
ku v Praze. Postupně se opravují, 
což mne těší, ale ještě řada práce 
na majitele nebo vedení města čeká.

Sušici vnímám jako bránu do 
nejkrásnějšího českého pohoří a tím 
je pro mne Šumava. V době mých 
gymnaziálních studií jsme pravi-
delně navštěvovali slavný kopec 
Svatobor s rozhlednou, otevřenou 
restaurací a ubytováním. Na cestu 
do kopce pěšky jsme se příliš netěši-
li, ale pobyt tam byl vždy příjemný.

Sušicko pro mne představují 
i významné osobnosti a obyvatelé, 
které ze Sušice znám.

V neposlední řadě je pro mne 
milá každoroční příležitost při-
jet a připomenout si oslavy konce 
druhé světové války a osvobození 
města americkou armádou. Děkuji 
městu a všem, kteří tímto naši his-
torii připomínají nejen obyvatelům 
ale i návštěvníkům Sušice. A proč 
mám tak ráda Sušici? Sama pochá-
zím se severního Plzeňska, o to rad-
ši mířím na ,jih̒ .“

Starosta Sušice Bc. Petr Mottl 
shrnul odpověď na otázku ohled-
ně významu výročí osvobození: 
„Je nutné, snad více než jindy, si 
neustále připomínat, že patříme na 
západ, že máme spojence, na které 
se můžeme spolehnout. Svoboda ne-
byla, není a nikdy nebude zadarmo.“ 

pokračování na str. 2
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Od konce druhé světové vál-
ky nás dělí 76 let. Pamětníků vá-
lečných lidských zrůdností ve vy-
spělém evropském regionu ubývá. 
Nejdůležitějším mementem kaž-
doročně vystoupivším ze vzdalují-
cí se hloubi historie zůstávají květ-
nové oslavy osvobození. Zejména 
v těchto chvílích připomínají zá-
stupci státu, obcí a spolků tehdejší 
události zakončené osvobozením 
od agresivní fašistické diktatury.

Mladší generace na vlastní kůži 
nezažily ani diktaturu komunistickou, 
těžko si proto dovedou představit ži-
vot v takovém pokřiveném systému. 
Společnost se sice emancipovala, ale 
vlastnosti jedince zůstávají stejné. Je 
proto důležité připomínat si začátky 
i konce mocenských totalit. Zatím 
ale nemusíme čerpat jen z učebnic, 
připomínka může být stále živá skr-
ze vyprávění pamětníků. Nepromeš-
kejme tuto možnost a ptejme se našich 
rodičů, prarodičů a dalších starších 
občanů v našem okolí. Několik au-
tentických vzpomínek přinášíme na 
stránkách Sušických novin v druhé 
části tohoto článku. 

Sušici osvobodila 4. pancéřová 
divize 3. americké armády. Vděční 
občané (možná příbuzní některých 
z nás), nechali tuto událost zazname-
nat do desky, která zdobí zeď Mu-
zea Šumavy. (Podivuhodnou historii 
desky najdete např. v SN 10/2013.) 
I letos u této slavné desky uctili pa-
mátku osvoboditelů představitelé 

města a významní hosté. Další kvě-
tiny a věnce pak položili u Památní-
ku padlých, kde jsou zapsána jména 
padlých Sušičanů z první i druhé 
světové války. 

Bohužel i letošní oslavy muse-
ly z důvodu protiepidemických 
opatření proběhnout bez účas-
ti veřejnosti. Památku osvobodi-
telů i padlých Sušičanů uctili – zá-
stupce velvyslanectví USA Stephen 
O´Reagan s doprovodem, hejtman-
ka Plzeňského kraje Ilona Maurit-

zová, radní Pl-
zeňského kraje 
a ředitelka Kraj-
ské hospodářské 
komory Radka 
Trylčová, sená-
tor Parlamentu 
ČR Vladislav 
Vilímec, posla-
nec Evropské-
ho parlamentu 
a bývalý minis-
tr spravedlnos-
ti Jiří Pospíšil, 
zast upitelka 

Sušice Milena Naglmüllerová, za-
stupitelka Sušice Věra Marešová, 
místostarosta František Jelínek a sta-
rosta Petr Mottl. 

Akci opět ozdobila kolona his-
torických vozidel tehdejší ame-
rické armády. Svým příjezdem na 
chvíli posunula děj o 76 let zpět do 
euforie konce války. Slavnostní at-
mosféru akce zpečetily státní hym-
ny USA a České republiky. Po té se 
všichni odebrali přes Otavu k Pa-
mátníku padlých, které též uctili 
květinami. Na závěr starosta Suši-
ce Petr Mottl všem zúčastněným 
poděkoval a vyjádřil přesvědčení, 
že příští rok snad už budou oslavy 
s účastí veřejností. 

Využil jsem přítomnosti vý-
znamných hostů a oslovil je s otáz-
kou: Jaký je váš pohled na Sušici?

Hejtmanka Plzeňského kraje 
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, 
Ph.D.: „Sušici vnímám jako pomy-
slnou bránu Šumavy, která mě odve-
de z uspěchané metropole do srdce 
Plzeňského kraje, do lůna přírody. 
Velmi ráda využívám možnosti od-
počívat v přírodě, dobít energii pro-

Osvobození a pamětníci

cházkami po šumavských lukách 
a lesích. Se Sušicí mám neodmysli-
telně spojený vrch Svatobor. Pohled 
z něj na město je pro mě nezapome-
nutelným zážitkem. 

Řadu let se účastním také vzpo-
mínkových akcí spojených s kon-
cem druhé světové války, které mají 
právě v Sušici neopakovatelnou at-
mosféru. I přesto, že již druhým 
rokem probíhají všechny tyto akce 
s řadou omezení, nenechala jsem si 
ujít alespoň komorní vzpomínku na 
ty, kteří bojovali za naši svobodu. 

Osobně ráda vzpomínám také 
na Dožínky Plzeňského kraje, které 
jako symbol ukončení sklizně a osla-
vy úrody proběhly před několika lety 
právě v Sušici. Tradiční dožínkový 
průvod a spousta zajímavých řeme-
sel, ochutnávky farmářských výrob-
ků, i to je pro mne tvář Sušice, na 
kterou si ráda vzpomenu. Věřím, že 
i v dalších letech budu mít možnost 
město navštívit a vytvořit si další, 
krásné vzpomínky.“

Senátor Parlamentu ČR Ing. 
Vladislav Vilímec: „Sušice je měs-
to s nejkrásnějším okolím v senát-
ním volebním obvodě, který zastu-
puji. S manželkou do Sušice často 
jezdíme. Procházka podél Otavy 
s návštěvou ostrova Santos je zvláš-
tě v létě mimořádně osvěžující. Ob-
divuji zdejší bohatou nabídku mo-
derních sportovišť. Sušice je pro mne 
ale také městem s velkou kulturní 
tradicí. Muzeum Šumavy, Pěvecký 
sbor Svatobor a také rodák z blízkých 
Tedražic dirigent České fi lharmonie 
Karel Stupka jsou vizitkou bohaté 
hudební historie i současnosti. Pře-
krásný Smetanův sál umístěný v bu-
dově gymnázia, kde jsem vícekráte 
koncertoval, má nádhernou akusti-
ku. Těším se, až se někdy bude moci 
pochlubit i novým koncertním klaví-
rem. Věřím, že Plzeňský kraj, který 
je vlastníkem budovy i zřizovatelem 
gymnázia, tomu pomůže.“

Radní Plzeňského kraje a ře-
ditelka Krajské hospodářské ko-
mory Mgr. Radka Trylčová: „Su-
šice je pro mne srdcová záležitost 
od mládí. Mám ráda nejen Sušici 
ale i její okolí. Jako dítěti mne fas-
cinovala legenda o poustevníkovi 

Vintířovi a jeho stezce nebo řeka 
Otava nesoucí zlato. Představovala 
jsem si, jak se asi zde žilo ve stře-
dověku, kdy se právě díky zlatu 
Sušice rozvíjela.

Při každé návštěvě města mne 
okouzlí krásné domy na náměstí 
a řada kulturních památek a staveb. 
Některé domy jsou tak pitoresk-
ní, že mi připomínají Zlatou ulič-

J. Pospíšil, I. Mauritzová, F. Jelínek, P. Mottl, V. Vilímec, R. Trylčová, V. Marešová, M. Naglmüllerová

Uctění památky proběhlo i na Zhůří. (foto V. Černý)

U Kříže smíření a pomníku 
padlým americkým vojákům 
na kepelském Zhůří ve výroč-
ní den 5. května položili věn-
ce a květiny zástupci americ-
ké ambasády, velvyslanec SRN 
Christoph Israng, senátor Vla-
dislav Vilímec a představitelé 
okolních obcí včetně starosty 
Sušice Petra Mottla. Ač vzpo-
mínkový akt proběhl z důvodu 
pandemických opatření bez ve-
řejnosti, příhodnou kulisu opět 
vytvořila dobová vozidla tehdejší 
americké armády. 

Situace po 2. vlně covido-
vé pandemie covidu se vrací 
do normálu. I město Sušice se 
připojuje k pomoci v té době za-
vřeným provozovnám a místní 
podnikatele podpoří stejně jako 
při 1. vlně pandemie odpuště-
ním nájmu v městských prosto-
rách a stanovením symbolické 
ceny za pronájem pozemků pod 
předzahrádkami. 

Na Mezinárodní den sester 
12. 5. se k poděkování sestřič-
kám sušické nemocnice v MŠ 
Smetanova připojili také zá-
stupci města (viz str. 3).

Koncem května bude zahá-
jena stavba prodloužení vodo-
vodu v Nádražní ul. k pláno-
vané nové požární stanici HZS 
v areálu bývalých kasáren (dří-
ve objekt JIP). Stavbu bude pro-
vádět společnost VAK SERVIS 
s.r.o., Domažlické předměstí 610, 
339 01 Klatovy, náklady stavby jsou 
1 279 935 Kč bez DPH. V průběhu 
stavby bude zúžený vjezd a příjez-
dová komunikace do areálu.

V současnosti bylo v sušické 
nemocnici naočkováno už cca 
11 000 osob.   -red-
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Při příležitosti Mezinárodní-
ho dne zdravotních sester uspo-
řádala MŠ Smetanova slavnostní 
akci, na které sestřičkám ze sušic-
ké nemocnice poděkovali zástup-
ci a děti ze školky a představitelé 
města Sušice.

Osazenstvo mateřské školy se 
na tento den připravovalo dlouho 
dopředu. Děti vyráběly a kreslily 
různá srdce a srdíčka a spolu se 
svými učitelkami jimi také vyzdo-
bily psané poděkování sestřičkám 
na plotě u vchodu do areálu MŠ. 
Samotná akce proběhla 12. května 
pro nepřízeň počasí uvnitř budovy. 

Slavnostní poděkování uvedla 
ředitelka školy Jaroslava Holečko-
vá. Vyzdvihla povolání zdravot-
ních sester, které nás provází od 
narození po celý život. Prozradi-
la, že i ve školce děti seznamují 
s touto záslužnou prací. Kromě 
všeobecných informací o nemoc-
nici mají na odděleních koutky pro 

doktorky, kde se děti učí obvazo-
vat zranění, napodobují píchání 
injekcí a další praktické činnosti. 
„Vštěpujeme základy, abyste měly 
další pokračovatele,“ dodala. Po 
té sestřičkám popřála hodně zdra-
ví a elánu do další práce a zúčast-

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 40 let – výročí narození Ikera Casillase

Iker Casillas, vlastním jménem 
Iker Casillas Fernández (20. květ-
na 1981, Móstoles, Španělsko), je 
bývalý španělský fotbalový bran-
kář a reprezentant, legenda špa-
nělského celku Real Madrid FC. 
Jeho posledním klubem byl por-
tugalský klub FC Porto. 

Už v 17 letech dostal první na-
bídku do A-týmu na zápas Ligy mis-
trů s Rosenborgem, ale odmítl a zů-
stal v Realu Madrid C. Měl smlouvu 
s Realem Madrid do roku 2019. Ně-
kterými odborníky je považován za 
jednoho z nejlepších gólmanů v his-
torii fotbalu. Je znám díky svým da-
lekým skokům (proto přezdívka Cat 
– kočka) a skvělému refl exu. V roce 
2002 nastoupil do fi nále Ligy mis-
trů v Glasgowě až jako náhradník 
za zraněného Césara a pár minut 
před koncem předvedl tři vynikají-
cí zákroky na brankové čáře. Něko-
lik dní nato byl povolán do španěl-
ské reprezentace a od té doby byl 
v Realu Madrid naprostou jednič-
kou. V tomto klubu se sice střídali 
trenéři jako na běžícím pásu, ale pro 
všechny byl Iker jedničkou. V roce 
2013 se v zápase proti Valencii CF 
Iker zranil (při střetu mu zlomil ruku 
Álvaro Arbeloa). Představitele Realu 
Madrid šokovala dlouhá doba léče-
ní jeho zranění – až 12 měsíců. Ná-
hradní brankář Antonio Adán nebyl 
považován za dostatečnou náhradu, 
proto do Realu přišla posila Diego 
López Rodrígues. Dne 11. červen-
ce 2015 Casillas opustil po 25 letech 

Real Madrid a přestou-
pil do FC Porto. Dal-
ší roky strávil v Portu, 
ale poté, co jej přímo 
při utkání postihl infarkt, byl nucen 
ukončit kariéru. Ve své závěrečné 
sezoně 2019/20 získal titul mistra 
Portugalska a měl namířeno zpát-
ky do Realu Madrid v roli zaměst-
nance klubu.

Proč si výročí připomínat?
Lidé, kteří nesledují fotbal, ne-

budou znát Ikera Casillase, ale on je 
považovaný za legendu Realu Mad-
rid, jelikož v jednom klubu hrál 25 
let, což se málokterým fotbalistům 
povede. Hodně fotbalových fanouš-
ků si ho váží, ať fandí komukoliv. 
Bohužel kvůli infarktu musel dří-
ve ukončit kariéru, jinak by si ješ-
tě rád zahrál fotbal, například proti 
svému klubu Realu Madrid, se kte-
rým by se mohl potkat v milionář-
ské prestižní soutěži Liga mistrů. 
Hlavní ale je, že je zdráv a může se 
vrátit k fotbalu, sice ne aktivně, ale 
aspoň pasivně v roli zaměstnance 
Realu Madrid.

Výroky ze života
„Proč běžet, když můžeš letět.“ 

– uvedl Iker Casillas, když předve-
dl nádherný výkon a vyhrál se svým 
klubem mistrovství světa.

„Život je jako být fotbalovým 
brankářem. Nezáleží na tom, kolik 
střel chytíte, lidi si budou pamatovat 
vždy to, co nechytíte.“

Zdroj: cs.wikipedia.org
Sebastián Ryba, sexta A

Obor Elektrikář, vyučovaný na 
SOŠ a SOU v Sušici, je jedním z vel-
mi žádaných oborů na trhu práce. 

David Rebstöck, který před dvěma 
roky úspěšně složil závěrečnou zkouš-
ku a jako elektrikář pracuje, se s námi 
podělil o postřehy týkající se profese. 
Davida jsme se ptali, proč si vybral 
právě tento obor, jak se na profesi při-
pravoval ve škole i mimo školu, jestli 
ho práce baví a jaké má plány do bu-
doucna. Zde přinášíme jeho odpověď: 

„K ,elektrice‘ jsem měl kladný 
vztah prakticky od dětství. Vděčím 
za to svému dědovi, se kterým jsme 
stavěli a elektrifi kovali modely lodí, 
letadel, a především železnic. Poz-
ději, mám dojem od patnácti let, 
jsem se stal vedle herectví také po-
mocným technikem/osvětlovačem 
v ochotnickém divadle, kde půso-
bím dodnes – teď však především 
co by herec.

Denním docházením do školy 
jsem vstřebával informace podáva-
né záživnou formou svých učitelů. 
V rodině jsme měli známého, tako-
vého našeho ,dvorního elektrikáře‘, 
jak se říká. Učil mě. Dokonce jsem 
měl možnost jít k němu na brigádu 
po čas učení. 

V současné době se plně věnuji 
vyučenému řemeslu. A i v téhle ,viro-
vé krizi‘, musím zaklepat, mám prá-
ce stále dostatek.

Rozmanitost – to 
mě na tom baví. Každý 
den řeším jiné problé-
my a každá situace je 
trochu odlišná. Na dru-
hou stranu, pracuji po-
většinou v nebezpečném 
prostředí – s nebezpeč-
ným napětím, proto je 
obezřetnost na denním 
pořádku. 

Rád bych pokračo-
val v tomto ,honosném‘ 
povolání. Toho slova 
jsem užil úmyslně, pro-
tože elektřina naháně-

la (už od svých „batolecích“ věků) 
strach i chuť poznání zároveň. Snad 
proto, že není vidět, chodí dráty, 
nebo možná, že dokáže toho, kdo 
,se jí nedvoří‘ kopnout.“ 

Davidovi moc děkujeme a přeje-
me mu, aby ho práce i nadále bavila.

Při přípravě učňů oboru Elek-
trikář škola spolupracuje s fi rmou 
Systherm s r.o., se kterou každo-
ročně pořádá národní kolo soutěže 
pro elektrikáře a instalatéry. Tento 
rok se soutěž bohužel neuskuteční. 
Doufáme, že příští rok už bude co-
vidová krize zažehnána a lidé se bu-
dou moci na sušickém náměstí, kde 
soutěž obvykle probíhá, podívat, jak 
jsou soutěžící šikovní.

V SOŠ a SOU Sušice v součas-
né době intenzivně probíhá 1. kolo 
přijímacího řízení pro nový škol-
ní rok. Zájemci, kteří u nás chtějí 
studovat a vyučit se, mohou podá-
vat zápisové lístky do 2. 6. 2021. Již 
nyní můžeme s potěšením konsta-
tovat, že například obor Instalatér 
bude zcela zaplněn. 

Žáci a žákyně naší školy od kon-
ce dubna absolvují odborný výcvik 
a snad na konci května přijdou po 
dlouhé době opět do školy, aby spo-
lečně se svými učiteli mohli shrnout, 
co se při distanční výuce naučili.

Ing. Kateřina Karasová 

SOŠ a SOU Sušice

Učíme obory s výborným uplatněním

něné trojici předala velký balík se 
stovkou srdíček pro všechny zdra-
votní sestry v nemocnici. 

K poděkování se za město 
květinami připojili místostarosta 
František Jelínek a starosta Petr 
Mottl, který zdůraznil, že si práce 

zdravotních sester všichni oprav-
du vážíme. Také poděkoval školce 
za milou připomínku a připrave-
ný program. Na závěr sestřičkám 
děti zazpívaly speciální písničku.

 text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

O své vzpomínky na osvobo-
zení se podělili významní pa-
mětníci té doby:

Emil Kintzl (viz také SN 8 
a 10/2013): „Ledacos již zapomí-
nám, ale na květen 1945 nezapo-
menu nikdy. Každý den jsme byli 
s vojáky, kteří přes Atlantik přines-
li svobodu a nám klukům hodně ra-
dosti za to, že nás vojáci měli rádi 
a ledacos, co jsme nikdy neviděli, 
žvejkačky, čokoládu, banány a pod 
nám dávali. A ty zbraně, džípy...na 
to se nedá zapomenout.

Vzpomínám s lítostí na trap-
nost bolševika, který oslavám brá-
nil a lhal dětem ...ale to už víte také.

A do třetice– květen 1990– vel-
kolepé přivítání svobody a velvy-
slankyně S.T.Black, kdy náměs-
tí praskalo ve švech a Rytmus tak 
krásně hrál. Škoda, že nám to nyní 
kazí ten zlý koronavirus. Věřím, že 
jej porazíme a zase budeme slavit, 
ať se to ,rudejm‘ líbí, nelíbí.“

Miloslav Čelakovský: „Osvo-
bození jsem prožil v Plzni. Rozhlas 
tehdy hlásil: Americké tanky na 
náměstí Republiky! Vyšli jsme je 
uvítat. Na výpadovce do Prahy se 
objevily dva shermany (americké 
tanky). Jako dnes si pamatuji, jak 
na nich seděli úplně šediví vojáci. 
Byli to průzkumníci 16. pancéřo-
vé divize, kteří přijížděli od Chebu 
a dlouhou jízdou byli celí zapráše-
ní. Lidé jim házeli kytice šeříků, 
ale oni je vraceli, protože v rukách 
měli zbraně připravené k boji. Na 
náměstí se ozvala střelba a tanky 
se obrátily zpět k centru. Začala 
přestřelka mezi SS a americkou ar-
mádou. Maminka nás vzala rych-
le domů. Táta doma nebyl, účast-
nil se revolučního odboje, který se 
snažil udržet okupanty na jejich 
pozicích, aby už neškodili. Pak se 
Američané v Plzni utábořili, my 
jsme chodili k jednotce nedaleko 
nás. Vzpomínám si, jak hráli jazz 
a moje malá sestra tancovala. Do-
stali jsme bednu čokolády. Já se 
naučil signature please, thank you 

a sbíral jejich podpisy. Jednou jsme 
si hráli s kamarádkou na svatbu. Já 
ženich s motýlem u krku a ona ne-
věsta s kusem záclony přes obličej. 
Tu před námi zastavil jeep – račte 
vstoupit – ukázala americká osád-
ka a jeli jsme svatební jízdu kolem 
Boleváku…“

Alena Fišerová: „Taková moje 
první vzpomínka se váže k houkání 
sirén, které ohlašovaly nálety němec-
kých letadel a na velký strach. Můj 
otec s naším nájemníkem seděli na 
hradbě zahrady a sledovali, kam letí 
německá letadla. Ve sklepě jsme měli 
lavice a nějaké jídlo, při zvuku sirén 
mě vzala maminka za ruku, moji 
sestřičku nesly s babičkou v prádel-
ním koši a rychle do sklepa.

Bylo mně tehdy teprve 4 a půl 
roku, ale malé střípky vzpomínek 
už ve mně zůstaly. V den osvoboze-

Sestřičky sušické nemocnice dostaly srdce a velké poděkování

ní jsme šly s maminkou na náměstí, 
v kočárku jsme vezly moji půlroční 
sestřičku a stály jsme před radni-
cí proti obchodu „Baťa“. Z dnešní 
ulice Americké armády přijížděly 
americké tanky, objížděly náměs-
tí a vojáci nám z nich házeli čoko-
ládu, žvýkačky – ani jsme tenkrát 
nevěděli, co to je. Pamatuji si také, 
jak v našem domě bydleli 4 američtí 
vojáci – 2 u nás dole a 2 u nájemní-
ka nahoře. Oba byty měly velikost 
2 pokoje a kuchyň, dole nás bylo 5 
a nahoře 3 lidé, a přesto rodiče vojá-
ky ubytovali. Radost a euforie z kon-
ce války byly prý tak velké, že lidé 
byli ochotni se uskrovnit z vděčnosti 
k našim osvoboditelům.

Ještě se mi vybavuje vzpomínka 
na naplněný stadion, kam jsme šli 
s celou rodinou na polní mši před ve-
likým oltářem. Pak ještě mě můj táta 

vyfotil na americkém tanku, vojáci 
nosili mně a sestřičce, které říkali 
„bejby“, různé pamlsky. Všichni si 
ji chtěli pochovat, protože měli doma 
za mořem také rodiny a děti, po kte-
rých se jim stýskalo, neboť byli již 
velmi dlouho ve válce – to nám poz-
ději vyprávěli rodiče. Jeden z vojáků 
u nás ubytovaných se jmenoval Ro-
bert a byl z nich nejstarší – tehdy už 
38 let – dlouho nám psal a pak nám 
rodina sdělila, že byl na lodi, která 
mířila do Japonska a byla potopena 
– to jen tak pro zajímavost, že lidské 
osudy se ubírají mnohdy roztodiv-
nými cestami...“

Foto a video z osvobození a oslav 
následných výročí najdete na 

https://susice1945.wixsite.com/
susice1945
úvod a foto str. 1 – E. Liskovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Tehdy holčička Alena Fišerová a osvobozující tank americké armády stojí před Pekařstvím Rendl. 
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 26. dubna 2021

• Rada města schvaluje podání žádosti na Plzeňský kraj o individuál-
ní dotaci na úhradu vzniklých nákladů při zajištění péče o děti ve věku 2 
– 10 let v době nouzového stavu, přijetí dotace a její vypořádání, a to Ma-
teřské škole Sušice, Smetanova 1095 a Mateřské škole Sušice, Tylova 920. 
• Rada města souhlasila s výrobou ozdobného krytu na rozvaděč sítě 

elektronických komunikací f. CETIN, a.s. v ul. T.G. Masaryka u č.p. 154 
podle podkladů předložených v příloze, za celkovou cenu 82 tis. Kč. Práce 
provede kovář Jan Zoubek, Příkopy 99, Sušice, IČ: 67057799.

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 4+1 a 3+1 
Co má písek společného s pitnou vodou? Ač se to nezdá, ve vo-

dárenství se ho spotřebuje poměrně velké množství. Pískové fi ltry, 
přes které surová voda na úpravnách protéká, z ní totiž umějí zachy-
tit zákal i různé další látky. Jsou tedy důležitým článkem při výrobě 
pitné vody. Písek se na úpravnách pravidelně čistí a pere, jednou za 
čas je ale třeba vyměnit jej za nový. A to se právě v uplynulých dnech 
dělo na úpravně vody v Sušici.

„Nejprve bylo třeba speciálním vozem odsát původní náplň fi ltrů, 
což u jedné linky trvalo dva dny. Až poté je mohla specializovaná fi r-
ma začít plnit novým pískem s různým stupněm zrnitosti, a to zabralo 
také dva dny. Celkem je nyní v každém z fi ltrů uloženo osm vrstev od 
té nejjemnější po nejhrubší a každá má svou speciální funkci. Firma 
také seřídila ovládací prvky celé fi ltrace,“ popsal postup prací Petr 
Matoušek, vedoucí provozní oblasti Západ ze společnosti ČEVAK, jež 
vodohospodářský majetek města spravuje.

Na úpravně, která zásobuje pitnou vodou Sušici a také přilehlé obce, jsou 
dvě linky. Každá z nich má dva pískové fi ltry. To umožnilo měnit jejich náplň 
postupně tak, aby nemusely být omezeny dodávky pitné vody pro obyvate-
le a fi rmy. Pro představu, do každé z linek se vejde více než 28 tun písku.

Tuto investiční akci ve výši téměř 2 miliony korun hradil vlastník 
vodohospodářského majetku, město Sušice. „Bezproblémové zásobová-
ní obyvatel kvalitní pitnou vodou je zejména v této době pro naše město 
prioritou. Věříme, že k tomu přispěje i tato akce, která v oblasti vodo-
hospodářství rozhodně není letos v Sušici poslední,“ řekl starosta města 
Petr Mottl.

Po dokončení všech prací na 
úpravně budou vodohospodáři po-
stupně odkalovat celou vodovodní 
síť ve městě. Může se proto stát, že 
obyvatelům krátkodobě poteče za-
kalená voda. Ta je však pod stálou 
dezinfekcí a zdravotně nezávadná. 
V případě, že by zákal přetrvával 
delší dobu, obraťte se na havarij-
ní linku společnosti ČEVAK 800 
120 112. Za nepříjemnosti se pře-
dem omlouváme a děkujeme za 
pochopení.

Filtry v sušické úpravně vody 

dostaly novou pískovou náplň
Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kašta-

nová, čp. 1161, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží 
domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachází 
výtah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,61 m2, 1. pokoj 19,53 
m2, 2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 12 m2, předsíň 10,06 m2, koupelna 2,86 m2, 
WC 1,03 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 76,99 m2.

Datum prohlídky bytu: 25. 5. 2021 od 9.00 do 9.15 hod.
Byt č. 20, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Vol-

šovská, čp. 856, Sušice. Byt se nachází v sedmém nadzemním podlaží 
domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachází 
výtah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,86 m2, 1. pokoj 16,30 
m2, 2. pokoj 14,21 m2, 3. pokoj 10,09 m2, 4. pokoj 10,07 m2, předsíň 6,83 
m2, koupelna 2,56 m2, WC 0,96 m2, balkon 5,10 m2, šatna 2,94 m2, komo-
ra (mimo byt) 1,23 m2. Celková rozloha bytu 82,15 m2.

Datum prohlídky bytu: 25. 5. 2021 od 9.30 do 9.45 hod.
Byt č. 8, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. ktg.), ul. Smeta-

nova, čp. 783, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 6,21 
m2, 1. pokoj 19,64 m2, 2. pokoj 13,40 m2, 3. pokoj 8,51 m2, předsíň 7,94 
m2, koupelna 2,91 m2, WC 0,84 m2, sklep plaňkový 7,85 m2, sklep 1,39 m2. 
Celková rozloha bytu 68,69 m2.

Datum prohlídky bytu: 25. 5. 2021 od 10.00 do 10.15 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 přesnou výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (mini-
mální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-
datelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 5. 2021 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení poža-
dovaného bytu + adresa odesílatele.

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
• Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální 
a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. 
• Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na proná-
jem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům 
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. 
dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.   -vm- 

PŘIDĚLENÉ GRANTY – 1. kolo 2021

Zprávu o probíhající stavbě silničním obchvatu obce Brod jsme přinesli 
v aktualitách z radnice v čísle 7/2021. Na dotaz ohledně dalších akcí Správy 
a údržby silnic Plzeňského kraje na Sušicku odpovídá vedoucí technik pří-
pravy a realizace staveb Radek Kadlec: Přes léto (červen – září) by se měl 
dělat 2. úsek silnice II/169 z Rabí do Sušice. V období srpen – listopad by 
se měl položit nový povrch na silnici II/169 v úseku Sušice – Dlouhá Ves. 
Letos by se měl také soutěžit průtah obcí Kolinec a v plánu je i první etapa 
II/171 v úseku Dražovice – Strašín navazující na již hotovou část.   -red-

Modernizace silnic na Sušicku

Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města
upozorňuje všechny žadatele o pronájem městského bytu, že od 1. června 
do 30. června 2021 bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu.

Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost 
o pronájem bytu v letošním roce.

Složení fi ltračních vrstev

Ambulance nehojících se ran 
Nemocnice Sušice

MUDr. Juraj Horský Út – 15.00–19.30 
Objednávky: 725 671 824

Jedná se o specializovanou chirurgickou ambulanci, která je pri-
márně určena pacientům, kteří mají komplikovanou či déle se 
nehojící,chronickou ránu-bércový vřed, dekubit, popáleninu, ránu 

způsobenou úrazem či nehojící se pooperační ránu. 

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 10. května 2021
• Rada města schválila poskytnutí dotace na činnost loutkářského 

odboru Tělocvičné jednotě Sokol Sušice, IČ: 49212320 ve výši 20.000,– 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Část-
ka bude hrazena z org. 191.
• Rada města souhlasila s výběrem dobrovolných příspěvků na údrž-

bu keltských cyklotrailů Bike X Zone. 
• Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové do-

tace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje 
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021“ ve 
výši 300.000 Kč na projekt „Projektová dokumentace – singletraily Su-
šice – 2. etapa“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskyt-
nutí účelové dotace.
• Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové do-

tace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti 
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“ ve výši 
30.000 Kč na projekt „Pořízení lankového systému do informačního 
centra v Sušici“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskyt-
nutí účelové dotace.
• Rada města schválila smlouvu o dílo na akci „Sušice, Na Valše 

– oprava povrchu komunikace“ s fi rmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 
190/I, 339 01 Klatovy, IČ 453 57 307 s cenou 958 765,70 Kč bez DPH, tj. 1 
160 106,50 Kč včetně 21% DPH a pověřila starostu města jejím podpisem. 
• Rada města souhlasila s prominutím nájmu ve výši 50% za nebyto-

vý prostor č. 2 v objektu č.p. 10/I v Sušici za období 1.Q roku 2021 fi rmě 
SUTEX CZ, s.r.o., Poštovní 10/I, 342 01 Sušice. IČ: 26344785. 
• Rada města souhlasila s prominutím ročního nájmu za nebytový 

prostor (místnost č. 4) FOKUSu Písek,z.ú., Kollárova 485/13, 397 01 Pí-
sek ve výši 13.652,– Kč.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplat-

ném převodu pozemků p.č 147/11 o výměře 2247 m2 v k.ú. Divišov u Su-
šice, 436/2 o výměře 2569 m2 v k.ú. Humpolec u Sušice a 241/4 o výměře 
1153 m2 v k.ú. Rok vše ostatní plocha– ostatní komunikace, z majetku 
ČR – Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 
6, IČ: 00016918, do majetku města Sušice; a doporučila pověřit starostu 
města podpisem smlouvy. 
• Rada města schválila výběr zhotovitele na vybudování stavby: 

„Stavební úpravy bytového domu Sušice, Volšovská 856, 857“ – zateple-
ní štít fi rmu eSVe Stav s.r.o., Nové Sedliště 81, 348 01 Staré Sedliště, IČ: 
26404826, ve výši 1,110.694 Kč bez DPH, tj. 1,277.298 Kč včetně 15% 
DPH; a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A–003458-

00 se společností Elektric-Hranice s.r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice 
na akci „ÚV Sušice – celková obnova řídicího systému, M+R a elektroin-
stalace“, kterým se mění rozsah části díla SO02 – Měření průtoků vody ze 
studní S5, S6, S7, a cena díla se snižuje o 199 910,00 Kč bez DPH. Cena 
díla nově činí 11 018 561,00 Kč bez DPH. Rada města pověřila starostu 
města podpisem tohoto dodatku.
• Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Sokolovna 

Sušice – dodávka a montáž osvětlení včetně jeho řízení do prostor Tra-
dičního kloubu“ s fi rmou Josef Vacík – ELEKTROMONT, Michalov 229, 
Stachy, 384 73, IČ: 68551525, za cenu 433.543 Kč bez DPH, tj. 524.587 Kč 
vč. 21% DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy podle přílohy. 
• Rada města konstatovala, že na základě zjištění uvedených v „Ko-

nečné zprávě o výsledcích forenzního auditu Sušické Nemocnice s.r.o., 
za období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020“ společností DaKan s.r.o., který 
byl vypracován na požadavku jednatele společnosti Sušická nemocnice 
s.r.o., mohlo by být město Sušice jednáním bývalých jednatelů společ-
nosti poškozeno. Stanovisko města, které si vyžádalo Krajského ředitel-
ství policie Plzeňského kraje, bude formulováno v tomto znění s tím, že 
specifi kace možné škody je součástí auditu (vyčíslená škoda).
Kompletní usnesení z jednání rad města na www.mestosusice.cz
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ním prostředí nebo tím, jak techno-
logie přebírají lidské předsudky do 
svých algoritmů. 

Diváci a divačky se letos mo-
hou těšit na celkem 101 dokumen-
tů, z nichž některé budou uvedeny 
v mezinárodní, světové či evropské 
premiéře. Snímky jsou rozděleny 
do 15 tematických kategorií. Kromě 
těch tradičních budou letos i tři nové: 
Ruský standard, Sex náš vezdejší 
a Stáří vpřed! Všechny fi lmy jsou 
dostupné od 20. května do 6. červ-
na ke zhlédnutí na platformě Jeden 
svět online.

Ze všech letošních snímků vy-
brali organizátoři čtyři, které letos 
přivezou do Sušice, aby dali divá-
kům příležitost „vypadnout“ z on-
line světa a užít si kulturu společ-
ně s ostatními diváky, a to první 
4 dny v červnu. Hlavním promíta-
cím místem se v letošním roce stane 
ostrov Santos. První dokument Vlci 
na hranicích sleduje návrat vlků do 
českých lesů a ukazuje rozpolcený 
vztah ke krajině na případu sporu 
obyvatel v jedné malé obci. Hostem 
následné debaty bude režisér fi lmu 
Martin Páv. Snímek Ponor vypráví 
příběh potápěčky Kiki, které otu-
žování v ledových vodách přines-
lo vysvobození z traumat minulos-
ti a ukázalo cestu k vědomějšímu 
prožívání. Pozvání do diskuse při-
jal Václav Silovský, který se věnuje 

Aktuality / Sport / Pozvánky

Vypadáváš? Vyraž na Jeden svět do Sušice!
Dvacátý třetí ročník Mezinárod-

ního festivalu dokumentárních fi l-
mů o lidských právech Jeden svět 
letos probíhá z důvodu současné 
pandemické situace až do 6. června 
celorepublikově online. Letošní roč-
ník akcentuje přesun do digitálního 
světa a výzvy i hrozby, které s sebou 
tato transformace přináší, a to pod 
hláškou „Vypadáváš“, jež je zároveň 
i hlavní tematickou fi lmovou katego-
rií. V Sušici se uskuteční od 1. do 4. 
června také několik offl ine projekcí. 

Internetové připojení, zapnuté 
webkamery, neustálé klikání myší 
a snaha alespoň na chvilku vidět ty, 
kteří jsou na druhé straně obrazov-
ky. „Vypadáváš“ se stalo jedním 
z nejčastějších slov, která provázejí 
setkání lidí zprostředkovávaná tech-
nickými možnostmi internetu. Je to 
upozornění na slabé připojení, na 
technické obtíže, které negativně 
vstoupily do komunikace umožně-
né současnými technologiemi. Zá-
roveň označuje i situaci, ve které se 
spousta lidí po začátku pandemie 
ocitla. Kdo vypadává pouze z video-
konferencí a kdo z běžného života? 
Jaké výzvy s sebou přinesl přechod 
do online prostředí a jaké je naše 
místo v nové realitě? Právě na tyto 
otázky se zaměří hlavní festivalová 
kategorie, která nabídne fi lmy, jež 
se zabývají vlivem online světa na 
naše životy, manipulací ve virtuál-

kurzům otužování a hlubokého dý-
chání inspirovanými metodou Wima 
Hofa. Pod jeho dohledem budou mít 
zájemci příležitost poznat na vlast-
ní kůži dopady hlubokého dýchání 
a otužování v řece Otavě. Pozornosti 
diváků by neměl uniknout ani vel-
mi aktuální dokument Kuráž o Bě-
loruském svobodném divadle, které 
již čtrnáct let ve svých představeních 
podrobuje Lukašenkův autoritářský 
režim odvážné kritice. Debatovat po 
fi lmu mohou návštěvníci s Kryści-
nou Šyjanok, mladou Běloruskou 
žijící v Česku. Poslední projekce na-
bídne snímek Neviditelná, na který 
se diváci mohou těšit v nové sušic-
ké kavárně Kafe Žebřík. Dokument 
se věnuje citlivému tématu porodu, 
jež patří mezi nejzásadnější okamži-
ky v životě ženy a kvůli nevhodné-
mu přístupu lékařů se může snadno 
změnit v traumatizující záležitost. 
Na pofi lmovou debatu přijala pozvá-
ní porodní asistentka Alžběta Sam-
ková. Před touto projekcí je plánován 
v rámci doprovodného programu 
praktický workshop pod vedením 
Vladimíry Naušové s názvem Tě-
hotenství ve zdraví a kráse. Bude 
zaměřen na vše od výživy, aroma-
terapie až po jógu. 

Změna programu je s ohledem 
na epidemiologickou situaci mož-
ná. Sledujte proto pravidelně webové 
stránky festivalu a sociální sítě, kde 
najdete aktuální informace.

PRAKTICKÉ INFORMACE
– Vstupenku/voucher na online 

projekce si můžete zakoupit u kaž-
dého fi lmu na stránkách JS online. 
Cena vstupenky je 90 Kč.

– Vybrané fi lmy jsou s anglický-
mi titulky nebo v anglickém znění.

– Vybrané filmy jsou opatře-
né popisnými titulky pro neslyšící 
a nedoslýchavé.

– Vstupenky na offl ine projekce 
v Sušici si zakoupíte na místě přímo 
před projekcí

– Bližší a aktuální informace 
o dění v Sušici najdete na www.je-
densvet.cz/susice, www.facebook.
com/jedensvetsusice nebo www.
instagram.com/jedensvetsusice. 

11. Setkání u kapličky sv. Martina 

na bývalých Zadních Paštích 

Spolek Šumavské cesty, z. s. se 
sídlem v Plzni připravuje na letošní 
podzim již 11. Setkání u kapličky 
sv. Martina na bývalých Zadních 
Paštích (loňské setkání muselo být 
z důvodu pandemie zrušeno). Kap-
lička letos oslaví 10 let – byla vy-
svěcena 11. 11. 2011.

Od té doby se členové spolku 
starají nejen o kapličku, ale mají za 
sebou celou řadu akcí pro širokou 
veřejnost jak na Šumavě, tak o Šu-
mavě v Plzni.

Na webových stránkách spolku je 
pravidelně umístěn roční program. 
Loňský rok byl díky Covidu divný 
a do kolonek místo fotografi í a zprá-
viček z akcí přibývalo jen „zrušeno“. 
Zdá se, že ten letošní rok je ještě div-
nější a „zrušeno“ pokračuje.

Přesto existuje několik páteřních 
programů, které bychom velice rádi 
zrealizovali. Už na loňský červen 
byl připraven koncert Evy Urba-
nové v kostele sv. Vintíře v Dob-
ré Vodě u Hartmanic – nekonal se. 
Pokud to situace dovolí, letošní ter-
mín koncertu je sobota 5. června 
od 16.00 h. V kostele sv. Vintíře za-
zní v podání Evy Urbanové Biblické 
písně od Antonína Dvořáka za do-
provodu varhan. Paní Urbanová má 
pro návštěvníky i překvapení, které 
však neprozradila ani nám. Vstupen-
ky za 380 Kč si můžete objednat na 

e-mailové adrese: sumavske.cesty@
centrum.cz a budou v prodeji v den 
konání koncertu od 14.00 h přímo 
v Dobré Vodě.

Věříme, že v říjnu budeme moci 
převzít v Domě sv. Vintíře v Dobré 
Vodě maximum vzorků jablečných 
štrúdlů do tradiční soutěže o NEJ 
štrúdl.

Tou třetí a velmi populární akcí 
se stalo setkání u „naší“ kapličky – 
tak pevně věříme, že se v listopa-
du budeme moci na Zadních Paš-
tích potkat.

Veškeré informace o připravova-
ných (i rušených) akcích najdete na 
našich webových stránkách – www.
sumavskecesty.cz.

Letos slaví 10. výročí kaplič-
ka, příští rok 10 let náš spolek. 
Proto na rok 2022 připravujeme 
s fotografem Pavlem Semerádem 
výroční nástěnný i stolní kalen-
dář Šumavy. Věříme, že se vám 
bude líbit. Část výtěžku z jeho 
prodeje bude použit na realizaci 
našeho projektu „Úprava pietní-
ho místa na Stodůlkách“, kde se 
nám v loňském roce podařilo za-
betonovat základy původní kaple.

Těšíme se na setkání s vámi na 
jakékoliv naší akci.

Opatrujte se!
Za Šumavské cesty, z. s. 

Jana Kolářová a Pavel Bečvář

Volejbalová antuka položena
Minulý týden se na volejba-

lových kurtech opravdu objevi-
la tatra naložená novou antukou 
a svůj obsah vysypala na tři ne-
dočkavě roztoužené kurty. Volej-
balisté převlečeni za brigádníky 
pak vyrazili s lopatami a červené 
hromady rozhrnuli po připravené 
ploše hřišť. Dále nastoupila těžká 
technika – hmotný válec, jenž do 

roviny uhladil rozbouřený povrch. 
V neposlední řadě se o potřebné 
slovo přihlásilo počasí a antuku 
deštěm řádně promokřilo. Nyní 
už je vše na hráčích. Podle slov 
předsedy Čestmíra Kříže je třeba 
při hře hodně dupat a po té už jen 
rovnat a zametat. Příležitost bude 
na tréninku vždy v úterý a v pátek 
od 18 hodin.  ED, foto V. Havránek

Sušická atletika v roce 2021
Vzhledem k postupnému roz-

volňování začínají i naši mladí at-
leti plnit plánované dávky tréninků 
před letní závodní sezonou. Dopo-
sud jsme museli hledat jiné možnosti 
přípravy na letošní sezonu. Nyní již 
probíhají přípravy ve vícečlenných 
skupinkách, a od pondělí 10.5. se 
zapojila i přípravka. Zimní příprava 
byla slabá, díky uzavřeným halám.

Velkým přínosem pro oddíl je 
zapůjčení tyčkařského doskočiště 
a stojanů Polanik od Českého atle-
tického svazu, které mají meziná-
rodní parametry. Oproti původnímu 
doskočišti 7 x 5 m je toto 9,60 x 6,80 
m a je mnohem bezpečnější. 

Nejvíce problémů bylo s ulože-
ním tohoto monstra, které bylo do-
dáno v listopadu 2020, protože na 
stadionu nejsou tak velké kryté pro-
story. Nakonec jsme jej v původním 
balení uložili na stávající ploše do-
skočiště a zakryli.

Na jaře jsme pak zvětšili plo-
chu pro uložení nového dosko-
čiště, přesunuli ji o 3 m dále od 
dráhy a instalovali novou zasou-
vací skříňku. Tu nám vyrobili 
v Koramexu Tedražice. Celé roz-
šíření plochy zajistila fi rma Sušic-
ká stavební pod odborným dohle-
dem pana Korna. Oběma fi rmám 
patří náš dík. Obavy máme pouze 
z toho, aby nedošlo k poškození 
tohoto vybavení.

K letošní soutěžní činnosti jsme 
přihlásili družstva mini přípravky, 
přípravky, mladších žáků a žákyň 
a družstvo žen. Starší žačky hos-
tují za Viktorii Plzeň, dorostenky 
za Atletiku Klatovy. V soutěžích 
jednotlivců za náš oddíl. 

Spoléháme se , že i letošní sezo-
na začne i když se zpožděním a při-
nese nám hodně kvalitních sportov-
ních výkonů a dobré zábavy.

   Vašek Svoboda

Farmářské trhy úspěsné i za deště

T r o c h u 
uplakané so-
botní ráno 15. 
kvě t na p ř i-
vítalo účast-
níky prvních 
letošních Far-
mářských trhů 
v Sušici. Přesto 
zde vládla po-
zitivní atmo-
sféra, hojná 
účast i pestrá 
nabídka pro-
dejců. Přícho-
zí se zájmem 
vybírali, naku-
povali a mnozí 
z nich se po dlouhé době s potě-
šením vraceli ke svým oblíbeným 
produktům. V nabídce nechybě-
ly domácí sýry, klobásy, koláče, 
káva, víno, sirupy, šťávy, medy, 
originální šperky, oděvy, tašky, 
košíky, hodiny, obrázky, svíčky, 
skalničky a další květiny a doplň-
ky. Celkem se akce zúčastnilo 18 
stánkařů. Další Farmářské trhy 
v Sušici proběhnou 17. června 
a do nabídky už jistě přibude 
čerstvá zelenina z okolních za-
hrádek.  text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz
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27. září – KD Sokolovna
Tři sestry – Vinyl tour 2020

5. října od 19 h.– KD Sokolovna – přeloženo z 24. 3. 2020

16. října od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

16. října – KD Sokolovna
Doga + Alkehol – koncert

30. října – KD Sokolovna
Horkýže slíže – koncert

11. listopadu – KD Sokolovna
Mňága a Žďorp – koncert

27. listopadu – KD Sokolovna
Wohnout – koncert

8. prosince – KD Sokolovna – přeloženo z 9. 12. 2020

9. prosince – KD Sokolovna – přeloženo z 15. 12. 2020
Anna K. akusticky

9. ledna 2022– KD Sokolovna – přeloženo z 22. 11. 2020
Velké lásky v malém hotelu – Divadelní společnost Háta

11. ledna 2022 – KD Sokolovna – přeloženo z 13. 1. 2021
Hana Zagorová – koncert

15. října 2022– KD Sokolovna – přeloženo z 17. 9. 2020
Walda gang a Alkehol – koncert

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 
Otevírací doba:
pondělí 7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
středa  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
čtvrtek 7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
pátek  7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

OTEVŘENO JIŽ OD PONDĚLÍ 24. 5. 2021! 
Více informací na www.kinosusice.cz.

GALERIE SIRKUS
Příkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:
pondělí, středa 08.00–11.30  12.30–15.30
úterý, čtvrtek  08.00–11.30  12.30–16.30
pátek   08.00–11.30  12.30–13.30
Výstava: 
Miroslav Šisler – SLAPY – cyklus kreseb a maleb 
4.–6. června
Létající ateliér – Třídenní pobyt v sušickém pošumaví 
s výtvarnou aktivitou pod vedením malíře Miroslava Šislera

Přehled akcí
24. července – Ostrov Santos
Chinaski – koncert

31. července – Ostrov Santos
Extra Band – koncert

14. srpna – Park mezi zdmi u gymnázia

21. srpna – Ostrov Santos
Harlej – koncert

27.–28. srpna – Ostrov Santos
Metal Madness

28. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

3. září – Ostrov Santos
Brutus – koncert

8. září – KD Sokolovna – přeloženo z 5. 10. 2020

11. září – KD Sokolovna
Helena Vondráčková & Charlie Band a hosté
Vzhůru k výškám

17. září – Kino Sušice

25. září od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

22. května od 20 hod. – Ostrov Santos
Kabát revival – koncert

23. května až 6. června – Luh Sušice
POHÁDKOVÝ LES – Sušičtí pionýři připravily malou 
náhradu – zábavněsportovní bezkontaktní stezku pro děti
Více info na webu města Sušice a www.psotava.cz

12. června od 8 hod. – náměstí Sušice

12. a 13. června od 8 hod. – KD Sokolovna

19. června od 14 hod. – Ostrov Santos
Den pro rodinu – Diakonie západ + Svatba

23. června od 16 hod. – Café Amerika
Tanec Praha 2021 – viz str. 1

25. června od 21 hod.  – Ostrov Santos
Retropárty – 80‛ + 90‛

27. června od 14.30 hod. – refl ektář kapucínského kláštera
Pohádky O perníkové chaloupce a Červená karkulka 
v podání Lenky Sasínové (pro mladší dětské diváky)

2. července – Ostrov Santos
Trautenberk – koncert

17. července od 19 hod. – Ostrov Santos
Čechomor – koncert

17. července od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

17. července – Ostrov Santos

Sušice

Region

Žihobce

Muzeum Lamberská stezka a infocentrum
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba v květnu a červnu: po–so 9.30–15.30
Něžné orchideje mírného pásma 
fotografi cká výstava Anny Kratochvílové z Horažďovic 
Země půlnočního slunce
fotografi e cestovatele Zdeňka Vacka z cest na sever

NETOPÝŘÍ PARK – procházka netopýří stezkou 
– nachází se v anglickém parku u zámku

FINSKÉ KULTURNÍM CENTRUM
iittala – výstava fi nského designového skla a porcelánu

Hartmanice

HARTMANICKÁ SYNAGOGA
Otevírací doba muzea v květnu:
středa–pátek 9.00–18.00
sobota 9.00–17.30 | neděle 10.30–17.30

MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.

Stálá expozice ,,Svatý Vintíř’’ – výstava’

Mouřenec

28. května od 18 hod. do 22 hod. – kostel sv. Mořice
Noc kostelů 
– otevřeno také každou sobotu od 11 do 13 hod.

29. května od 14 hod. – Mouřenec
Česko–německá mše svatá – živý přenos na internet

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
12.–13. června od 10 hod.
Dny Šumavského Trojhradí
dobývání a obrana hradu ve středověku – prohlídky hradu

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
12.–13. června od 10 hod.
Šumavské trojhradí 
Jak obléhat hrad? Přijďte, naučíme vás to.

19. června od 21.30 hod.
Kladivo na pýchu
Divadelní spolek Za oponou Klatovy uvádí původní 
klatovskou rockovou operu – na motivy historické po-
věsti „O jedné pošetilé lásce a jejím tragickém konci“

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
12.–13. června od 10 hod.
Šumavské trojhradí 

19. srpna od 20.00 hod.
Kladivo na pýchu – Divadelní spolek Za oponou Klatovy 

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
– UZAVŘENO! 

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Otevírací doba:
pondělí, středa  7.30–11.30 12.30–15.30
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek  7.30–11.30 12.30–13.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé
pondělí, středa 8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  –
úterý, čtvrtek 8.00–13.00   –
   (pouze studovna, čítárna a internet) 
Oddělení pro děti a mládež
pondělí, středa  13.00–17.00 | pátek 8.00–13.30

Městské informační centrum 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 5. – 30. 9. 2021:
po–pá 09.00–17.00 | so 09.00–14.00
přestávka 12.30–13.00 | svátky 09.00–14.00
Výstavní prostory radnice – 6. patro

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen-říjen: 
úterý–sobota  9.00–12.00 12.45–17.00
neděle   9.00–12.00
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Poděkování

Jan Chalupný r. 1941, Jindřich Hrdlička r. 1945, Olga Huřťáková 
r. 1929, Karel Kopač r. 1943, Jiřina Hambergerová r. 1943.

sobota 22. května 2021
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko

ZRUŠENO! Výlet je z důvodu malého zájmu zrušen. 

sobota 5. června 2021
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou 
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba 
po jezerech Grundlsee a Toplitzsee. 

Výlet na toto představení je z důvodu malého zájmu zrušen!

středa 23. června 2021
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV – MUŽ DVOJHVĚZDY 

Výlet na toto představení je z důvodu malého zájmu zrušen!

sobota 26. června 2021
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo. Návštěva 
hořcové likérky GRASSL spojená s ochutnávkou a možností zakoupení 
likérů. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. 

sobota 25. září 2021
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 2. října 2021
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

 Přeloženo z 25. dubna / 21. listopadu 2020.

sobota 18. prosince 2021
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...

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 čtvrtý 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. 

Dne 11. května tomu byly již čtyři roky, co nás navždy 
opustil pan 

Václav Uhlíř 
z Janovic u Sušice. S láskou vzpomíná manželka, 
dcera a syn s rodinami.

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ 
z Domova důchodců za řekou

I ořezané větve, proutky mají další využití... Již několikrát nám 
organizace Sules vypomohla s výzdobou. Ať s chvojím nebo prout-
ky. Vánoční atmosféru nám zpříjemnily jedlové větve, které byly 
ořezány z vánočního stromečku na náměstí a o jarní výzdobu se po-
staraly proutky ze zastřižených městských stromů. Tím neskončily 
„vyhozené“, ale ještě nám dobře posloužily, provoněly celý domov 

a udělaly radost.
Veliké díky patří za-

městnancům, kteří nám 
větve pečlivě vybrali, 
svázali a přivezli.

Doufáme, že tato 
spolupráce bude i na-
dále pokračovat. Moc 
nám pomáháte! 

J. Vošalíková, 
H. Březinová

Přijďte do Stodůlek
V sobotu 5. června 2021 v 11 hod bude pod bývalým kostelíkem sv. 

Šebastiána požehnán P. Jendou Kulhánkem nově instalovaný křížek.
Mikrobus, přednostně pro seniory, bude přistaven v 10.00 a v 10.30 hod. 

na parkovišti pod Dobrou Vodou. (Stodůlky – dobové foto)  -ek-

Noc kostelů 
28. 5. 2021
A to světlo ve tmě svítí 

a tma je nepohltila.
Jan 1:5

Sbor Církve Bratrské 
v Sušici (Studenntská 506) 

srStudentská
Program:
18.00 ,,Hrnečku vař" 
  - divadlo pro děti
19.30 Chvály 
  - zpěvy pozemské 
  v jednotě nebeské
• posezení ,  roz jímání, 
povídán í ,  čas setkán í , 
odpočinutí a plynutí v Boží 
přítomnosti

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

Dne 20. května jsme vzpomněli sedmnáctého 
výročí úmrtí pana

Františka Chmelenského
ze Sušice 
a dne 31. května vzpomeneme první výročí, 
kdy nás opustila paní

Františka Chmelenská.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcery 
a syn s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA – SUŠICE

Nemocnice 376 530 111 | Městská policie 376 523 250
Městský úřad 376 540 111 | Úřad práce 950 128 201
Sběrný dvůr 376 555 208 
provoz. doba: út, čt 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.

Čas plyne dál, bolest v srdci zůstává.
 
Dne 17. května by se dožil 75 let pan 

Jiří Brabec 
ze Sušice a dne 2. června vzpomeneme dvacáté 
výročí jeho úmrtí. Stále vzpomínají manželka, syn 
Jiří a dcera Romana s rodinami a vnoučata Roman,
David, Jiřík a Kubík.

Měl jsem Vás rád, chtěl jsem s vámi žít, 
vzpomeňte si na mě, já přece nechtěl odejít. 
 
Dne 27. května uplynou tři roky plné smutku 
a bolesti, 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 a pejsek Roneček.

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 8. 6. | 20. 7. | 10. 8. | 7. 9. | 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. 

Horažďovice: 22. 6. | 5. 10. 2021
Nalžovské Hory: 14. 9. 2021

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Nálezy uložené na stálé službě 
Městské policie Sušice

Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, 
které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.

Nálezy odevzdány od března 2020 do dnešního dne.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových stránkách 
Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » Aktuál-
ní informace   Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Bohužel, kvůli pandemii proběhl pohřeb mého manžela, tatínka 
a dědečka pana Vladimíra Maršáta bez obřadu. To naší rodinu velice 
mrzí, ale tyto okolnosti nám to jinak neumožnily. Všem moc děku-
jeme za projevenou soustrast a vzpomínku na našeho milovaného 
dědečka a manžela Vladimíra Maršáta. Dále také děkujeme celému 
sboru hasičů Sušice, vedení a pracovníkům Sules Sušice za pomoc.

S poděkováním rodina Maršátova
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Život píše různé příběhy. Situace lidí, kteří přicházejí pro pomoc nebo 
radu do Sociální poradny Racek bývají většinou složité. Svoji roli hrají 
různé okolnosti, ale i čas, který změny k lepšímu vyžadují. Naším poslá-
ním je být oporou lidem, kteří potřebují akutní pomoc, ale také těm, kteří 
chtějí svůj život postupně změnit. Práce na tom, aby postupně zlepšova-
la kvalita života, je dlouhodobá. Kromě poradenství, materiální a potra-
vinové pomoci, řešíme i oblast bydlení. Projekt Sociálně integrační byty 
(SIB) vznikl ve spolupráci s městem Sušice v roce 2018 (projekt běží od 
r.2008, v 2018 přibyly 3 další byty), v návaznosti na ukončení noclehárny 
ve Volšovech. V tuto chvíli máme pronajaté 4 byty (s možností pronájmu 
na 1 měsíc až max. 1 rok) + 1 krizový byt s možností využití nejdéle 7 dní 
(max. 14 dní). Vybavení bytu získáváme převážně od dárců. Za tu dobu 
pomohl již 44 dospělým a 15 dětem.

Jednou z nich je třeba paní Věra. Je již v důchodovém věku a díky 
smlouvě o pronájmu, která ji nijak nechránila, se ocitla téměř ze dne na 
den bez bydlení. V rodině podporu nenašla a tak začala postupně se soci-
álními pracovnicemi Oblastní charity Sušice hledat možnosti. Paní Věra 
se rozhodla pro podání žádosti o umístění do zařízení pro seniory, ale bylo 
nutné řešit přechodnou dobu. Byla tedy týden v krizovém bytě, pak se 
uvolnil Sociálně integrační byt, kde strávila 4 měsíce. Zatím se uvolnilo 
místo v zařízení pro seniory, kam se nakonec šťastně přestěhovala. Mezi 
klienty SIBU jsou často lidé nebo rodiny s dětmi, kterým se nedaří sehnat 
komerční bydlení nebo nesplňují podmínky pro získání městského bytu. 
Důvodem bývá často zadluženost. Ale i klienti s pravidelným příjmem se 
potýkají s problémy, protože splácení dluhů je běh na dlouhou trať. Naše 
příběhy mají dobré konce, většině klientů se podařilo ze 
SIBů přejít do nového bydlení, najít si práci, urovnat rodin-
né vztahy nebo doplatit díky zvýhodněnému nájmu dluhy 
a našetřit rezervu. Jsme rádi, že můžeme pomoci klientům 
překonat přechodné období a plnit tak naše poslání. Více 
o projektu najdete na www.susice.charita.cz 

Lenka Píšová, Oblastní charita Sušice

Klostermannova ulice
Odnepaměti nejužší a už čtvrtou ulicí vycházející z náměstí v našem 

seriálu je Klostermannova ulice, původně Úzká, zvaná též Šatlavní. Dnes 
patří k delším komunikacím, v době starého města s hradbami to však 
byla pouze krátká ulička propojující střed Dlouhé (dnes Havlíčkovy) ulice 
s náměstím. Teprve po požáru v roce 1839 byla formulována potřeba re-
gulace ulic z důvodu požární bezpečnosti a zkvalitnění spojení předměs-
tí se starým městem. Byly postupně zbořeny městské brány a probourá-
no prodloužení Úzké na ulici za hradbami (Zahradní později Lerchova).

Při velkém přejmenovávání roku 1887 byla ulice oceněna jménem Ra-
deckého. Josef Vácslav Antonín František Karel hrabě Radecký z Rad-
če  (1766, zámek Třebnice – 1858, Milán), byl český šlechtic, významný 
rakouský vojenský velitel, stratég, politik a vojenský reformátor, jenž je 
považován za jednoho z nejlepších vojevůdců Evropy 19. století.Během své 
vojenské kariéry se podílel na reformách rakouské armády. V roce 1849 byl 
jmenován generálním guvernérem Františka Josefa I. pro Království lom-
bardsko-benátské. (cs. wikipedia.org)

Po první světové válce se přejmenování neodchýlilo od tématu a ulice 
získala jméno Legionářů. Po druhé světové válce nesla název Seidlova a při 
velkém zjednodušování názvů v roce 1959 byla sloučena s Wilsonovou 
(která na ní navazovala a vedla až na křižovatku s ulicí Pod Svatoborem) 
a pojmenována Klostermannova, protože zde spisovatel v dětství bydlel.

Karel Klostermann (1848 Haag am Hausruck– 1923  Štěkeň) byl čes-
ký spisovatel německé národnosti s regionálním zaměřením na oblast Šu-
mavy,  a Pošumaví. Byl představitelem realismu v literatuře a tzv. venkovské 
prózy. Jeho sebrané spisy obsáhly přes čtyřicet svazků románů, poví-
dek, črt, fejetonů a skic, i část soustavných pamětí. Narodil se v rodině 
lékaře Josefa Klostermanna a Charlotty (Karoliny) Hauerové  původem 
ze sklářské rodiny Abélé, V Haagu se Klostermannovým příliš nedařilo, 
a tak se koncem května 1849 přestěhovali do Sušice, kde Karlův otec na-
stoupil jako praktický lékař a od roku 1854 se stal panským lékařem u kní-
žete Gustava Joachima Lamberga v Žichovicích. Karel pak navštěvoval 
školu v Nezamyslicích, Stříbrných Horách a působil na mnoha dalších 
místech (Písek, Klatovy, Žamberk, Kašperské Hory, Plzeň, Vídeň, Štěkeň). 
Karel Klostermann považoval Sušici za rodné město, pocházel z němec-
ko-českého prostředí, vnímal Šumavu jako společný domov obou národů 
a její budoucnost viděl v součinnosti Čechů a Němců. (cs.wikipedia.org) 

(Zdroj: J. Lhoták, M. Pták, R. Šimůnek – Historický atlas měst ČR 
– Sušice, kronika města Sušice)  Eduard Lískovec

Pravidelné rubriky

KNIHOVNA

Z údolního Pekla popsaného v minulém díle se nyní dostaneme přes 
Pramen vzkříšení až do Nebe – rezervace u Kašperskýh Hor v nadmořské 
výšce cca 800 m n. m s rozlohou 13,89 ha. Od ski areálu při potůčku pod 
čtvrtí Na Prádle (ne oděvů, ale zlatonosných písků) vás stařičká cesta do-
vede nejprve k Pramenu vzkříšení, nad kterým byla z důvodu jeho údajné 
léčivosti v barokní době vystavěna kaple Zmrtvýchvstání Páně. Z kaple 
zbylo jen obvodové zdivo, rozbitá kamenná mísa obrostla mechem, ale 
svěží pramínek stále zurčí. Kdosi přidal sošku Krista na dřevěném kříži.

Po cestě dále vzhůru dorazíte k hranici nebeské rezervace. Důvodem 
ochrany jsou podmáčené olšiny a vrbiny, jenž se prolínají se střídavě vlh-
kými loukami. Podmáčená půda vytváří vhodné podmínky pro celou řadu 
rostlin, z těch ohrožených zde roste například dřípatka horská, kosatec si-
biřský, orchideje prstnatec májový a prstnatec Fuchsův nebo málo známá 
a silně ohrožená orchidej korálice troj-
klanná. Vyskytuje se zde i puštík běla-
vý. Jeho šumavská populace vyhynula 
počátkem 20. století, od devadesátých 
let 20. století se vrací v rámci reintro-
dukčního programu. Puštíci pochá-
zejí ze Slovenska a po odchovu v zoo-
logických zahradách a stanicích jsou 
vypouštěni do volné přírody (mapy.cz).

Cesta ústí na rozlehlé lesní školce 
a z druhé strany je rezervace ohraniče-
na silnicí do Nicova. Nad chráněným 
územím se tyčí vrch s novou Výklen-
kovou kapličkou sv. Huberta. Nevelký 
patron myslivců zde má luxusní vý-
hled na město i hrad. text a foto ED

více foto na www.kulturasusice.cz

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Nebe

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

Kvete zde i lýkovec jedovatý 

Jsme lidem oporou v krizích i nových začátcích

Nabídka k osvojení psa a kočky v našich dočasných péčích

Kočička Alenka je 
3–4 roky stará koč-
ka, kastrovaná ,očko-
vaná, zvyklá uvnitř.
Je klidná, nevtíravá, 
Vhodná do bytu ke 
staršímu člověku.Na-
lezená u opuštěného 
domu, nyní v dočas-
né péči v Janovicích 
nad Úhlavou..

Jmenuje se Milda, byl pořízen na hlídání, ale není to pes hlídací, ale 
vítací... Je to akční pes, potřebuje pohyb, výcvik, kopu lásky a rodin 
s většími dětmi, co žije na plný plyn. Je to asi 2 roky starý kříženec hus-
ky – jedno oko hnědé, druhé modré... zkrátka krasavec.

Další informace po telefonu – 604 555 924  Ivana Jensen

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) naleznete 
na internetových stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz 
a jejich facebooku.

Hledáme nový domov

OKÉNKO POMOCI

Otevírací doba knihovny
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

pondělí 8.00–12.00 13.00–17.00
úterý  8.00–13.00 pouze studovna, čítárna a internet
středa 8.00–12.00 13.00–17.00 
čtvrtek 8.00–13.00 pouze studovna, čítárna a internet
pátek  8.00–13.30

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
pondělí 13.00–17.00 | středa 13.00–17.00 | pátek 8.00–13.30

22.–24. června

Ostrov Santos
22. 6. | úterý | 22.00

MEKY • ČR/SR | 80 min.

23. 6. | středa | 22.00
HAVEL • ČR | 105 min.

24. 6. | čtvrtek | 22.00
3BOBULE • ČR | 101 min.

Zřícenina kaple Zmrtvýchvstání Páně s Pramenem vzkříšení uvnitř
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mě stála fi nálovou účast. Rozhod-
ně to beru jako cenné zkušenosti 
do budoucna a jsem ráda, že jsem 
se v plné konkurenci byla schopna 
probojovat do evropské seniorské 
TOP 15.“ (Pozn. V. G.: „erka“, jak 
v textu Toni píše, je: Normálně je-
dete bránu rovně, ale když se vám 
zdá že to nestíháte, tak v té brá-
ně přibrzdíte a otočíte se o 360st. 
Někdy je to potřebné, protože si 
uděláte lepší nájezd do další brá-
ny a ve velkém proudu přibrzdíte 
lod.. Někdy je to zbytečné.. Tady 
to asi bylo zbytečné.)

O dalším programu Antonie in-
formuje opět Vladislav Galuška:

„Nejbližší akcí jsou nominační 
závody do seniorské reprezentace 
i reprezentace do 23 let pro zby-
tek roku 2021. Pokud si vyjede re-
prezentaci do 23, čeká ji 8.–11. 7. 
Mistrovství světa v Ljubljani a 19.–
22. 8. Mistrovství Evropy v Solka-
nu. Obě akce jsou ve Slovinsku. Po-
kud si vyjede jako v loňském roce 
seniorskou reprezentaci, (což je 
opravdu hodně obtížná záležitost), 
startovala by k tomu 23.–26.9 na se-
niorském MS v Bratislavě. 

Nejzajímavější pro Antonii ale 
můžou být paradoxně OH v Tokiu. 
I přes to, že v ČR je až druhá ná-
hradnice, vyžádala si ji ICF /Mezi-
národní kanoistická federace/ jako 
ofi ciální předjezdkyni všem světo-
vým závodnicím na olympijských 
hrách. Splnila podmínku, že jako 
poslední světová juniorská jednič-
ka byla zároveň nejvýše z mladších 
v seniorském světovém žebříčku. 
A účast amatérské závodnice ze Su-
šice na OH, byť jen v roli „předsko-
kanky“ může být fantastická zkuše-
nost i zážitek.“ 

úvod Eduard Lískovec
foto Jan Homolka 

Sport

TJS – mladší přípravka

Fotbalisté opět v zápasech! 

Nejmladší hráči Sušice zahájili přáteláky

Ve dnech 7. a 8. května se ko-
nalo v italském městě Ivrea mis-
trovství Evropy ve vodním slalo-
mu. Jednou ze tří reprezentantek 
ČR na kajaku byla i členka Klu-
bu vodních sportů Sušice Antonie 
Galušková. V závodě hlídek, tedy 
společné jízdě tříčlenného týmu, 
vybojovala se svými reprezentač-
ními kolegyněmi Veronikou Voj-
tovou a olympioničkou pro Tokio 
Kateřinou Minařík Kudějovou 
bronzovou medaili. V individu-
álním mistrovství skončila jako 
nejlepší z českých závodnic v se-
mifi nále na 15. místě, když od po-
stupu do fi nále z 10. místa jí dělilo 
pouhých 1,32 sec. 

Její otec, bývalý trenér a poradce 
Vladislav Galuška podává zprávu 
nejprve o přípravách na tento prv-
ní vrchol sezony a po té reportuje 
drama v boji o bronz i semifi nálo-
vou jízdu. 

„Přes zimu toho Tonička natré-
novala spousty, v minulých týdnech 
i na hodně divoké Trnávce. Sžila se 
s novou loďkou i pádlem a pár tes-
tovacích závodů také odjela. 

Týmový závod byl trochu infark-
tový. Bronzové medaile jsou super 
a poté, co se vše odehrávalo na trati 
ji holky braly všema dvaceti...Bohu-
žel obrazový přenos do ČR nebyl po-
volen, a tak jsem sledoval jen polo-
vičku průjezdů. Ještě na posledním 
mezičase holky vedly, pak naskočila 
padesátka na 15 bráně. Ta zmizela 
a za chvíli naskočila na 10., za cí-
lem pak ale také zmizela. Čas než 
to překlopili do ofi ciálních výsledků 
se táhnul snad 30 minut. A pak mi 
Tonička poslala video a volala mi.. 
Ještě že jsem to neviděl: 

Tonička na startu vyjížděla tře-
tí. Na trojce ale Veronika Vojtová 
podjela bránu, Tonička se valila ze 
shora, moc na výběr neměla a tak to 
mezi holky položila, z brány vylítla 
a v pohodě si jela na druhém místě 
za Kačkou Kudějovou. A stále holky 
jely nejrychleji.. Někde kolem brá-

ny 19 měla ale velký problém Kač-
ka Kuděková. Voda ji nepomohla, 
jen tak tak se vešla do další brány 
a hodilo ji to mimo trať. Musela se 
kousek vracet. Tonička i Veronika 
ji předjely a Kačka se za ně chytla. 
Cíl je asi 10–15 m za velkým skokem 
a válcem. Tonička věděla, že tým 
musí projet cílem v max. Rozmezí 
15 sekund. Jinak je konec. Nevědě-
la ale, jak se podařilo Kačce vyře-
šit problém a jestli za ní holky jsou.. 
V tom skoku se otáčela a převrátila 
se. Voda se tam valí.. Zvedla se asi 
metr před fotobuňkou. Pak říkala, 
že to byl její nejrychlejší eskymák 
v životě a dokonce si chvilku mys-
lela, že to ani nestihla. 

Trať na semifi nálové a fi nálo-
vé jízdy byla velmi obtížná a vylá-
malo si na ní zuby spousty kvalit-
ních závodnic i závodníků. Antonie 
jela velmi solidní a kontrolovanou 
jízdu a na postup do fi nále stačilo jet 
o pouhých 1,32 s rychleji.“ 

A jak se na jízdu dívá sama 
aktérka?

„Jsem se semifi nálovou jízdou 
spokojena. Určitě se daly něja-
ké úseky urychlit, ale vzhledem 
k tomu, že byla trať poměrně ná-
ročná, jsem nechtěla zbytečně ris-
kovat. Bohužel jsem v jedné části 
trati vyměkla a místo jízdy napří-
mo jsem protočila „erku“, která 

Antonie Galušková z Klubu vodních sportů Sušice brala na ME týmový bronz

Na tenhle okamžik čekali téměř 
celý rok. Uvolňování opatření vzhle-
dem k ustupování koronavirové ná-
kazy v Česku konečně umožňuje po-
řádně sportovat! Do akce se s velkou 
chutí pustili i mladí sušičtí fotbalis-
té. Mladší přípravka odehrála zápas 
v Hrádku, starší přípravka si zahrála 
proti Domažlicím. V tréninku jsou 
i další celky oddílu, cílem je, aby 
byli všichni co nejlépe nachystaní 
na srpnový start ostré sezony. Klub 
také moc rád uvítá ve svých řadách 
nové členy!

Druhý soutěžní ročník amatér-
ského fotbalu byl bohužel zrušený, 
hráči mohou od začátku května ale-
spoň trénovat na hřišti. Dospělé týmy 
stále nemají povolené zápasy. Postup-
né vládní rozvolňování už ale umož-
ňuje utkání u mládeže, čehož s chutí 
využívají i sušické fotbalové oddíly. 

V sobotu 15. května odjel roč-
ník 2010 doplněný o několik hráčů 
z ročníku 2011 na přátelský zápas 
proti Jiskře Domažlice. Zápas si 
mladí fotbalisté vychutnali na vý-
borně připraveném hřišti v Klen-
čí pod Čerchovem. Hrálo se 3x25 
minut.

,,Po dlouhé době jsme viděli klu-
ky v zápase, z toho jsme měli nej-
větší radost. Na dětech bylo vidět, 
že mají chuť a na zápas se těší. Na-
razili jsme na výborného soupeře. 
V každé třetině jsme si vypracovali 
několik zajímavých příležitostí, kte-
ré jsme bohužel zahodili. Ani sou-
peř svoje šance neproměnil. S při-
hlédnutím na to, že se hrálo po 
dlouhé pauze, jsme všichni trenéři 
s úrovní zápasů spokojeni. Celko-
vě šlo o povedené dopoledne. Chtěli 
bychom poděkovat hráčům za před-

Trať na semifi nálové a fi nálové jízdy byla velmi obtížná a vyláma-
lo si na ní zuby spousty kvalitních závodnic i závodníků. Antonie 
jela velmi solidní a kontrolovanou jízdu.... 

Bronzový tým letošního mistrovství Evropy kajakářek (Antonie uprostřed)

vedené výkony, a také rodičům za 
účast a podporu,“ sdělil za trenéry 
Patrik Hubáček.

V Hrádku si zahrála i mladší 
přípravka, kluci ročník narození 
2013 – 2014 si po dlouhé pauze užili 
zápas, kde padlo plno gólů. „Všich-
ni měli radost, že jsou konečně na 
hřišti, to je skvělé a důležité,“ vzká-
zal trenér Petr Kolařík.

Přípravné zápasy plánují i dal-
ší mládežnické týmy. Když se bo-
hužel nerozběhla soutěžní utkání, 
je důležité hrát alespoň v přípra-
vě. Od začátku června by už měla 
k zápasům dostat svolení i dospě-
lá kategorie, oba sušické celky též 
pilně trénují.

Během června proběhnou pří-
pravné zápasy a nejspíš i některé 
turnaje. Vše směřuje k tomu, aby 
se po krátkém letním odpočinku 

všichni vrátili k tréninku ve dru-
hé polovině července a od začátku 
srpna se mohlo začít hrát v mis-
trovských soutěžích. Sušice též láká 
nové členy, bližší informace o mož-
ném připojení ke stávajícím týmům 
najdou zájemci v přiložené tabulce, 
kde jsou i kontakty na trenéry. Na 
facebookových stránkách TJ Suši-
ce je i velmi povedené video. 

Výsledky starší přípravky:
Jiskra Domažlice – TJ Sušice 4:1
branka: Matěj Ducháč (as.: Jan 
Kratejl)

2. třetina
Jiskra Domažlice – TJ Sušice 5:1

branka: Matěj Ducháč (as.: Jan 
Kratejl)

3.třetina
Jiskra Domažlice – TJ Sušice 3:1
branka: Jan Kratejl

Celkové skóre 12:3  -jon-

PŘIDEJ SE K NÁM! 

Život sportovců se pomalu vrací do svých kolejí a my věříme, že právě vaše děti jsou do-
statečně nabité energií, mají chuť sportovat a hrát fotbal v Sušici!!
Hledáme do mládežnických kategorií děti ve věku 4+
Přihlášky řešte telefonicky nebo SMS u trenérů dané kategorie 
Mini přípravka, děti narozeny 2015/mladší – trenér Martin Šlais tel.: 607 993 715
Mladší přípravka, děti narozeny v letech 2013/2014 – trenér Petr Kolařík tel.: 724 296 765
Starší přípravka děti, narozeny v letech 2011/2012 – trenér Patrik Hubáček tel.: 739 611 124
Mladší žáci, děti narozeny v letech 2009/2010 – trenér Jan Chudý tel.: 732 417 555

Případně nám napište na facebooku TJ Sušice zprávu a my vám už pomůžeme s přiřaze-

ním do kategorie 

V každé kategorii se o vaše děti postarají minimálně dva trenéři, kteří kromě svých zkušeností 

s fotbalem a trénování mládeže mohou v rámci sportovního areálu TJ Sušice nabídnout to nejlepší. 

Trénujeme pravidelně 3x týdně a FOTBALEM V SUŠICI SE BAVÍME!

Sportoviště města Sušice
Přemýšleli jste už o brigádě na letním koupališti?
Brigáda na letním koupališti je skvělá pro studenty, aktivní seniory i se-

zonní zaměstnance. V případě oboustranné spokojenosti možnost 

dlouhodobé spolupráce. 

Koho aktuálně hledáme do naší party? 
 • obsluha kiosku 
 • obsluha pokladna 
 • výpomoc na ubytování Roušarka

OBSLUHA KIOSKU 
• Náplní práce kiosek – je zejména příprava a prodej drobného 

občerstvení (párek v rohlíku, hranolky, klobásy apod.), obsluha zákaz-

níků a komunikace se zákazníkem.

• Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště 

 cca od 10.00 do 19.00 hod. 
• Hodinová sazba: 110 Kč

• Co požadujeme: 

  0 16 let a více

  0 spolehlivost

  0 zodpovědnost

  0 slušné a vstřícné chování k zákazníkovi

  0 týmového hráče

  0 potravinářský průkaz

• Zájemci pište na e-mail: ferencikova@sportoviste-susice.cz 

VÝPOMOC NA UBYTOVÁNÍ ROUŠARKA
• Hledáme: 

 • pomocná síla do kuchyně
 • úklidový pracovník
 • výpomoc s žehlením a praním 
• Požadujeme: 

  0 věk 16 a více let

  0 spolehlivost

  0 samostatnost

  0 zodpovědnost

  0 slušné a vstřícné chování k zákazníkovi

  0 týmového hráče

  0 potravinářský průkaz

• Hodinová sazba: 110 Kč / hod. 

• Zájemci pište na e-mail: ferencikova@sportoviste-susice.cz

Posilovna otevřena v běžném provozu
Pravidla vstupu na sportoviště (posilovny) od 17. 5. 2021:
• Po Sportovišti se pohybujte pouze v respirátoru.

• Dodržujte prosím maximální kapacitu na recepci, která je stano-

vená na 5 osob.

• Dodržujte prosím minimální rozestupy 2 metry.

• Na sportovišti je vám k dispozici dezinfekce (u vstupu, u recepce, 

na toaletě a ve fi tness), prosím využívejte ji.

• Je zakázáno využívat šatny a sprchy.

• Ve fi tness je stanovena kapacita na 10 lidí.

• Všechny přítomné osoby se budou muset prokázat jakýmkoliv ne-

gativním testem na Covid-19 (PCR, antigenní nebo samotestem) ne 

starším 72 hodin nebo potvrzením o očkování nebo potvrzením, že 

spadají do ochranné lhůty 90 dnů po prodělání nemoci Covid-19.

• Ostatní podmínky vstupu budou nastaveny nařízením vlády ČR.

Těšíme se na vás
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Nemocnice – a informace
Sušické noviny pravidelně obsa-

hují informace o sušické nemocnici, 
protože nemocnice stále zůstává jed-
ním z hlavních zájmů občanů nejen 
Sušice, ale i celého regionu. Jsou to 
informace především od vedení ne-
mocnice, ale též od nejvyššího vede-
ní města; obsah se vesměs týká zvlá-
dání druhé vlny epidemie COVID.

Lze předpokládat, že epidemie 
časem pomine, stejně jako pominu-
ly morové rány i španělská chřip-
ka, a nemocnice se zase vrátí ke své 
běžné rutinní práci. (Takhle to mož-
ná zní poněkud nudně, ale zejména 
období druhé vlny COVID bylo sku-
tečně extrémně náročné a bezpochy-
by se všichni zdravotníci už upřímně 
těší na tu běžnou „nudnou“ rutinu.)

Takže až COVID pomine, co 
bude nemocnice dělat dál? Jaké 
služby bude poskytovat? Jakou má 
naplánovanou budoucnost? To jsou 
otázky, na něž odpověď zatím v Su-
šických novinách uvedena nebyla. 
(Přitom Sušické noviny jsou pro ve-
řejnost vlastně jediným zdrojem in-
formací o nemocnici.) Proč? Protože 
odpověď známa není?

Nový jednatel, když do nemoc-

nice nastupoval, měl mimo další 
úkoly připravit reálný plán dalšího 
vývoje nemocnice. A městská rada, 
která jediná nyní o nemocnici roz-
hoduje, měla důsledně trvat na jeho 
urychleném vytvoření. Trvala na 
tom? Byl tento plán vypracován? 
Jestliže ano, kdo o něm ví a proč 
o něm dosud veřejnost nebyla in-
formována? NEMOCNICE PŘE-
CE JE VĚCÍ VEŘEJNOU! Nebo 
snad není? (Bývalý ředitel nemoc-
nice Vladimír Sloup v době, kdy 
nemocnice ještě byla obecně pro-
spěšnou společností a rozhodovalo 
o ní zastupitelstvo a předsedkyní 
správní rady byla zastupitelka Staň-
ková (tehdy TOP09, nyní ANO), na 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informa-
cím odmítl informace podat s odů-
vodněním, že nemocnice je institucí 
charakteru soukromoprávního, což 
předsedkyně Staňková podpořila. 
Takže, kdo ví, jak to s tím veřejným 
statutem nemocnice ve skutečnosti 
vlastně je...)

Zastupitel Staněk (ODS) na jed-
nání městského zastupitelstva 21. 
dubna oznámil, že s informacemi, 

které od ředitele nemocnice dostává, 
je spokojen, dokonce že jich má více, 
než měl od předchozích jednatelů. 
Má tedy exkluzivní informace o tom, 
co bude s nemocnicí, až COVID po-
mine? Proč tyto informace někteří 
další zastupitelé nemají? Ředitel ne-
mocnice odmítá podávat informace, 
jež by mohly ukázat celkový stav ne-
mocnice a trendy jejího vývoje – viz 
např. i poslední čísla Sušických novin 
nebo jednání zastupitelstev. Ví o této 
nevyrovnané distribuci informací 
starosta Mottl (ODS)?

Epidemie COVID trvá již rok. 
První měsíce byly jistě překvapují-
cí, protože podobná situace se u nás 
již dlouho nevyskytla a relevantní 
znalosti z minulého totalitního re-
žimu byly za uplynulé tři desítky 
let vesměs zapomenuty, proto lze 
pochopit, že veškerou pozornost si 
vyžádalo nastavení práce a postu-
pů v situaci COVID. Druhá vlna 
ale nic nového nepřinesla, byla však 
silnější; nic zásadně nového se ne-
vymýšlelo, „jen“ narostlo množství 
práce. Ta však dopadla především 
na provozní personál, a ten se s ní 
vypořádal se ctí, za což mu náleží 

Otázky týkající se provozu Sušické nemocnice s.r.o.
Vzhledem k tomu, že jednatel 

a ředitel Sušické nemocnice s.r.o. 
několikrát vyzval i zde na stránkách 
Sušických novin občany k dotazům 
na téma nemocnice, dovolil jsem si 
tuto výzvu vyslyšet a připravil jsem 
si několik otázek, které mě a nezane-
dbatelnou část veřejnosti po posled-
ním zastupitelstvu zajímají nejvíce.

Na posledním zasedání zastupi-
telstva jste uvedl, že se vám podaři-
lo získat na hlavní pracovní poměr 
dva lékaře. Po prostudování snad 
ještě stále platných smluv ze zdra-
votní pojišťovnou je zřejmé, že pro 
provoz akutní lůžkové chirurgie (20 
lůžek) je potřeba 3,4 úvazku lékařů 
s příslušnou specializací, pro provoz 
chirurgické ambulance 4,5 úvazku 
a pro provoz multioborové JIP (8 
lůžek) celkem 2,7 úvazku. Podaři-
lo se vám tedy již sestavit lékařský 
tým nutný pro znovuotevření akut-
ní lůžkové chirurgie? Máte přislíbe-
ný nástup nějakého nového lékaře? 
Ptám se proto, že potenciální léka-
ři by při 2měsíční výpovědní lhůtě 
již v tuto dobu museli být ve výpo-
vědích, aby stihli do konce června 
nastoupit. V červnu by totiž měla 
i podle vašich slov vypršet smlouva 
s pojišťovnou uzavřená na akutní 
lůžkovou chirurgii.

Ve svých vystoupeních používáte 
dost často termín „akutní chirurgie“. 
Při vaší interakci s paní Harantovou 
jsem si uvědomil nejednoznačnost 
tohoto termínu s ohledem na aktu-

ální dění v naší nemocnici. Akut-
ní chirurgie je obecný pojem zaži-
tý mezi laickou veřejností, lékařská 
terminologie využívá přesné ter-
míny „Akutní lůžková chirurgie“, 
a dále pak „akutní chirurgická am-
bulance“. Pokud mluvíte o akutní 
chirurgii, co si mám pod tímto ter-
mínem představit? Můžete potvrdit 
nebo vyvrátit, že se v tichosti nepři-
pravujete na variantu jednodenní 
chirurgie?

Na veřejném zasedání zastu-
pitelstva mě zaujala vaše diskuze 
se zastupitelkou Stárkovou, které 
jste odpověděl, že současné měsíč-
ní mzdové náklady činí 11 milionů 
Kč, stejných 11 milionů jako činily 
za bývalých jednatelů v době, kdy 
ještě byly v zaměstnaneckém pomě-
ru lékaři kritizovaní za nadstandard-
ní mzdy. Předseda DR Jiří Chejn ve 
svém prosincovém vystoupení uve-
dl, že mzdové náklady se vám po-
dařilo stlačit o 20 % i díky odchodu 
nejdražších lékařů z chirurgického 
oddělení. Stejné náklady vysvětlu-
jete vyšším počtem skutečně od-
pracovaných hodin v době epidemie 
Covid-19. Vysoký počet přesčasů 
a nedodržování fondu pracovní doby 
však vyčítal pan Chejn předchozím 
jednatelům. Jak si mám interpreto-
vat vaše vysvětlení stejných, nebo 
dokonce mírně vyšších měsíčních 
mzdových nákladů (při menším po-
čtu lékařů) než, že i pod vaším ve-
dením dochází k „porušování záko-
na“ (přistoupíme-li na terminologii 
předsedy DR Jiřího Chejna)?

Z dostupných podkladů mi je 
známo, že původně vysoutěžené 
a přístrojovou komisí odsouhlase-
né „cétéčko“ mělo stát 7,65 milionu 
a 7letý kompletní servis 6,92 mili-
onu. Tento servis zahrnoval veške-

ré náklady prodávajícího spojené 
s poskytováním plného pozáruční-
ho servisu včetně nákladů na nákup 
náhradních dílů (např. včetně výmě-
ny rentgenové lampy), spotřebního 
materiálu a software. Podle vašich 
slov považujete variantu vybranou 
předchozími jednateli za nevhodnou 
a vážně uvažujete o přístroji s cenou 
cca. 13 milionů ovšem bez servisu. 
Moje otázka zní. V čem je tak zá-
sadní rozdíl ve vámi preferovaném 
přístroji a přístrojem, který vybrali 
předchozí jednatelé. Kolik bude stát 
servis u vámi vybraného přístroje? 
Vámi vybraný přístroj nebude vyža-
dovat fi nančně nákladné zásahy do 
přívodu elektrické energie pro CT 
a úpravu podlahy?

Je pravdou, že fi nanční zálohy od 
pojišťoven jsou v tomto roce (kon-
krétně březen – duben) vyšší, než ve 
stejných měsících minulého roku? 
Rád bych se zeptal, z čeho jsou le-
tošní zálohy na akutní lůžkovou chi-
rurgii vypočítávány.

Mě osobně a podle reakcí lidí, 
i veřejnost zajímá, zda byly sku-
tečně v nemocnici bývalým vede-
ním činěny kroky vedoucí k trest-
něprávní zodpovědnosti, jak bylo 
opakovaně řečeno na veřejných 
zasedáních zastupitelstva a napsá-
no v novinách. Na posledním za-
stupitelstvu jste uvedl, že o dal-
ším postupu budete informovat 
v brzké době. Jak jste se tedy po 
poradě s právníky rozhodl? A bu-
dete o svém rozhodnutí informo-
vat veřejnost? Zveřejníte smlouvu 
na forenzní audit, nebo se jí budou 
muset zastupitelé domáhat práv-
ní cestou?

Předem mnohokrát děkuji za od-
povědi, s přáním hezkého dne 

Miloslav Sova

Informace z nemocnice
Vážení občané, máme za sebou dosud největší nápor pandemie COVID. Dovolte mi, abych vás 

tentokrát seznámil s poděkováním, které jsme obdrželi od hejtmanky Plzeňského kraje, paní Ilony 
Mauritzové. 

Všem přeji pevné zdraví.   Bc. Jiří Vlček, MBA, jednatel společnosti Sušická nemocnice, s.r.o.

Odpovědi na „Otázky týkající se provozu 

Sušické nemocnice, s.r.o.“
Vážení občané města Sušice,
výše jsou uveřejněny otázky 

pana Miloslava Sovy, které se týkají 
provozu Sušické nemocnice, s.r.o.

Pro podání ucelené informace 
připojuji svoje vyjádření.

První část otázek se týká pro-
vozu chirurgického oddělení. 

V nemocnici standardně funguje 
chirurgická ambulance, která pra-
cuje v nepřetržitém režimu a práce 
je tam zajištěna erudovanými léka-
ři, kteří poskytují ambulantní péči 
a zároveň zajišťují pacienty, které je 
nutno, vzhledem k jejich zdravotní-
mu stavu, převézt na pracoviště po-
skytující operační a hospitalizační 
péči. Za celou dobu fungování to-
hoto režimu jsem nebyl informován 
o jakémkoli problému ve vztahu ke 
zdravotnímu stavu pacientů.

Do konce června letošního roku 
by měl Plzeňský kraj dokončit dílčí 
analýzu, která by stanovila nutný 
rozsah poskytované zdravotní péče 
v naší nemocnici a poté bude roz-
hodnuto o dalším postupu.

Do doby dokončení a projedná-
ní výše uvedené studie není a ne-
bude připravována žádná varian-
ta provozu chirurgického oddělení 
nemocnice.

Mzdové náklady
Vzhledem k textu poslední věty 

„Otázek“ pana Sovy, konstatuji, 
že si i odpověděl. Pravda je ovšem 
v prostém faktu, že je nutno srov-
návat srovnatelné. Podmínky práce 
a objem práce, kterou odvedl zdra-
votnický personál v období prvních 
měsíců roku 2021 se nedají srovnat 
s žádným předchozím obdobím. 
I proto si zaměstnanci nemocnice 
plně zasloužili mzdy, které jim byly 
vyplaceny.

CT přístroj
Protože cena nakupovaných 

přístrojů do nemocnice je vý-
sledkem výběrového ř ízení 
a žádné takové řízení momen-
tálně neprobíhá jsou všechna 
uváděná fakta o novém přístroji 
pouhými odhady. Původně vy-
soutěžený přístroj neobsahoval 
některé komponenty bez nichž 
by nebylo možno jej provozovat 
a navíc ani technické podmín-
ky v nemocnici neumožňova-
ly jeho provoz bez dalších ná-
kladů a zásadních úprav, např. 
elektroinstalace.

Zálohy na úhradu poskyto-
vané zdravotní péče

Tyto zálohy jsou stanoveny 
na základě předchozích výkonů 
nemocnice a dohody mezi vede-
ním nemocnice a plátci posky-
tované péče.

Faktem je to, že zálohy jsou 
stanoveny pro celou nemocnici 
a nikoliv pro jednotlivá praco-
viště. V tomto se pan Sova ve 
svých „Otázkách“ mýlí.

Forenzní audit
Problematiku závěrů z fo-

renzního auditu řeší právníci ne-
mocnice. Já jsem nikdy nehod-
notil činnost bývalých jednatelů 
z hlediska jejich odpovědnos-
ti a už vůbec ne trestněprávní 
odpovědnosti. Toto náleží pou-
ze soudu.

Celá problematika forenzní-
ho auditu je interní záležitostí 
společnosti Sušická nemocnice, 
s.r.o. a veřejnost bude seznáme-
na se závěry šetření.

Všem přeji příjemné jarní dny
Bc. Jiří Vlček, MBA

jednatel, Sušická nemocnice, s.r.o.

Vážení občané města Sušice,
Ing. Vladimír Říha – člen dozorčí 

rady Sušické nemocnice, s.r.o., zve-
řejnil v těchto novinách svůj článek 
na téma „Nemocnice – a informace“.

Vzhledem k řadě nepřesností, uve-
dených v tomto článku, se pokusím 
některá fakta objasnit:

Úkoly nového jednatele
Ing. Říha tvrdí, že jedním z úko-

lů, který jsem dostal při nástupu do 
funkce, byla příprava reálného plá-
nu dalšího vývoje nemocnice, který 
měl být, podle jeho slov, urychleně 
vytvořen.

 Od mého nástupu do funkce 
vstoupil do jednání o budoucnos-
ti nemocnice Plzeňský kraj jehož 
představa o dalším směřování ne-
mocnice má být hotova do 30. 6. 
2021. Protože je několik subjektů, 
které mají určující vliv na rozsah po-

skytované zdravotní péče v regionu 
a jedním z nejvýznamnějších je prá-
vě Plzeňský kraj, považuji za nutné 
počkat na jeho stanovisko. Dalším 
významným subjektem k vyjádření 
o budoucnosti nemocnice je plátce 
poskytované zdravotní péče (zdra-
votní pojišťovny) a pak samozřejmě 
majitel nemocnice – město Sušice. 
Bez shody těchto institucí není ko-
rektní vydávat jakýkoliv plán nebo 
strategii vývoje nemocnice.

Nemocnice – věcí veřejnou
Nemocnice je, v oblasti rozsahu 

poskytované péče, samozřejmě plně 
otevřená a podává informace, které 
jsou k dispozici a vycházejí z ukon-
čených jednání.

Zároveň je Sušická nemocnice, 
s.r.o., subjektem korporátního prá-
va a pohybuje se v konkurenčním 
prostředí, proto nebudou podává-

veliký dík. Nic tedy nebránilo no-
vému vedení nemocnice ani vedení 
města připravit pro nemocnici plán 
na období po COVIDU.

Takže: Je plán vytvořen, nebo 
není? O zapojení kraje do činnosti 
kolem nemocnice se začalo mluvit 
v listopadu loňského roku a výsled-
ky měly být známy do tří měsíců. 
Nyní je polovina května a výsled-
ky žádné nejsou. Nebo snad i jsou, 
ale možná se jedná o, jak řekl Švejk, 
„tak něco strašlivýho a hroznýho, že 
jeden rada od soudu, který byl při 
tom, se z toho zbláznil a ještě dod-
nes ho drží v izolaci, aby to nevyšlo 
najevo“, což je konec, před kterým 
zřejmě musí být veřejnost bezpod-
mínečně ochráněna. (Protože kdo by 
potom volil anebo za co by potom 
výsledky voleb stály, že?)

O budoucnosti nemocnice tedy 
v podstatě vůbec nic konkrétního 
známo není, veřejnosti jsou pouze 
předkládána vágní neověřitelná tvr-
zení a prohlášení. A přitom právě 
BUDOUCNOST SUŠICKÉ NE-
MOCNICE veřejnost mimořádně 
zajímá.  13.05.2021

Vladimír Říha

ny informace o probíhajících jed-
náních, popř. informace podléhající 
ochraně plynoucí z právních předpi-
sů. Jednatel nemocnice má podepsa-
nou smlouvu o výkonu funkce, která 
obsahuje ustanovení o mlčenlivosti.

Poskytování informací
Jednatel nemocnice poskytuje 

všem zastupitelům a členům dozor-
čí rady kompletní informace o pl-
nění fi nančního plánu nemocnice, 
o výkonech nemocnice a o perso-
nální stavu nemocnice. To vše kaž-
dý měsíc. Tyto informace jsou velmi 
podrobné a jasně ukazují vývojové 
trendy nemocnice.

Hodnocení COVIDU
Ing. Říha popisuje, že druhá vlna 

COVIDU nic nového nepřinesla, jen 
narostlo množství práce. 

Jen pro informaci:
– v první vlně nebyl v nemocnici 

hospitalizován jediný pacient CO-
VID+, ve druhé vlně jich bylo více 
než 400, z toho cca 80 na JIP.

– v první vlně byly provedeny tes-
ty v řádově stovkách, ve druhé vlně 
jsme se dostali k počtu cca 30 000 
testů

– ve druhé vlně jsme otevřeli očko-
vací centrum, které podalo vakcínu 
již cca 11 000 klientů

Závěry si udělá jistě každý sám.
Budoucnost nemocnice
O budoucím zaměření nemocnice 

probíhá řada jednání a vedení ne-
mocnice připravuje řadu podkla-
dů k projednání. Abychom nepřed-
kládali vágní a neověřitelná tvrzení 
a prohlášení – jak to konstatuje v zá-
věru svého článku Ing. Říha, je třeba 
počkat na dokončení těchto jednání.

Bc. Jiří Vlček, 
jednatel 

Reakce vedení nemocnice na článek pana Ing. Vladimíra Říhy



BYTY – NEMOVITOSTI 
Dobrý den, hledám domek se za-
hrádkou v Sušici nebo v Klatovech. 
Nejlépe do 5,5 mil. Kč. Nejsem RK. 
Peníze mám připravené. Tel. číslo 
721 623 250 
Koupím byt v případě zájmu může-
te v bytě bydlet dále. Peníze vypla-
tím ihned. Tel. 605 768 105
Hledám ke koupi nebo do proná-
jmu zahrádku v Sušici a okolí. Tel. 
607 839 779 

Koupím velký stavební pozemek 
(nejlépe u lesa), popřípadě i s cha-
lupou, v oblasti mezi Kašperský-
mi Horami a Modravou. Platím 
nadstandardně a v hotovosti. Tel. 
606 633 919
Kdo poskytne bydlení v malém 
bytě nejraději na vesnici zdravé-
mu důchodci? Pomoc + nájem. Tel. 
606 406 010 
Koupím garáž, nejraději v Sirkař-
ské ulici. Tel. 608 143 398
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Volej-
te, prosím, na tel. 608 702 468 
Koupím nemovitost – byt, pozem-
ky, chatu, rodinný domek. Peníze 
vyplatím do 2 dnů. Tel. 605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-
zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.
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Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám benz. sekačku zn. Patri-
ot LM 51 SP, záběr 51 cm obsah 
173 m3, výkon 2,8 kW. Výška se-
čení 2,5 – 7,5 cm, objem koše 
60 L. Boční výhoz, pojezd, za-
koupena r. 2019. Provoz 2020, 
PC 10.500 Kč nyní 7.000 Kč. Tel. 
724 086 980
Prodám truhlicový mrazák o ob-
jemu – 145, A+ a litinová krbová 
kamna se skleň. dvířky. Cena do-
hodou na tel. 607 230 033
Prodám 2 nové prošívané péřové 
deky + 2 polštáře cena dohodou. 
Tel. 604 348 392
Prodám 3F přírubový elektromotor 
výr. mez, typ 1AP-100-4S, 2,2 kw, 
1430 ot., 380/220V málo používa-
ný, ve funkčním stavu za 2.500 Kč. 
Mob. 723 327 101
Prodám pravou chodskou kerami-
ku, celou sadu (cca 80 ks) i jednotli-
vě, cena dohodou. Tel. 721 619 927
Prodám ruční struhadlo na zelí, 
skoro nové – cena 180 Kč; pevná 
čalouněná deska za postele nebo 
dvouválendy, oranžovobílá, cena 
800 Kč. Tel. 723 229 931
Prodám levně pneu Matador Ra-
diál 175x70 R13 ocel disky 4 ks, 
4 otvory rozteč 70 mm, disky na-
třené, málo jeté – letní, dále prodám 
levně disky ALLU 6 paprskové 5 ks 
6J152ET49 4 otvory rozteč 70 mm. 
Tel. 607 999 029
Prodám chladničku Snaige \fr 240–
1501, 166 l, mraznička 46 l, energe-
tická třída A++, necelý rok v provo-
zu, 3.000 Kč. Tel. 728 537 529
Prodám levně cihly 500 ks roz. 
30x15x7 cm, tvárnice 100 ks roz. 
45x30x20 cm škvár.–cementové. 
Dále prodám teplovzdušná kam-
na na dřevo KORY, výhřevnost až 
15 m2. Pračku BOSCH maxx 7 na 
7 kg prádla. Tel. 607 999 029

Prodám 3F přírubový elektromo-
tor výr. MEZ, typ 1AP-100-4s, 
2,2KW, 1430 ot., 380/220V málo 
používaný, ve funkčním stavu za 
2.500 Kč. Tel. T 376 396 324, M 
723 327 101
Prodám staré zápalkové nálep-
ky, LP desky různé, krabici časo-
pisů o pletení, háčkování, vyšívá-
ní – návody, vzorníky apod. Tel. 
607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plecho-
vé a smaltové cedule, papírové 
dopisní zálepky, staré pohledni-
ce Sušice a okolí. Přijedu! Tel. 
606 494 996 
Koupím staré hodiny; Ostření ře-
tězů na motorky, ostření seker, nů-
žek, dlát, nožů, nožů do mlýnků; 
Koupím soustruh na dřevo; Prodám 
domácí vajíčka. Tel. 607 909 144
Koupím hoblovku s prota-
hem a tesařský hoblík na 380V 
MAFL a řetězovou dlabačku pře-
nosnou a cirkulárku s podava-
čem nejlépe tovární výroby. Tel. 
603 427 924
Koupím starou lištovou sekačku 
Agrozet Jičín MFku MF70 s lištou 
i špatný stav, rozbitou a koupím ko-
vadlinu, kovářské kleště, kladiva 
a výheň i polní. Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo 
skútr i s poruchou za účelem 
přibližování se. Důchodce. Tel. 
606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé dřevo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016

Uzávěrka
příštího vydání

Sušických novin
bude 27. 5. 2021 ve 12 hod.

pořádají v termínech letních prázdnin

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Sušice • Hrádek • Horažďovice • Klatovy

PŘES ŠKOLNÍ ROK MŮŽETE NAVŠTÍVIT:

Svatojánské rodinné centrum – Sušice | Lesní klub – Sušice

Hlídání dětí – pravidelné / sezónní s programem | Víkendové pobyty 

Volnočasové kluby (zdarma) – Horažďovice, Hrádek, Sušice | a mnoho dalšího… 

792 229 210 • Svatojanci@email.cz • www.svatojancizs.webnode.cz 

RŮZNÉ
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalář-
ských a magisterských prací, pří-
pravu na maturitní a přijímací 
zkoušky z českého jazyka, doučo-
vání. Více informací na www.hez-
kycesky.top, tel. 606 49 49 96 
Pro svoji novou knihu ze šumav-
ského prostředí hledám Šumavá-
ky, kteří by měli zájem zveřej-
nit svůj životní příběh. Tématem 
jsou neobyčejné tragické (smut-
né) či humorné události. Zájem-
ci se mohou hlásit na e-mail: 
lu.oudova@seznam.cz.
  Lucie Oudová, 

autorka knihy Dary Pošumaví
Hledám šikovného samostatné-
ho řemeslníka – kutila pro drob-
né opravy na domě blízko Petro-
vic u Sušice – nátěry dveří, opravu 
komínu, opravy venkovní dlažby, 
drobné zednické práce atd.. Tel. 
773 997 016 
Potřebujete opravit oděvy, ušít 
polštářek, vytvořit patchworkovou 
dečku, tašku a nebo někoho obdaro-
vat? Vytváříme ručně různé dáreč-
ky a děláme menší opravy oděvů. 
Přijďte nás podpořit. Kolinec 28 – 
obecný úřad. 
Hledám brigádu jako stráž-
ný – hlídač apod. Důchodce. Tel. 
606 406 010
Online výuka angličtiny, přípra-
va na maturitu, opravné i přijíma-
cí zkoušky. Doučování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Hledám brigádně jakoukoliv prá-
ci – soboty, neděle – i za špatného 
počasí – výkopové práce, na stav-
bě, v lese a pod. Možno volat po 
15 hod. Tel. 604 880 966
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. Tel. 
721 484 172

/@skc.sirkus



Cesta… 6. ledna 1436, na svá-
tek Tří králů, vydává Zikmund 
ve Stoličném Bělehradě ofi ciální 
znění „císařských kompaktát“, 
která jdou v některých aspek-
tech daleko za hranu ústupků, 
jichž jsou schopni legáti Basilej-
ského koncilu. Císař musí kvů-
li dalším povinnostem Bělehrad 
opustit. Legáti žádají další jed-
nání. Za místo navrhují Prahu. 
Císař, ani kališníci, nesouhlasí. 
I Zikmundovi je 
jasné, že do Pra-
hy může podruhé 
vstoupit teprve 
jako právoplat-
ně zvolený čes-
ký král. Nakonec 
je nalezen kom-
promis – příštím 
místem setkání 
bude Jihlava. Ka-
tolické královské 
město na hranicích Moravy a hu-
sitských Čech. Termín dalšího 
setkání – v den sv. Jiří. Když se 
císař s legáty loučil, nabádal je, 
aby do Jihlavy přivezli plnou moc 
koncilu k potvrzení kališnického 
arcibiskupa, aby o to nemusel být 
žádán papež…

V únoru 1436 proběhl ješ-
tě český sněm, poslední, kte-
rý svolal zemský správce Aleš 
Vřešťovský z Rýzmburka. Ten 
rozhodl, aby byla v Jihlavě kom-
paktáta přijata jen za podmínky, 
že bude potvrzen arcibiskup, jak 
o to žádal i císař. Jeho jméno, Jan 
Rokycana, i jména obou zvole-
ných biskupů – Martina Lupáče 
a Václava z Mýta, se Zikmund 
dozvěděl až teprve nyní, zvlášt-
ním poselstvem.

Jihlavská jednání byla pro Zik-
mundovo zaneprázdnění odlože-
na na letnice 1436 (27. května), 
ale nakonec římský císař spolu se 
svým dvorem na místo dorazil až 
5. června. Zastal tam už obě de-
legace, tu koncilní v čele s bis-
kupem Filibertem de Montjeu. 
Ve městě se shromáždilo velké 
množství zástupců církve, pánů 
a lidu. Ani přes Zikmundovo na-
léhání se překvapivě nedosta-
vil jeho letitý spojenec, Oldřich 
z Rožmberka. Markrabě morav-
ský a rakouský vévoda Albrecht 
Habsburský dorazil až 19. června.

Hned následujícího dne, kdy 
jednání začala, se objevila první 
překážka – basilejští vyjednáva-

či nepřinášeli Rokycanovo potvr-
zení. I když se Zikmund husitům 
zapřísahal, že se o arcibiskupo-
vo uznání bude až do smrti za-
sazovat u koncilu i u papeže, vy-
žádali si zástupci českých měst 
odklad s tím, že se pokusí získat 
u svých měst souhlas ke změně 
požadavku sněmu. Přes obecné 
obavy, že jednání ztroskotají hned 
na začátku, vrátili se městští po-
slové 22. června s překvapivým 

souhlasem svých 
obcí nespojovat 
potvrzení kom-
paktát s uznáním 
Jana Rokycany 
a jeho biskupů.

Složitá jednání 
pokračovala. Až, 
konečně, osud? – 
v předvečer výro-
čí upálení Mistra 
Jana Husa 5. čer-

vence 1436 – byly kompaktátní 
listiny stvrzeny všemi stranami 
a veřejně vyhlášeny na Jihlav-
ském náměstí před císařem sedí-
cím zde na improvizovaném trů-
ně. Musela to být obrovská sláva 
přinášející husitům, těm živým, 
ale posmrtně i těm, kteří se toho-
to dne nedočkali, veliké zadosti-
učinění. Udává se, že kompaktáta 
byla vyhlášena ve třech jazycích: 
Latinsky, německy a česky. Ně-
které zdroje uvádějí i maďaršti-
nu (Zikmund byl uherský král). 
Následný ceremoniál obsahoval 
slavnostní výměnu zpečetěných 
listin i symbolické uznání Rokyca-
ny coby arcibiskupa a další obou-
stranná gesta vzájemného uznání 
a respektu. Nakonec předali legáti 
účastníkům listinu, jíž se jménem 
koncilu přikazovalo všem křes-
ťanským panovníkům a národům 
udržovat s Čechy a Moravany mír 
a nehanět je pro přijímají podobo-
jí. Dále pak listinu s příkazy praž-
skému arcibiskupovi (i katolické-
mu olomouckému a litomyšlskému 
biskupovi) o podávání pod obojí 
způsobou. V závěru císařský rada 
Arnošt z Vlašimi ohlásil, že příští-
ho dne budou všechny listiny čte-
ny v kostele česky. Pak se za zpěvu 
Te Dea všichni, včetně císaře, ode-
brali do chrámu. Dokonáno jest.

(V textu použity pasáže z kni-
hy Poslední Lucemburk na čes-
kém trůně Františka Kafky.)

Krásné jaro, přátelé!
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Vítězství!

Úvodem bych chtěl moc po-
děkovat panu Václavu Šebelíkovi 
z informačního centra v Železné 
Rudě, který dokázal blíže identifi -
kovat předminulou hádanku. Na-
psal: „K té staré fotce (SN 8/2021): 
Jde o objekt pivovarské restaura-
ce v Bayerisch Eisenstein, v části 
zvané Bayerisch Häusl. Kaple sto-
jí dodnes a v její blízkosti dokonce 
i „Gasthof Bayerisch Häusl“. 

K minulé hádance... Mnozí jste 
poznali, že na archivních fotografi -
ích v minulém článku (SN 9/2021), 
byla zachycena Železná Ruda, 
820 m. (Markt Eisenstein). Toto 
město se nachází na česko-německé 
hranici, na hranici Národního par-
ku Šumava a v těsném sousedství 
(přibližně 2,5 km) Bavorské Že-
lezné Rudy (Bayerisch Eisenstein). 

Dnes je jedno z největších šu-
mavských sportovních a turistic-
kých středisek cestovního ruchu. 
V jejím okolí se nachází např. Černé 
a Čertovo jezero a hora Špičák, na 
bavorské straně nejvyšší hora Šu-
mavy Velký Javor. V současné době 
má Železná Ruda a všechny její čás-
ti dohromady asi 1500 obyvatel.

Železná Ruda vznikla v prv-
ní polovině 16. století u naleziště 
železné rudy a při obchodní stez-
ce spojující řezenské biskupství 
s Prahou. V letech 1579–1713 byla 
součástí Bavorska. Známou domi-
nantou v centru města je mohutná 
cibulovitá báň barokního kostela 
Panny Marie Pomocné z Hvězdy, 
která je krytá šindelem. Kostel je 
vybudován na hvězdicovitém pů-
dorysu. Byl postaven v první polo-
vině 18. století na přání a náklady 
hraběte Wolfa Jindřicha Nothaf-
ta z Wernbergu. Zasvěcení Panně 
Marii Pomocné z hvězdy symbo-
licky podtrhuje půdorys šesticípé 
hvězdy a dvě hvězdy, které zdobí 
obě kopule. Interiéry chrámu vám 
připomenou, že jste se ocitli v kraji 
věhlasných sklářů; z místních sklá-
ren pocházejí kostelní lustry, jména 
členů známých sklářských rodů si 
můžete přečíst i na mramorových 
náhrobních deskách. Mariánský ol-
tářní obraz je údajně jednou ze dvou 
kopií obrazu Madony s dítětem od 
Lukase Cranacha. 

Přímo nad městem je opravená 
křížová cesta s krásnými obrázky na 
skle, vedoucí ke kapli sv. Anny pod 
Belvederem. Pod nádražím u kap-
ličky sv. Antonína sv. Barbory, po-
stavené v době budování železniční 
tratě a blízkého tunelu pod Špičá-
kem si můžete prohlédnout unikát-
ní umrlčí prkna. Alej u hřbitova na 
jižním okraji města je chráněné stro-
mořadí 13 starých javorů. 

S dějinami zdejších řemesel 

i s historií Železné Rudy se sezná-
míte v expozicích Muzea Šuma-
vy, které sídlí v bývalé rodinné vile 
významné sklářské rodiny Abelů. 

Přímo v centru města se nachází 
bývalý lovecký zámeček postavený 
v roce 1690, původně jako letní síd-
lo hrabat Nothaftů. V této budově 
s číslem popisným 1 se v roce 1892 
narodil významný český vědec 
(přírodní vědy), pedagog a spisova-
tel prof. dr. Julius Miloš Komárek. 
V současné době se jedná o nejstarší 
zachovalou budovu v Železné Rudě, 
ve které se nachází muzeum histo-
rických motocyklů s celou řadou 
unikátních motocyklů. V muzeu 
se nachází i expozice loutek a ex-
pozice věnovaná historii lyžování 
na Železnorudsku. V environmen-
tálním a návštěvnickém centru se 
nachází muzeum mobilů. 

V areálu Nad Nádražím (na 
sjezdovce) na vás čeká lanové cen-
trum, trampolínky, slalomové káry 
a dětské hřiště. Motokáry s moto-
rem si můžete vyzkoušet na parko-
višti Kaskády. Odvážnější cyklisté 
znají bike-park Špičák určený pro 
sjezdová kola v náročnějším terénu. 
Jedná se patrně o nejlepší freeride 
v Čechách, pravidelně se tu jezdí 
iXS European Downhill Cup.

Určitě bych nevynechal při ná-
vštěvě Ž. R. pivovar pana Strnada 
na Belvederu. 

Dějiny Železné Rudy se dají 
rozdělit do tří historických obdo-
bí. První období a první rozvoj 
jsou spojeny s dolováním železné 
rudy. Šumava zajímala zpočátku 
hledače zlata. Ti zde objevili ložis-
ko železné rudy-limonitu, zejména 
v oblasti Špičáku a na Rozvodí. Je 
přesně známé místo založení prv-
ní osady na dolním Špičáku, kde 
byl postaven hamr. Tehdy náleže-
la osada i s částí královských lesů 
Jiřímu z Gutštejna, který pronajal 
roku 1569 důl pasovským kupcům. 
Uvádí se, že toho roku si zde zřídi-
li kupci Konrád Geisler a Melchior 
Fiedler první tavírnu. Železná ruda 
zde byla dále zpracována tavbou 
v surové železo – litinu až po výro-
bu železného zboží v hamrech nebo 
také prodej železných prutů k další-
mu zpracování. Bohaté zdroje dřeva 
zpracovávali uhlíři v milířích. Vy-
robené dřevěné uhlí sloužilo k tavbě 
železa. Žili a pracovali zde horníci, 
taviči, hamerníci, povozníci a for-
mani, dřevorubci, uhlíři, kolomaz-
níci, tesaři, sekerníci, kupci a jistě 
i další řemeslníci. Odhaduje se, že 
zde žilo asi 500 lidí. Tato DOBA 
ŽELEZNÁ trvala asi 150 let a po 
ní zbylo pojmenování místa. 

Když začala těžba upadat, vy-
střídala ji DOBA SKLENĚNÁ. 

POZNÁVÁTE?

Po vesničce Zhůří nad Rejštej-
nem není již památky a kasárna 
protivzdušné obrany státu patří 
již minulosti. To prvé je špatné 
a druhé je dobré. Zůstaňme u těch 
kasáren o nichž se šíří „pravdivá“ 
informace jak v tisku tak ústním 
podáním, že v kapli sv. Václava, 
která dnes již neexistuje a připo-
míná ji jen křížek, chovala zdejší 
posádka prasata. Jak tvrdí býva-
lý voják z povolání Ing. Jaroslav 
Efl er, jedná se o naprostou dezin-
formaci a v očích veřejnosti to na 
zdejší posádku vrhá stín. Mluví 
se také o tom, že vojáci pytlači-
li a kradli dřevo. Proč by to děla-
li? Chodili do služby ob 24 hodin 
a když bylo třeba, zůstávali na sta-
novišti mnohem déle. Ve zmíněné 
kapli se žádná prasata nechovala, 
ta byla společně s dalšími hospo-

Prasata v kapli? To snad ne!
dářskými zvířaty chována, jak ří-
kali, v Červeném baráku – ještě 
dnes zde stojí základy domu vlevo 
u silnice do Kvildy.

 V kapli, až do jejího zboření 
někdy v roce 1955 bylo přijíma-
cí středisko t. tzn. místo pro pří-
jem radiového vysílání, telefonní 
ústředna– zkrátka spojaři. Obslu-
ha v kapli, které již chyběla věžič-
ka, v době služby i přespávala, jak 
dokládá tehdejší vojín Josef Hra-
še, který zde od října 1953 sloužil 
vlasti celých dvacet šest měsíců. 
Bydlel v horním dřevěném bará-
ku, kde bylo též velitelské stano-
viště s nejdůležitějším spojením 
na vysílací středisko do kaple, od-
kud spojaři zabezpečovali radiové 
spojení s letadly. Byl tam zákaz 
vstupu pro všechny, kteří zde ne-
sloužili a zákaz se dodržoval, pro-

tože velitel Jindra Podhorský byl 
velmi přísný.

Jak tedy vidno. Žádná prasata 
v kapli, jen utajení spojaři.

V roce l966 byla dokonče-
na zděná kasárna a v ní umístě-
ná kotelna vytápěla ještě kuchyň 
a čtyři fi nské dvojdomky pro ro-
diny vojáků z povolání. Vojáci to 
na tomto osamělém místě neměli 
lehké. Krátké léto, dlouhá zima, 
málo volna, všude daleko a děvča-

ta v nedohlednu. A když se vrace-
li z dovolenky posledním vlakem, 
ze sušického nádraží to byla pěkná 
štrapáce, obzvlášť v zimě. Často-
krát jsem ty noční stopaře dove-
zl až na to Zhůří. Byl jsem přece 
taky voják a je jasné, že si máme 
pomáhat. Dnes po kasárnách není 
ani památky, jen úžasný pohled 
z Huťské hory, která by si jistě za-
sloužila postavení rozhledny.

Emil Kintzl

Cesta lesem
 Léto se blíží. Budeme cestovat, 

ale ne všechny cesty vedou do Říma. 
A proč taky. Komu by se chtělo 
v tomhle vedru jezdit či chodit ně-
kam daleko? Vždyť blízko a krás-
ně může být přece právě tady – na 
Šumavě. Vždyť v těchto místech se 

mění patos modrých dálek v osvěžu-
jící realitu ticha a klidu. Kolik cest 
tu vede do lesní sauny, vystlané me-
chem a jehličím a osvěžené čistým 
vzduchem? Tak si z nich některou 
vyberte a vydejte se po ní. Určitě 
nebudete litovat. Ivan Nikl, foto ED

V okolí Železné Rudy, kromě bo-
hatství lesů, byla naleziště křemene 
a vápence. V roce 1624 získal hrabě 
Jindřich Nothaft koncesi na zaklá-
dání sklářských hutí a tím byl polo-
žen základ sklářství. Začaly vznikat 
sklárny v údolí Debrníku, Ferdi-
nandově údolí, na Hofmankách, na 
Pamferově huti, Gerlově huti, nebo 
Starém Brunstu, Šmauzech a v Alž-
bětíně. Celkem bylo v okolí Želez-
né Rudy 11 sklářských hutí. Staré 
železářské provozy byly postupně 
přeměněny na stoupy (drtírny kře-
mene a vápence). Vznikaly fl usár-
ny, kde se louhovala potaš, která se 
vyráběla z dřevěného popela listna-
tých stromů. Kácením tvrdých dře-
vin, buků a jasanů, vznikaly holi-
ny, které postupně zarůstaly smrky. 
Některé holiny byly pak osidlovány 
a zakládaly se zde selské usedlosti. 
Zemědělci se zabývali hlavně pas-
tevectvím. Za období sklářské kon-
junktury významné sklářské rody 
v Železné Rudě postavily honosná 
sídla. V polovině 19. století pokles-
la rentabilita šumavských skláren 
a hutě se houfně zavíraly. 

Železnorudskou kotlinu eko-
nomicky zachránil projekt želez-
niční dráhy z Plzně do Deggen-
dorfu. Zprovoznění této horské 
dráhy a otevření špičáckého tunelu 
(1747 m) bylo vybudováno v roce 
1877. První, kdo vytušil turistické 
možnosti tohoto území, byl pan Pro-
kop, původně kupec z Volyně. Bě-
hem stavby tunelu si postavil jed-
noduchou kantýnu ve špičáckém 
sedle. Po skončení stavby své zaří-
zení zvelebil až na hotel Prokop, kde 
nabízel pohostinské služby prvním 
návštěvníkům z Plzně a Prahy, které 
přivážel nový vlak. Nastala DOBA 
TURISTICKÁ, přičemž se zapo-
čaly postupně stavět další hotely. 

Alžbětínské nádraží je evrop-
ským unikátem – víc než 100 m 
dlouhou budovu ve středu protíná 
hranice České republiky a Německa 
a dělí stavbu na dvě stejné části. Ná-
draží v roce 1877 otevřeli rakouský 
císař a bavorský král. Sloužilo obě-
ma státům do 50. let. 20. století. Ko-
munistický režim v Československu 
pak nechal zastavit dopravu, zazdít 
osobní pokladnu a vybudovat záta-
rasy a ploty z ostnatých drátů na ko-
lejích i v budově (r. 1953). Hraniční 

nádraží bylo opět zprovozněno až 
v červnu r. 1991. Při vstupu České 
republiky do EU v r. 2004 padly po-
slední metry kovového zábradlí, kte-
ré obě Železné Rudy na pěším pře-
chodu u nádraží dosud rozdělovalo. 

Samostatnost Železné Rudy 
spadá do období r. 1850, kdy byla 
vyňata ze zejbišské rychty císař-
ským výnosem Františka Josefa I. 
V době německé okupace v letech 
1938–1945 zřídily německé úřady 
v Železné Rudě okresní úřad. Osvo-
bození území vybojovali vojáci 2. 
americké armády 1. května 1945. 
Rozvoj města a turistických služeb 
byl přerušen vytyčením hraničního 
pásma v padesátých letech minu-
lého století. K úplnému návratu do 
normální podoby rozvoje Železné 
Rudy došlo po pádu komunistic-
kého režimu v r. 1989, který s se-
bou vzal navěky i „železnou oponu“ 
v r. 1990. Úplně normální však pro 
mnohé nebyl nárůst vietnamských 
tržnic, záplava umělohmotných tr-
paslíků všeho druhu a přemíra ero-
tických podniků a kasin, určených 
hlavně pro německou klientelu. 

Každopádně, z malého měs-
tečka na hranicích střeženého po-
hraničníky se stalo známé turistic-
ké a sportovní středisko. Železná 
Ruda se začala hlavně v posledních 
letech měnit k lepšímu. Byly po-
staveny nové lyžařské areály. V r. 
2000 se žáci přestěhovali do nové 
základní školy, kde sídlí také měst-
ská knihovna. V celém městě byly 
vybudovány chodníky, převážná 
část budov dostala novou omítku, 
byla vybudována nová železniční 
zastávka v centru města, zlepšila 
se úroveň služeb pro obyvatele, byl 
vybudován parkovací systém pro 
bezpečnost obyvatel. Turisté zde 
mohou zajít pro informace do in-
focentra, nebo navštívit svoji ob-
líbenou kavárnu či cukrárnu. Rysí 
slavnosti, které se zde konají v létě, 
jsou zaměřeny především na historii 
železnice, přičemž se můžete svézt 
historickou parní lokomotivou. 
V Železné Rudě žije a staví dům 
oblíbený zpěvák Marek Ztracený. 

Pokud dokážete identifi kovat 
novou hádanku, pište prosím na e-
-mail: bur.mira@seznam.cz.

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy
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Dechová kapela Solovačka je 
nezaměnitelně sušickým kvalit-
ním zbožím již 74 let. Vytrvale 
hraje nejen doma, ale šíří známost 
po Česku i v zahraničí. Všeobec-
nou covidovou pauzu jsme vy-
užili k následujícímu rozhovoru, 
jemuž předchází stručná historie 
(z www.solovacka.cz). 

V roce 1947 v podniku SOLO 
Sušice vzniká s podporou vedení 
a odborů podnikový orchestr. Do 
podvědomí vstoupil pod názvem 
SOLOVAČKA. Zakladatel a kapel-
ník byl Ladislav Antes (do r. 1950).

Další léta se vystřídalo ještě ně-
kolik kapelníků, než v roce 1957 pře-
vzal taktovku Karel Švarc. Oblíbené 
byly autorské koncerty Karla Hašle-
ra, Julia Fučíka, Františka Kmocha, 
Karla Vacka, Ady Doška, Ladisla-
va Kubeše, Václava Hájka a dalších. 
Mimořádnou odezvu měla pásma 
věnovaná Karlu Polatovi, která se 
uskutečnila při jeho životních výročí 
v Sušici i širokém okolí. Skladby to-
hoto slavného sušického autora jsou 

naší kapelou natočeny na 2 hudeb-
ních nosičích s názvy „Solovačka 
2000“ a „Teče voda od Sušice“.

V šedesátých letech už orchestr 
vystupuje nejen v Sušici a okolí, ale 
také v Praze Obecním domě a pra-
videlně začíná zajíždět do tehdejší 

NDR. Po úmrtí Karla Polaty v břez-
nu 1974 přišla do kapely zpěvačka 
paní Anna Kučerová a koncertovala 
zde 11 sezon. Vystoupení byla stá-
le častější, hrálo se po celých Če-
chách, v Praze na Žofíně a opako-
vaně v Lucerně. V roce 1980 umírá 

Karel Švarc a kapelníkem se stává 
Josef Špirk. Také pod taktovkou dal-
ších kapelníků hrála Solovačka na 
tancovačkách, masopustech, sou-
těžila o Zlatou křídlovku, než při-
šel rok 1989.

Od tohoto roku pravidelně jez-
dí do sousedního Bavorska, např. 
Kötztingu, Regenu, Chamu, Passau, 
Wenzenbachu a také do lázeňské-
ho městečka Bodenmais. Pravidel-
ně pořádá koncerty v partnerském 
městě ve švýcarském Uetendorfu. 

Od roku 2014 je kapelníkem Ing. 
Václav Dušek, zřizovatelem kapely 
je Sušické kulturní centrum – SIR-
KUS p.o. Repertoár je postaven na 
české dechovce, písních o Šumavě, 
hrajeme na městských slavnostech, 
v průvodech, hasičských oslavách, 
promenádních koncertech a všude, 
kde mají lidé rádi českou dechovku. 

Kapelníka Václava Duška jsem 
požádal o odpovědi v následujícím 
rozhovoru. 

Od kdy působíte v Solovačce 
a jak jste začínal? „V kapele Solo-
vačka hraji od roku 1993, to tehdy 
byl kapelníkem Jiří Holman. Je to 
neuvěřitelné, ale pomalu to bude 30 
let. Co se týče úplných začátků, tak 
k hudbě mě přivedl můj táta, který 
nikdy nepochyboval o tom, že stej-
ně jako on a jeho otec budu pokračo-
vat v rodinné tradici Dušků – hráčů 
na klarinet a saxofon. Děda byl šu-
mavský muzikant, který jako člen 
cirkusového orchestru procestoval 
svět. Já jsem na klarinet začínal hrát 
u Vladimíra Kratochvíla v hudební 
škole v Sušici, kde jsem absolvoval 
první cyklus. Druhý cyklus jsem 
již celý studoval v Klatovech u Jana 
Kličky. Tady jsem zároveň působil 
v klarinetovém kvartetu pod vede-
ním právě tohoto špičkového kla-
rinetisty a v naprosto úžasném or-
chestru Františka Kubaně – tehdy 
Dechový orchestr mladých. Na tato 
léta vzpomínám s nesmírnou láskou 
a vděkem, byla to doba, kdy se, jako 
mávnutím kouzelného proutku, můj 
vztah k hudbě defi nitivně změnil, 
začalo mě bavit cvičit i dlouhé ho-
diny denně, což je vždy pro každého 
mladého muzikanta zásadní zlom.“ 

Kdo toho v kapele pamatuje 
nejvíc? „Služebně nejstarším čle-
nem v kapele je Jiří Hanus, ten hrá-
val ještě s kapelníkem Karlem Švar-
cem na konci sedmdesátých let.“

V čem se orchestr do dnešních 
časů nejvíce změnil? „Naše kapela 
se změnila opravdu hodně. Zejmé-
na se nám podařilo částečně omla-
dit stabilní hráče, byť to není vůbec 
snadné, ale k tomu se ještě asi dosta-
neme. Zvuk se ale prakticky nezmě-
nil a dovolím si říct, že naše kapela 
ho má charakteristický a nezaměni-
telný s jinou dechovkou. Podle mého 
názoru je to mimo jiné tím, že jsme 
určitým způsobem ovlivněni zná-
mým muzikantem a skladatelem 
Karlem Polatou (mimochodem od 
kterého máme pěknou řádku skla-
deb v našem repertoáru), v jehož ka-
pele řada bývalých členů Solovač-
ky v minulosti hrála a pochopitelně 
právě jeho specifi cký styl nějakým 
způsobem přenášela právě i do naší 
kapely. No a my jsme zase vyrostli 
zase s těmito muzikanty, a tak se to 
přenáší dál a dál.“

Mění se s dobou i nástrojové 
obsazení? „Prakticky moc ne, jed-
ná se o klasické obsazení malé de-
chové hudby.“ 

Máte teď optimální zastoupení 
nástrojů a hlasů? „Co se týče našich 
sólistů, máme dvě zpěvačky a jedno-
ho zpěváka. S nástroji je to o něco 
horší – bohužel mladých hráčů na 
dechové, zejména žesťové, nástroje 
moc nepřibývá a bez našich „starých 

nepřestává těšit dechovkou 

2018 – dechová kapela Solovačka pózuje téměř v aktuálním složení na sušickém náměstí. 

kamarádů“ bychom měli problém. 
I tak občas musím využít svých dáv-
ných kontaktů především z Klatov-
ska a povolat výpomoc. Nicméně 
to je asi právě jedna z věcí, která se 
ponejvíce změnila oproti minulosti 
– dříve byla stabilní sestava v ka-
pele naprostou samozřejmostí, „ci-
zího“ člověka by v orchestru nepo-
hledal. Dnes – ale to je případ úplně 
všech kapel – je zcela běžné vzájem-
né vypomáhání a záskoky hudební-
ků i z jiných těles.“ 

Jaké je obecně nejlepší rozděle-
ní a počet nástrojů v kapele? „Kla-
sická malá dechovka – dvě křídlov-
ky, dvě baskřídlovky, dva klarinety, 
dva doprovody, bicí nástroje, tuba 
a samozřejmě zpěváci.“ 

Má každý svojí oblíbenou 
skladbu, nebo se v tom shodnete? 
„Ano určitě, pro jednoho nejmeno-
vaného člena je jedna skladba na-
tolik oblíbená, že při ní pravidelně 
odkládá nástroj, 
má se lačně ke 
zpěvu a já ho mu-
sím „krotit“. Z to-
hoto důvodu tuto 
skladbu však čas-
to nezařazuji, pří-
padně na nějaké 
akci s uvolněnější 
atmosférou v poz-
dějších hodinách 
(smích).“ 

Jaké písnič-
ky jsou tedy 
nejoblíbenější? 
„Víte, kdo má rád 
dobrou českou de-
chovku, má ji rád 
jako celek. Někdy 
se setkávám s ná-
zorem samozvaných 
hudebních znalců, že dechovka je 
příliš obyčejná, monotónní, a snad 
i jednoduchá. Každý profesionál, 
který ví o čem je řeč, vám však řek-
ne, že zahrát dobře dechovku není 
opravdu žádná legrace. Musíte mít 
perfektní nátisk, musíte být striktně 
přesný v rytmu a celkově technicky 
zdatný muzikant. Zažil jsem spous-
ty kritiků dechovky, ale když jsme 
je pak vzali mezi sebe a měli s námi 
vystoupit třeba jako záskok, ztratili 
se ve třetím taktu a nebyli schopni 
skladbu dohrát. Pravý profík se po-
zná podle toho, že je schopen zahrát 
veškerý hudební žánr.“ 

Jsou i nějaké skladby tak ná-

1987 – s kapelníkem Otto Naušem a klarinetistou Václavem Duškem st.

Solovačka 2013 – Farmářské trhy

2015 – Farmářské trhy – Jarka Hanusová a Petr Kolařík – zpěv

2016 – Farmářské trhy – Petr Kolařík a Míša Sloupová – zpěv

Ladislav Antes zakladatel 
a první kapelník Solovačky
– viz SN. 9/2014.

ročné, že je nehrajete? „O tom ne-
pochybujte! Každý z nás je muzikant 
amatér a skladeb, které bychom hrát 
chtěli, ale jsou jednoduše nad naše 
síly, je spousta. Rádi bychom zařadi-
li skladby z repertoáru moravských 
dechovek, těch máme málo, ale ty 
patří právě k těm obtížnějším.“

Zajíždíte také do partnerských 
zahraničních 
měst. Měl jste 
možnost poslech-
nout si jejich de-
chovky, jaká je 
vaše oblíbená ka-
pela? „Ano, urči-
tě. Je vždy pěkné 
si poslechnout, jak 
se to dělá jinde. 
Z dechových ka-
pel mám opravdu 
rád Mistříňanku, 
to je pro mě snad 
nejlepší dechová 
kapela u nás.“

Jak se liší za-
hraniční kape-

ly? „Musím říct, 
že systém, který je 
u nás historicky za-

veden – teď myslím systém základ-
ních uměleckých škol, resp. dříve 
škol lidových – je výborný a mimo 
jiné i díky němu máme tady v Če-
chách kvalitní muzikanty. Za na-
šimi hranicemi nám ho mohou jen 
závidět.“ 

Zkoušíte v aktuální sestavě 
také nějaké nové věci? „S přícho-
dem nových zpěvaček jsme trochu 
oprášili repertoár a řekli si, jaká 
skladba bude té které zpěvačce více 
„sedět“. Občas vytáhneme i věc zce-
la novou, pozorní posluchači možná 
zaznamenali na posledních Sušic-
kých slavnostech, či tu, kterou jsme 
opravdu dlouho nehráli.“ 

Na jakou akci v novodobé his-
torii souboru nejraději vzpomí-
náte? „Každá akce, která se pove-
de a kde je spokojené publikum, 
je krásná. Nezapomenutelné byly 
naše návštěvy v partnerském městě 
Uetendorfu ve Švýcarsku. Ale abych 
zmínil alespoň některé z poslední 
doby, tak snad bych vzpomenul Piv-
ní slavnosti ve Zwiesselu v roce 2017 
a Česko-bavorské dny v Plzni na po-
čátku roku 2020.“ 

Solovačka natáčela i v rozhla-
se. V jakém pořadu jí posluchači 
mohli slyšet? „V Českém rozhla-
se Plzeň jsme se několikrát účast-
nili soutěžního klání „O plzeňský 
soudek“, resp. později „O chodovar-
ský soudek“ a pořadu „U muziky 
s Plzeňáky“.“

Kde vystupujete tradičně? 
„Naši posluchači nás mohou tra-
dičně vidět na Sušických slavnos-
tech, farmářských trzích, ale pra-
videlně hrajeme každým rokem 
v německém Chamu a rovněž v Bad 
Kötztingu.“

Na co se v dohledné době nej-
více těšíte? „Asi jako všichni v sou-
časných nelehkých časech. Těším se, 
že snad tuhle těžkou dobu ve zdraví 
překonáme a vrátíme se alespoň čás-
tečně k normálnímu životu, vč. toho 
muzikantského. Máme letos v plánu 
vystoupení 7. srpna ve Slatině a 11. 
září ve Svéradicích. To jsou naše tra-
diční každoroční akce, lidé nás tam 
mají moc rádi a jsou opravdu vděč-
nými posluchači.“

Chtěl byste něco vzkázat vaše-
mu publiku? „Chtěl bych za celou 
kapelu našim fanouškům poděko-
vat za podporu a zájem, kterého se 
nám od nich dostává. Myslíme na ně 
a moc se na ně těšíme.“ 

Děkuji za odpovědi. 
Eduard Lískovec

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ KAPELY:
Zpěv: Martina Hamáková, Míša Sloupová 

 a Petr Kolářík

Es klarinet: Václav Dušek

B Klarinet: Jan Volný

1. křídlovka: Václav Waldmann

2. křídlovka: Jiří Waldmann

Baskřídlovka tenor: František Opl

Baskřídlovka baryton: Jiří Hanus

Doprovodné trumpety: Jan Švehla, 

    Petr Patera

Tuba: Michal Trapl

Bicí nástroje: Jaroslav Beneš

2019 – Farmářské trhy – Martina Hamáková a Petr Kolařík – zpěv

Zajímavosti
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