházelo postupně ke změnám.

Naše LŠU, tedy její učitelé a žáci, 
uspořádala, nebo se účastnila mno-
ha veřejných akcí během celého 
školního roku. Tento rok se neko-
naly žádné soutěže v oborech, kte-
rých by se LŠU zúčastnila. Sušické 
hudební večery dále pokračovaly 
od září 1989 do května 1990. Hlavní 
událostí pro Lidové školy umění se 
stalo jejich celostátní přejmenování 
na ZUŠ – Základní umělecké školy.

V roce 1990–91 do učitelského 
sboru nově nastoupili Tomáš Bas-
tl – trubka a Václav Diviš – LDO 
(Literárně-dramatický obor) a tím 
se pedagogický sbor rozrostl na 15 
učitelů. Počet žáků se upravil na 407: 
HO (hudební obor) – 116, TO (taneč-
ní obor) – 83, VO (výtvarný obor) 
– 170, LDO (literárně dramatický 
obor) – 38. Od 1. 9. 1990 byla také 
zavedena čtyřstupňová klasifi kace 
místo pětistupňové.

Škola uskutečnila 8 výchovných 
koncertů pro 1.–8. roč. ZŠ a jeden 
výchovný koncert učitelů ve Stodu. 
Dále pak interní žákovské besíd-

ky a veřejné kon-
certy HO za spo-
luúčinkování SDS 
(Sušický dětský 
sbor), TO, Lidové 
muziky a kvartetu 
zobcových fl éten. 
Poprvé uvedl také 
LDO, vedený V. 
Divišem, 2 před-
stavení pro ZUŠ 
a ZŠ ve Smetano-
vě sále.

Hranice se uvol-
ňovaly a tak jsme 
si mohli jet za-
hrát i do sousední 
SRN. Např. v Re-
genu účinkovaly 
děti z TO a lidové 
muziky a také pě-
vecký sbor Svato-
bor s některými učiteli ZUŠ.

Symfonický orchestr ZUŠ Kla-
tovy, kam jezdili hrát někteří další 
učitelé, zase účinkoval v Reichen-
bachu, Rodingu, Zwiesselu nebo 
Wörthu. Spolupráce mezi muzikan-
ty začala být různorodější tak,jak 
by to mělo vždycky být a stále se 
rozvíjela. ZUŠ také více spolupra-
covala s pěveckým sborem Svato-
bor, hlavně díky jeho sbormistro-
vi J. Baierlovi. Nejenom zpěváci, 
ale i muzikanti z řad učitelů ZUŠ, 
se podíleli na koncertech Svatobo-
ru, hlavně vánočních, ale i ostat-
ních. Kromě kmenového repertoáru 
k těmto koncertům patřily i sborové 
scény ze známých muzikálů v do-
bových kostýmech a s výbornou 
choreografi í S. Čížkové, např. Pan 
Pickwick, My fair lady, Divotvor-

Studentský orchestr Gymnázia Sušice v začátcích po válce – v pozadí vlevo 
prof. F. Procházka s manželkou M.Cittovou   foto vlastní fotoarchiv – 2x

pěvecký sbor Svatobor 

tářní obraz od J. Schmidta je z roku 
1878, cenná je gotická socha Mado-
ny z pol. 15. století. V blízkosti farní 
budovy stál ještě v pol. 17. století re-
sidenční dvůr Elišky z Rýzmberka.

Východně od vesnice se nachá-
zí barokní kaplička sv. Anny se stu-
dánkou, při silnici do Jetenovic krás-
ná boží muka.

Dominantní pohled na vesnici se 
nám naskýtá od jihu. Je tvořen návr-
ším s budovou bývalého hradu, kos-
telem a řadou domků stojících těsně 
na břehu rybníka zvaného „Podkos-
telák“. Celá tato malebná scenérie 
se zrcadlí na hladině rybníka a je 
stálým námětem pro řadu malířů 
i fotografů.

V obci můžeme najít obec-
ní úřad, poštu, knihovnu, kostel 
a hřbitov. Pro využití volného času 

je v obci k dispozici sportovní hřiště 
a další sportoviště. Místní obyvatelé 
mohou využívat plynofi kaci i veřej-
ný vodovod. 

Obec se může pochlubit několi-
ka slavnými rodáky. Zřejmě nejvý-
znamnější, i když doma dlouho opo-
míjený, je Sylvestr Krnka, vynálezce 
pušky. A dalším slavným rodákem 
je malíř Bohumil Ullrych, který se 
narodil 12. 12. 1893. Jeho díla jsou 
umístěna v několika galeriích v celé 
republice, nejrozsáhlejší expozice 
je zřejmě na zámku v Březnici. Od
31. ledna 2002 obec užívá znak 
a vlajku.

Pokud dokážete identifikovat 
obec na nové hádance, pište prosím 
na e-mail: bur.mira@seznam.cz.
Děkuji. Mgr. Miroslav Buršík, 

Muzeum Šumavy
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dvě oslí samice – Terezka a To-
nička – typického osla domácí-
ho, který je původem z Afriky.“

Jaká máte ještě další zvířata? 
„Máme tu ještě ovce, kozy 

a prasátko. Ti přebývají v jednom 
výběhu. Dokon-
ce to někdy při-
způsobíme tak, 
že jdou společ-
ně na pastvu 
i s osličkami, 
lamami a pštro-
sy. Občas mezi 
nimi pobíhají 
i naši dva velcí 
psi. Zvířata mají 
různou povahu, 
lamák je domi-
nantní, ale mají 
to mezi sebou 
vyjasněné a pro-
blémy nejsou.“ 

Co by s t e 
chtěli vzkázat těm, kteří se na 
zvířátka chodí dívat? 

„Důležité je, aby ke zvířátkům 
chodili v klidu, nepokřikovali, ne-
plašili je a pejsky měli na vodít-
ku. Zvířata pak budou také klidná 
a odměnou pozorovatelům bude 
jejich přirozené chování. Uvidí tře-
ba malého klokánka, jak vyleze 
z maminčiny kapsy, dohopká si 
pro větvičku a začne jí baštit. Ape-

lovali bychom na 
trochu větší po-
koru lidí… při-
šli přece oni na 
návštěvu a zví-
řata jsou doma. 
Určitě platí zá-
sada nekrmit. 
I když by totiž 
dávali vhodnou 
potravu, zvíře 
už jí může do-
stávat poněko-
likáté a to pro 
ně není dob-
ré. Jinak jsme 
rádi a děkujeme 

všem, kteří nám nosí suché pečivo, 
zeleninu nebo i větvičky z ořezá-
vaných ovocných stromů.“

Máte v plánu do budoucna 
pořídit si a chovat ještě další 
zajímavé či exotické druhy? 

„Plány by byly, ale realita nás 
trochu brzdí... Nicméně proza-
tím nebudeme prozrazovat. Na-

šim cílem je se 
o zvířata na-
dále pravidel-
ně dobře starat 
a pečovat, aby 
zde byla spoko-
jená a mohla dě-
lat radost nám, 
i ostatním, co 
se na ně přijdou 
podívat. Často 
jsou prý naše 
zvířátka jedi-
ným lákadlem, 
které dostane 
děti ven na pro-
cházku. Je hez-
ké, když řeknete 
klokan a i malé 
dítě ho dokáže 
namalovat.“

Děkuji za rozhovor.
text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz
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(8. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Nejsvětější trojice je jméno boží ve třech osobách. Zahrnuje 

Otce, Syna a Ducha svatého. Trojiční dogma, které nemá přímou 

oporu v Novém zákonu, bouřlivě vykrystalizovalo ve 4. století. 

Velkými církvemi je přijímáno v původní podobě. Nesdílejí ho 

naopak některá letniční hnutí, unitáři, rastafariáni, kristadelfiáni, 

mormoni, kvakeři a další.

Kostel Nejsvětější Trojice ve Zhůří u Javorné byl postaven roku 

1762. Poslední mše zde byla sloužena v dubnu 1952. Kostel i obec 

byly později zbořeny. Po revoluci zde byla vystavěna malá kaplič-

ka. Kostel Nejsvětější Trojice ve Strážném byl postaven roku 1780. 

Již poškozený byl roku 1965 odstřelen. Místo kostela je nyní piet-

ně upraveno. Ilustrace přináší symboly jednotlivců svaté trojice: 

Otcovo Boží oko, Synovu rybu a holubice Ducha svatého.

I parta klokanů bydlí na kraji Sušice
Sním, či bdím, říkal jsem si ne-

dávno, spatřiv po sušické louce 
hopkajícího bílého klokana. Ne-
byl to sen a tuto realitu mi se sa-
mozřejmostí sobě vlastní určitě 
potvrdí většina místních dětí. Do-
konce celé malé stádo klokanů žije 
ve svém pavilonku s výběhem při 
cestě na Kalich. A nejen to, v dal-
ších výbězích lze obdivovat i jinou 
krásnou a exotickou zvířenu. Ta se 
v poslední době stala častým cílem 
rodinných procházek malých i vel-
kých obyvatel Sušice.

Kde se vzal takový nezvyklý 
zvířecí koutek? S touto otázkou 
jsem pátral po jejich chovate-
li a dostal jsem se k jednateli 
sousedící stavební firmy Petru 
Novému, který se svou ženou 
Petrou zvířata vlastní a pečuje 
o ně. Požádal jsem je proto o roz-
hovor, aby se více mohli dozvědět 
i čtenáři Sušických novin. 

Proč a jak vznikl takový ne-
tradiční chov zvířat?

„Vše začalo zhruba před sedmi 
lety. Vedle fi rmy máme asi hekta-
rový luční pozemek, tak jsme si 
nejdříve pořídili ovečky, aby spá-
saly trávu. Pak jsem řekl, že by 
se mi líbil ještě klokan, no a jed-
nou jsem se vrátil z výletu a byl 
tu v bedně klokan. Dostal jsem 
ho darem od manželky. Posta-
vil jsem mu boudu a slíbil mu, že 
když přežije zimu, tak mu pořídí-
me slečnu. Skippy (jak jinak by 
se mohl jmenovat první klokan) 
přežil a uvítal Lucinku, se kterou 
měl zanedlouho mládě Albínku. 
Dnes chov držíme na čtyřech hol-
kách a jednom klukovi a ty další, 
co se narodí, jdou pokud možno 
dál do světa. Teď zrovna tam jsou 
ještě čtyři mláďata.“ 

O jaký druh se jedná? 
„Máme klokana rudokrkého 

(Výška klokana rudokrkého je 
66 až 93 cm, ocas je dlouhý 62 
až 88 cm, za soumraku se věnu-
je pastvě, mládě nosí ve vaku 40 
týdnů, jeho hmotnost se pohybu-
je mezi 11 až 27 kg – wikipedia), 
cel kem běž-
ný, nechráněný 
australský druh, 
ovšem tím, že 
pochází z men-
šího do Evropy 
dovezeného stá-
da (cca 200–300 
kusů) častěji se 
u něj vyskytu-
je bílá mutace 
– ti tzv. albí-
ni. A to se prá-
vě stalo i u nás, 
z hnědého páru 
se narodil bílý 
a nyní ve výbě-
hu můžete vidět, 
že bílá klokanice má ve vaku zase 
tmavé mládě. Klokan je opravdu 
výjimečné zvíře, má dvě různá 
mateřská mléka. Jedno pro malin-
ké, které se vyvíjí ve vaku a dru-
hé pro odrostlejší mládě, které 
se chodí do vaku k mámě napít. 
Mláďata mají jednou za rok. Klo-
kani se dožívají 12–15 let, v cho-
vu i déle.“ 

Dáváte jim nějakou speciální 
potravu? 

„Ani ne, klo-
kan se živí po-
dobně jako krá-
lík, tedy trávou, 
senem a od nás 
dostávají ješ-
tě jako doplněk 
stravy granu-
le, čerstvé vět-
vičky na okus, 
z e l e n i n o v é 
pamlsky...“

Další netra-
diční druh, kte-
rý chováte jsou 
lamy. Mohl i 
byste je blíže představit? 

„Máme dvě hnědé samice 
a jednoho černého samce Boři-
voje. Všichni jsou druhu alpaka, 
který se využívá především na 
produkci kvalitní vlny. Lamy po-
cházejí z hor Jižní Ameriky. Jsme 
teď v očekávání, jedna lama je 
březí a snad do měsíce by moh-
la porodit. Tak 
snad vše do-
padne dobře. 
Tímto bychom 
u rč i tě  chtě l i 
moc poděkovat, 
MVDr. Melko-
vi, za skvělou 
péči a pomoc se 
zvířátky.“ 

Vyžadují ně-
jakou speciální 
péči? 

„Ano, snaží-
me se jim udr-
žovat srst čistou 
a pěknou, a pro-
to je pravidelně 
v yčesává me. 
Důležité je, aby 
si na vás zvykly 
a při stříhání byly klidné. Stříhají 
se jednou za dva roky.“ 

Viděl jsem také, že máte 
pštrosy. Jaký je to druh? 

„Je to pštros australský – 
tedy emu hnědý. Dostal jsem je 
jako dárek od synů, kteří se teď 
o ně starají. Krmí je převážně 
granulemi.“

A co ti vaši osli? 
„Máme takovou představu, že 

bychom tu časem měli zvířata ze 
všech kontinentů. Toto jsou totiž 

Seriál o zničených pošumavských kostelích a i jejich svatých z knihy:

                            Petr Hrach

Zajímavosti
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