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Dne 19. května 2020 svolal sta-
rosta Petr Mottl na desátou hodi-
nu svůj krizový štáb. Zasedání se 
zúčastnil místostarosta, tajemník 
MěÚ, tajemník KŠ, velitel stani-
ce HZS Sušice, zástupci PČR Kla-
tovy a Sušice, Sušické nemocnice
a městské policie (viz foto). 

Ukončením nouzového stavu 
skončila povinnost starosty realizo-
vat krizová opatření na území ORP 
Sušice. Starosta poprvé svolal svůj 
krizový štáb 12. března 2020 po 
vyhlášení nouzového stavu vládou. 

Krizový štáb se za dobu trvá-
ní nouzového stavu sešel celkem 
sedmkrát. O zasedáních a jejich 
obsahu byla veřejnost pravidelně 
informována. Stěžejním úkolem 
bylo v první fázi informování oby-
vatel a následně zajištění a distri-
buce ochranných pomůcek. Tyto 
se zajišťovaly pro všech třicet obcí 
ORP Sušice. Byly určeny hlavně 
pro sociální zařízení, lékaře, hasi-
če, seniory, školy, obsluhy vodáren 
a čističek. Celkem bylo zajištěno 
a distribuováno 72 390 ochranných 
roušek, 9 075 respirátorů, 39 666 
jednorázových rukavic, 4 563 litrů 
dezinfekce, 4 860 fl akonů vitamínů 
C a D, 697 brýlí, 2 200 návleků, 200 
štítů, 700 zástěr, 344 jednorázových 
obleků a 410 pláštěnek. 

Tyto pomůcky byly zajišťovány 

Zastupitelstvo jednalo 27. května
Po tříměsíční pauze způsobené 

vládními opatřeními proti šíření ko-
ronaviru se 27. května od 16 hodin 
uskutečnilo letošní druhé veřejné 
zasedání zastupitelstva. Z důvodu 
zajištění zdravotní bezpečnosti se 
zastupitelé sešli ve velkém sále soko-
lovny. Místa k sezení pro veřejnost 
byla rozložena tak, aby byly zacho-
vány dvoumetrové rozestupy. Ačko-
liv i zastupitelé seděli u stolů přímo 
na sále, kapacita byla plně dostačují-
cí a několik míst pro veřejnost zůsta-

lo v předních řadách volných. Byli 
přítomni zástupci odborů městského 
úřadu, organizací zřizovaných měs-
tem a další. Spolu s veřejností se se-
šlo cca 60 osob a 19 zastupitelů měs-
ta. Dva zastupitelé byli omluveni. 

Jednání zahájil a řídil starosta 
města Bc. Petr Mottl. Odborníci 
z městského úřadu předkládali 
zastupitelstvu ke schválení a k dis-
kuzi jednotlivé body programu. 
K tématům se vyjadřovali i jed-
notlivci z řad veřejnosti. Jednání 
trvalo téměř pět hodin. Usnese-
ní z jednání zastupitelstva města 
přineseme v příštím vydání SN. 
Záznam z jednání bude umístěn 
na stránkách města. Přímý vstup 
z jednání odvysílala také Česká 
televize. 

Zejména se probírala tato témata: 
Předpokládaný vývoj fi nancí měs-
ta. Bylo konstatováno, že se díky ko-
ronavirovým opatřením městu sníží 
příjmy cca o 30 mil. Kč. Dopad této 
krize se předpokládá cca na 4 roky 
a tudíž by se podle toho měl přizpů-
sobit střednědobý výhled rozpočtu. 
Diskutovalo se také o připravované 
výstavbě nové sportovní haly. Na-
konec byl bod Zastupitelstvo města 
bere na vědomí předpokládaný vý-
voj fi nancí města schválen (v pomě-
ru 16 pro, 3 proti). 

Povýšení fi nančních prostřed-
ků na vybavení nového informač-
ního centra v č. p. 10. o 780 000 Kč. 
Diskutovalo se o důvodech zvýše-
ní, o nové situaci v souvislosti s ko-
ronavirem i o možnostech města. 
Padl také návrh už dříve schválenou 
půlmilionovou částku nenavyšovat. 
Zastupitelstvo města toto neschvá-
lilo a neprošel ani návrh uvedeného 

zvýšení. Nakonec byl přijat návrh 
kompromisní, ve kterém se částka 
zvýšila o 500 000 Kč. 

Největším tématem jednání za-
stupitelstva byla opět nemocnice. 
Zprávu o jejím rozjezdu pod městem 
a složitém období v době koronavi-
rové krize podal radní a zároveň jed-
natel nemocnice Pavel Hais. Jednalo 
se o rozpočtovém opatření, na zákla-
dě žádosti nemocnice o příspěvek
20 milionů Kč. Všichni zastupitelé 
se shodli na tom, že fungující ne-
mocnici v Sušici podporují. Rozebí-
ralo se ale vyúčtování, aby bylo jas-
né, kam už vynaložené prostředky 
města šly. Od znovupřevzetí provo-
zu město do nemocnice investovalo 
zhruba 40 mil. Kč. Diskutovalo se do 
jaké míry má nemocnici podporovat 

státem, krajem a ORP. Z rozpočtu 
ORP byly nakoupeny ochranné pro-
středky za cca 720 tisíc korun. Měs-
tu hodně pomohly fi rmy, které vě-
novaly městu ochranné pomůcky za 
502 tisíc korun a jednotlivci, kteří 
pomohli jinak. Jejich seznam je uve-
den na stránkách města. 

Ukončením nouzového stavu na-
řízená opatření nezanikají. I nadále 

bude potřeba zajišťovat činnost za-
řízení a složek, která se bez ochran-
ných pomůcek neobejdou. Zajišťo-
vání ochranných pomůcek státem 
nebo krajem bylo ukončeno. Teď si 
ochranné pomůcky musí zajišťovat 
města a obce ze svých prostředků. 

Starosta ukončil činnost krizo-
vého štábu a všem poděkoval za 
spolupráci a pomoc při realizaci kri-

zových opatření. Nebylo to lehké. 
Úsilím všech, včetně veřejnosti, se 
povedlo situaci doposud zvládnout 
velmi dobře. 

Krizový štáb vyzývá všechny 
obyvatele, aby nadále dodržovali 
nařízená opatření, která se postup-
ně rozvolňují. Předpovídá se možná 
druhá vlna šíření nákazy. Buďte na 
ni připraveni. 

Krizový štáb rovněž doporučuje 
vytvoření hmotné rezervy ochran-
ných pomůcek k okamžitému pou-
žití ve zřizovaných a příspěvkových 
organizacích v případě další vlny 
epidemie Covid 19 či onemocnění 
obdobného typu. 

Krizový štáb ORP Sušice

Krizový štáb ORP Sušice dě-
kuje dárcům a těm, kteří pomohli:
Čevak a. s. – 81 500 Kč, dezinfek-
ce; Pilotar s. r. o. – 115 000 Kč, vita-
mín C+D; 2P servis s. r. o. – 38 000 
Kč, roušky a respirátory; Koramex
a. s. – 23 301 Kč, dezinfekce; Barentz
s. r. o. – 140 000 Kč, vitamín C+D; 
Věra Löffelmannová, Hory Matky 
Boží – 140 roušek; Rynostav s. r. o. 
– 50 000 Kč, jídlo pro hasiče a MP; 
ZKD Sušice 20 171 Kč, bezopla-
chová dezinfekce; Apartmány Bašta 
PKC&D s. r. o. – 34 195 Kč, rouš-
ky a respirátory; Czech Technology 
Park, Brno – 40 štítů; Jan Ludvar, 
Sušice – 20 štítů; Zdeněk Koláček, 
Sušice – 50 roušek; František Švelch; 
Michal Hrabý; Eva Miskowiczová; 
p. Soukupová; Monika Klimendová; 
Miroslav Vrzal a další. 

město. Tato situace není obvyklá, ale 
zazníval názor, že by se měl dát ne-
mocnici ještě čas, aby se její provoz 
konsolidoval. Dlouhodobě je však 
taková situace neudržitelná. Nako-
nec byl návrh na dotaci 20 mil. Kč 
schválen s tím, že převod fi nančních 
prostředků na účet Sušické nemoc-
nice s. r. o. bude probíhat postupně 
vždy na základě žádostí a měsíčního 
vyúčtování předloženého radě měs-
ta vedením společnosti a na základě 
rozhodnutí rady města. 

V dalším vystoupení staros-
ta poděkoval všem občanům, fi r-
mám, dobrovolníkům a zdravotní-
kům, kteří pomáhali vyrovnat se 
s krizovými opatřeními. Také po-
děkoval svým kolegům z krizového 
štábu, hasičům a policistům – opět 
dokázali, že je na ně spolehnutí. Vy-
zdvihl zejména, stejně jako zastu-

pitelka Věra Marešová, pracovní-
ky Sociálních služeb města Sušice, 
kteří se s příkladnou péčí dokáza-
li postarat o klienty s koronavirem 
a vše proběhlo bez komplikací. Za-
stupitelstvo i občané z řad veřejnosti 
se přidali hlasitým potleskem.

V diskuzi se pak ještě otevře-
la otázka probíhající rekonstruk-
ce ulice T. G. Masaryka. Majitel 
pekařství Karel Rendl poukázal na 
podle něj pomalu probíhající práce 
prováděcí fi rmy a s tím spojený pří-
liš dlouhý čas na dokončení díla. 
Akce má trvat sedm měsíců, ale 
na komunikaci jsou závislí mnozí 
místní podnikatele zde sídlící, kteří 
jsou už tak oslabeni koronavirovou 
krizí. Starosta přislíbil, že se pokusí 
domluvit, aby se zvýšilo pracovní 
úsilí při rekonstrukci ulice.

text a foto Eduard Lískovec 

Krizový štáb ORP Sušice na radnici před posledním jednáním.

Starosta Sušice Petr Mottl se 
28. května zúčastnil spolu se zá-
stupkyní Odboru cestovního ru-
chu MÚ Sušice Petrou Turkovou 
jednání sdružení Mikroregion 
Šumava – západ na Modravě. 
Kromě starostů členských obcí 
byli také přítomni zástupci in-
formačních středisek (Klatovy, 
Kašperské Hory, Železná Ruda, 
Modrava, Žihobce, Sušice). Jed-
nalo se o nově zřízené Destinaci 
Šumava, jejíž součástí je i Desti-
nace Sušicko. „Výsledkem byl 
vznik pracovní skupiny, složené 
z pracovníků informačních cen-
ter, kteří předloží podněty a ná-
vrhy na společnou propagaci 
lokality v oblasti cestovního ru-
chu,“ vysvětlil starosta.

Na Den dětí (1. 6.) se Petr 
Mottl zúčastnil otevření výsta-
vy MŠ Smetanova Putujeme ba-
revným světem. Při té příležitosti 
popřál krásný svátek všem dětem.

Na radnici proběhla 2. červ-
na schůzka starosty Petra Mottla 
a místostarosty Františka Jelínka 
se zástupci fi rmy Sefi ma s. r. o., 
která byla vybrána pro vypraco-
vání Analýzy procesů a doporu-
čení ke zlepšení provozu a fun-
gování nemocnice s. r. o. Firma 
zpracovávala analýzu např. pro 
nemocnice Ústeckého kraje i ji-
hočeské nemocnice.

Místní akční skupina Pošu-
maví včetně starosty Petra Mottla 
zasedala v Sušici 3. června. 

Na radnici se 4. června usku-
tečnilo první setkání řídícího 
výboru 4. Etapy komunitního 
plánování sociálních služeb na 
Sušicku. Při prezentaci byly před-
staveny výstupy projektu a např. 
harmonogram aktivit. Za město se 
zúčastnil místostarosta František 
Jelínek a vedoucí Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Mirosla-
va Šafaříková (str. 3). -red-
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Finanční podpora nemocnice je významný zásah do rozpočtu města – jaká bude další cesta?
Letos v dubnu uplynul rok 

od založení Sušické nemoc-
nice s. r. o. Vznik společnosti 
provázely nestandardní pod-
mínky, když se v úzce specia-
lizované profesi, poznamenané 
nedostatkem kvalitních lékař-
ských a zdravotnických kapa-
cit v celé zemi, nejen v Suši-
ci, město rozhodlo převzít na 
sebe odpovědnost za zajiště-
ní poskytování zdravotnické 
péče pro obyvatele města i šir-
šího regionu. Byť právě měs-
to není tím, kdo má primár-
ně takovou péči zajišťovat; to 
je v první řadě úlohou státu 
a státních zdravotnických za-
řízení, zdravotních pojišťoven 
a potažmo krajů. Město není 
ani tím, kdo je příjemcem pe-
něz ve zdravotnictví. Je třeba si 
uvědomit, že ztrátový provoz, 
tj. provoz, který není pokrytý 
pojišťovnami, hradí kompletně 
město Sušice. Výjimkou v řádu 
jednotek milionů je příspěvek 
z Plzeňského kraje (provoz chi-
rurgické ambulance v režimu 
24/7, LSPP). 

Podmínky, za kterých se 
město rozhodlo převzít nemoc-
nici zpět od původního nájem-
ce, byly velmi složité, nicméně 
se podařilo převzít nemocnici 
jako víceméně funkční zaří-
zení, jehož „restart“ potřebo-
val nejen oporu ve vedení, ale 
i významnou finanční podporu 
ze strany města. A financování 
nemocnice se tak stalo polož-
kou, která velmi výrazně ovliv-
ňuje městský rozpočet. 

Nemocnici v Sušici chce-
me, určitě většina z nás (ne-
vím o nikom kdo by nechtěl), 
zachovat. Primární zázemí pro 
ošetření na chirurgické ambu-
lanci, interně, jednotce inten-
zivní péče, rehabilitaci, LDN, 
specializované ambulance, vy-
užití všech dostupných kom-
plementů (laboratoř, SONO, 
RTG…); to je základ, který je 
třeba racionálně udržovat tak, 
aby byl dlouhodobě provozu-
schopný za udržitelných pod-
mínek a dalo se na něm „sta-
vět“ a plánovat další rozvoj.

Nedá se to ale dělat skokově, 
nepromyšleně, draze a neuvá-
ženě. Je, a nyní kdy teprve za-
čínáme zjišťovat následky pan-
demie Covidu možná více než 
kdy jindy, nutné velmi pečlivě 

zvažovat volbu investic (nejen) 
do nemocnice s ohledem na stá-
vající stav současného zdravot-
nictví vůbec, možnosti regionu 
a potřeby obyvatel města. Je 
nutné zohledňovat tři základ-
ní faktory: dostupnost, kvalitu 
a udržitelnost.

Financování provozu ne-
mocnice není a do budoucna 
ani nebude levnou záležitostí 
a je třeba si uvědomit, že i měs-
to má omezené zdroje a chce-li 
hospodařit efektivně, musí mít 
své hospodaření pod kontrolou. 

Přehled prostředků vyna-
ložených z rozpočtu města od 
1. 9. 2019 do 27. 5. 2020 potvr-
zuje, že provoz nemocnice je 
finančně velmi náročný:

Objem prostředků, které bylo 
nutné vynaložit na udržení pro-
vozu nemocnice od loňského září 
spolu s požadavky na fi nancování 
v letošním roce je opravdu mar-
kantní – je to zhruba 1/3 letošní-
ho rozpočtu města, o kterém už 
nyní víme, že bude výrazně zkrá-
cený (cca o 30 mil. Kč méně) díky 
ekonomickým dopadům pande-
mie Covid. 

Požadavky na fi nancování do-
stává rada města (a následně za-
stupitelé) prostřednictvím jedna-
telů společnosti. 

Přes dlouhodobé úsilí se ně-
kterým členům rady města (kte-
rá je současně valnou hromadou 
jediného společníka obchodní 
společnosti Sušická nemocnice

s. r. o.) nedaří získat přehled-
ný materiál o tom, jakým způ-
sobem byly využity prostředky 
poskytnuté městem na provoz 
nemocnice, dostatečné doklady 
pro vyúčtování fi nancování loň-
ského roku, kvalitní podklady 
pro plánované investice. Doku-
menty, které jsou poskytovány ze 
strany nemocnice jsou mnohdy 
v rozporu vůči sobě, neodpoví-
dají následné skutečnosti, nebyly 
vysvětleny ekonomické dopady 
kroků, které mají vést k úspo-
rám (například převedení části 
účetnictví nemocnice do praž-
ské společnosti a některé další 
hospodářské operace), není do-
ložena deklarovaná personální 
stabilizace a další a další. 

Je naprosto pochopitelné, 
že rada města a zastupitelé 
oprávněně požadují mít k dis-
pozici, při rozhodování o tako-
vém objemu peněz do jednoho 
„městského podniku“, doklady 
o prokazatelném a smysluplném 
využití. 

Otázkou vnitřních procesů 
a fungování pak je, jak kvalitně 
je nemocnice řízena, s jakým cí-
lem. Dosud není ani zcela zřej-
mý jasný záměr, kam, v jaké 
době a s jakými náklady chce 
vedení společnosti dosáhnout 
stabilního udržitelného provo-
zu. Do doby, než si tohle ujasní-
me, by další investice do sušické 
nemocnice měly být, vzhledem 
k současné situaci, omezené na 
vyloženě nezbytně nutné a sou-
časně i jednoznačně podmíněné 
důsledným vyúčtováním a kon-
trolou hospodaření.

Pokud převedeme fi nanco-
vání provozních ztrát nemocni-
ce do reálného života ve měs-
tě, řekneme-li si, že takovou 
a takhle drahou péči chceme, 
pak se můžeme dejme tomu po-
dívat na celou situaci takto: 

Rozpočet města v příjmové 
části je v podstatě daný. 

Chceme-li z rozpočtu města 
investovat do nemocnice jednu 
čtvrtinu, to je cca 60 mil. Kč 
ročně s tím, že cca 20 milionů 
je v rozpočtu na rok 2020 počí-
táno, pak se nabízí otázka – kde 
vzít dalších 40 milionů korun? 

Už v letošním roce bude roz-
počet města zkrácený na pří-
jmech o zhruba 30 mil. Kč díky 
Covidu. Na současnou úroveň 
příjmů se rozpočet města bude 
„šplhat“ několik let.

Jak získat peníze do rozpočtu, 
kromě „škrtání“ nových inves-
tic a hledání úspor v provozech 

po desetitisících, nebo prodejem 
vlastního majetku? Případné do-
tace by byly jen bonusem.

Do rozpočtu města plynou 
například poplatky za nájem, 
vodu, teplo, odpady… Pro získání
40 milionů by každý jeden obyva-
tel Sušice (počítejme, že město má 
cca 11,5 tis. obyvatel) měl ročně 
do sušické nemocnice investovat 
3,5 tisíce korun. Každý jednotli-
vý; to je pak částka 40,25 mil. Kč. 
Čtyřčlenná domácnost by zaplati-
la za jeden rok na provoz sušické 
nemocnice 14 tisíc korun. 

Nutně si každý dobrý hos-
podář v této chvíli musí položit 
otázky: Za jakou cenu? Jakou 
primární zdravotní péči skuteč-
ně dlouhodobě využije 11,5 tisíc 
obyvatel Sušice přímo ve měs-
tě? Není péče typu ortopedic-
ké operace pacientů z dalekého 
okolí, zcela mimo cíl udržitelné 
zdravotnické péče s důrazem na 
obyvatele a návštěvníky měs-
ta a spádové oblasti? Bude tedy 
město Sušice a jeho obyvatelé 
takovou péči, bez záruky udr-
žitelnosti, platit? Jak dlouho?

Jsme v situaci, kdy už snad, 
po roce fungování společnosti 
a ve chvíli, kdy můžeme získat 
nezkreslené informace o tom co 
skutečně pro město, obyvatele 
a návštěvníky potřebujeme, bude-
me schopni najít společně reálně 
udržitelný model. Takový, kterým 
dostupnou a kvalitní zdravotnic-
kou péči v Sušici zajistíme dlou-
hodobě. Bude to vyžadovat ještě 
hodně úsilí, určitě i kompromi-
sů a naopak i nekompromisních 
rozhodnutí, hledání nových pří-
stupů nebo využití osvědčených 
způsobů, ale chceme věřit, že se 
to opravdu podaří. 

 Petr Mottl, starosta
František Jelínek, místostarosta

Od kvě tna 
získala Sušic-

ká nemocnice posily na interní 
oddělení. Novým primářem se 
stal MUDr. Jakub Tocháček (foto 
dole) a jeho zástupcem MUDr. 
Jan Solfronk (foto vpravo). Oba 

k nám přicházejí z Domažlické 
nemocnice a jsou zkušení ates-
tovaní lékaři. Navážou na prá-
ci primáře MUDr. Lukáše Svo-
body, kterému tímto děkujeme 
za znovunastartování interní-
ho oddělení a jeho provoz v ob-

dobí, které bylo velmi obtíž-
né. Dobrou zprávou je, že nám 
MUDr. Svoboda bude pomáhat 
i nadále a nechá si v nemocnici 
částečný úvazek. 

V květnu se zástupci Sušic-
ké nemocnice zúčastnili jedná-
ní s hejtmanem Plzeňského kraje 
a po dohodě s ním se naše spádo-
vá oblast pro záchrannou službu 
rozšířila o více než 7 tisíc obyva-
tel okresu Klatovy. Pro zajíma-
vost, záchranná služba přiveze 
do nemocnice v průměru 150 pa-
cientů za měsíc, přičemž 35 pro-
cent z nich je přímo ze Sušice.

Od začátku května najela ne-
mocnice zpět do plného provo-
zu, což znamená hlavně zahájení 
plánované operativy. Chirurgický 
zákrok je možné si domluvit kaž-
dé pondělí od 11 do 12 v indikač-
ní poradně nemocnice. Během 
května jsme na operačních sálech 
odoperovali více než sedmdesát 

Sušická nemocnice posiluje interní oddělení

pacientů, což je méně než pláno-
vaných sto, nicméně pořád jsme 
v náběhové fázi po proběhlé ko-
ronavirové epidemii. 

V polovině května proběh-
lo jednání s prezidentem Sva-
zu oborových pojišťoven Ing. 
Ladislavem Friedrichem, kte-
rý nám přislíbil úhradu veškeré 
zdravotní péče, kterou nemoc-
nice provede. V polovině června 
budeme jednat s VZP, aby nám 
navýšili platby tak, aby odpoví-
daly výkonům nemocnice.

Ruku v ruce s navýšením pla-
teb musí jít zefektivnění provo-
zu, eliminace zbytečných ná-
kladů, což povede k úsporám na 
nákladové stránce. Další fi nance 
přijdou na základě kompenzač-
ní vyhlášky, kterou zpracovává 
Ministerstvo fi nancí ČR, a kte-
rá by měla nemocnicím nahradit 
výpadek způsobený omezeními 
v době nouzového stavu.

Minulý týden proběhlo zase-
dání zastupitelstva města, kde 
byl schválen příspěvek pro ne-
mocnici ve výši 20 milionů Kč. 
Děkujeme zastupitelům za tak-
to výraznou fi nanční podporu, 
která zajistí udržení zdravotní 
péče ve městě a regionu. Jedná 
se o nemalou částku a tomu od-
povídala i bouřlivá diskuse. Pří-
spěvek byl nakonec odhlasován.

Na závěr bych ještě jednou 
z celého srdce poděkoval dob-
rovolníkům, kteř í pomáha-
li v době koronaviru, ať už se 
jednalo o triáž u vchodu, kde 
mimo jiné pomáhali i někteří 
zastupitelé a jejich rodinní pří-
slušníci, nebo o pomoc mediků 
a studentů zdravotnických škol. 
Všem patří velké díky.

Václav Rada
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Mimořádné zasedání zastupitelstva 
města se bude konat:

středa 10. 6. 2020 – od 16.00 hodin v budově Sokolovny 
 – Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Sušice

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

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 18. května 2020 

• Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Suši-
ce a společností Sušické lesy a služby, s r. o. na realizaci projektu „Údržba 
významného krajinného prvku Kalich 2020“ ve výši 140 000 Kč vč. DPH 
a pověřila starostu města jejím podpisem.
• Rada města schválila převzetí nefi nančního daru ve formě ochran-

ných pomůcek od fi rmy Koramex a. s. se sídlem Pražská 268, 342 01 Su-
šice a pověřila starostu podepsáním darovací smlouvy. 
• Rada města vzala na vědomí zprávu o předpokládaném vývoji fi -

nancí města.
• Rada města schválila smlouvu o dílo se společností 4soft, s. r. o., 

IČ. 28703324, se sídlem Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625,
468 41, na zajištění herní plochy a mlhoviště z povrchu SmartSoft 35 v ma-
teřské škole Smetanova, v ceně 961 966 Kč bez DPH. Rada města pověřila 
starostu města podpisem smlouvy, podle přílohy. 
• Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo A – 

003456 – 00 na služby „Dodávka a montáž interiéru informačního centra 
v prostoru 1 přízemí domu č. p. 10/I v Sušici“ s fi rmou Jan Čtvrtník ZA-
KÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU, Na Hejčarech 160, 373 65 Dolní Bukov-
sko, IČ: 40732550DIČ: CZ 6407040420, kterým se mění a doplňují články 
smlouvy o dílo v souvislosti Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu se 
šířením onemocnění typem coronaviru COVID – 19 a zároveň rada města 
pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 s podmínkou schvá-
leného rozpočtového opatření č. 8 zastupitelstvem města dne 27. 5. 2020.
• Rada města schválila poskytnutí vyrovnávací platby ve výši

663 033 Kč za období leden – březen 2020 společnosti Sušická nemocnice 
s. r. o., Chmelenská 117, Sušice, v souladu se zněním Smlouvy o zajištění 
lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací 
platby uzavřené dne 31. prosince 2019. 
• Rada města schválila úhradu zálohové faktury na vyrovnávací platby 

následujících období ve výši 1 636 967 Kč společnosti Sušická nemocnice 
s. r. o., Chmelenská 117, Sušice. 
• Rada města schválila provedení znaleckého posudku převáděné-

ho majetku mezi společností Nemocnice Sušice o. p. s. a městem Sušice. 
• Rada města schválila smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi 

společností Nemocnice Sušice o. p. s., Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice, IČO 
252 24 301 a městem Sušice a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města schválila výběr zhotovitele na akci: „Analýza procesů 

a doporučení ke zlepšení provozu a fungování nemocnice s. r. o.“ fi rmu 
Sefi ma s. r. o., Lesní 461/41, 460 14 Liberec, IČ: 25048821, s nabídkovou 
cenou 285 000 Kč bez DPH, tj. 344 850 Kč včetně 21% DPH, a pověřila 
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové 

opatření č. 18, kterým se organizace 1933 – Sušická nemocnice s. r. o. po-
výší o částku 20 mil. Kč a o tutéž částku se zvýší organizace 98 – koneč-
ný zůstatek minulých let. 
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Odběry dárců krve 2020
Sušice DPS: 9. června, 21. července, 11. srpna, 8. září, 20. října, 

10. listopadu, 8. prosince
Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hodin

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Obec Hrádek - Počet částí: 7 (Hrádek, Tedražice, Odolenov, Zbynice, 
Čejkovy, Čermná, Kašovice)   Katastrální výměra: 3690 ha
Počet obyvatel: 1289 Z toho v produkt. věku: 735
Průměrný věk: 39,8  Pošta: Ne  Škola: Ano (MŠ + ZŠ 1.–5. tř.) 
Zdravotnické zařízení: Ne Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano        Vodovod: Ano  Plynofi kace: Ano
Historie: Název obce Hrádek je odvozen jako Hrádek = malý hrad (tvrz). 
Zdejší oblast byla osídlována Slovany již koncem 5.století. V sídlech Zby-
nice a Čejkovy jsou dochována stará slovanská sídliště, poblíž sídla Čejko-
vy je i staré keltské sídliště. První zmínka o obci Hrádek je z roku 1298. 
Zbynice jsou uváděny od roku 1169 a Čejkovy dokonce od roku 1045. 
Do roku 1479, kdy po požáru byla tvrz opuštěna, obec příslušela k hradu 
velhartickému. Po roce 1590 byl pravděpodobně vybudován renesanční 
zámek na místě středověkého hrádku. Roku 1731 koupil statek Hrádek 
Jan Ferdinand, hrabě Desfours z Montu a Athienville a ke starému při-
stavěl nový barokní zámek. Bedřich Desfours nechal postavit ve dvoře 
zámku kapli sv. Valburgy se vstupem ze zámku i zvnějšku.
Pamětihodnosti: Zámek s kaplí sv. Valburgy, Blud, býv. Lázně Odole-
nov, kostel sv. Vavřince na Zdouni, kostel Zvěstování Panny Marie ve 
Zbynicích, zřícenina tvrze v Kašovicích
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Hrádek, Sbor dobrovolných hasi-
čů Odolenov, Sbor dobrovolných hasičů Tedražice, Sbor dobrovolných 
hasičů Čejkovy, Sbor dobrovolných hasičů Zbynice, Sbor dobrovolných 
hasičů Čermná, Tělovýchovná jednota Svatobor Hrádek, Český červený 
kříž v Hrádku, Český zahrádkářský svaz Hrádek, Myslivecké sdružení 
Strážiště Čejkovy, Český svaz včelařů Hrádek, Svatojánci (Hrádek), HH 
Racing Team Tedražice, Honební společenstvo Hrádek u Sušice, Honeb-
ní společenstvo Čermná
Kontakt: tel. 376 508 530, e-mail: obec@hradekususice.cz 
Úřední hodiny: po 7.00–11.30 a 12.00–18.00 st 7.00–11.30 a 12.00–16.00
Starosta: Ing. Josef Kutil pořídil foto a informuje o tradičních akcích:
Akce během roku – Masopustní průvod masek obcí – Hrádek, Tedraži-
ce, Čejkovy, Čermná (poslední sobota před postním obdobím); Poseze-
zení s písničkou pro seniory (březen); Čtení při svíčkách na zámku (bře-
zen); Střelecká soutěž „Memoriál Josefa Turka“ – MS Strážiště Čejkovy 
(duben); Noc kostelů na Zdouni a ve Zbynicích (květen/červen); Stavění 
májky – Hrádek, Tedražice, Čermná, Zbynice, Čejkovy, Odolenov (30. 
dubna); Pietní akt na Zdouni na oslavu osvobození obce za účasti potom-
ků amerických vojáků (nejbližší sobota k 6. květnu); Okrskové hasičské 
soutěže (jaro, léto); Turnaj starých gard „Memoriál Jiřího Hány“ – TJ 
Svatobor Hrádek (červen); Dětský den – společná akce více organizací, 
ve více obcích (červen); Setkání rodáků Hrádku (nepravidelně); Setkání 
rodáků Zbynic a Čejkov (každých 5 let); Barokní večer na zámku (začá-
tek srpna); Tradiční pouť ke sv. Vavřinci na Zdouni – Hrádek a Tedražice
(10. srpna – nejbližší neděle); Vítání občánků (září/říjen); Lampionový prů-
vod obcí k 17.listopadu – Hrádek; Rozsvícení vánočního stromu – Hrádek, 
Tedražice, Zbynice, Čejkovy, Čermná – (sobota před 1. adventní nedělí).
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, wikipe-
dia.cz, www.hradekususice.cz ED

• Obce ORP Sušice •

Hrádek

„Každá lidská bytost má absolutní hodnotu, proto-
že je neopakovatelná“. Dovolím si začít citátem prvního 
prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, 
vzdělaného člověka a humanistu, kterého vždy zajímaly sociální otázky. 
Byl lidský a ctil umění naslouchat potřebám druhých.

Co jsou ony potřeby?
Kromě základní potřeby dýchání, jídla a spánku je to potřeba bezpečí, 

sounáležitosti a lásky, potřeba uznání a sebeúcty. Neuspokojováním potřeb 
člověk strádá. Možná sytý a čistý, ale frustrovaný a osamělý. Jsou lidé, kte-
ří se z nějakého důvodu stávají závislými na rodině nebo okolí a problém 
může nastat, když se nemá o takové jedince již kdo postarat. Pak přichází 
na řadu různé služby.

Sociální služby města Sušice, ať už jde o Domov důchodců, Domov 
se zvláštním režimem, Dům s pečovatelskou službou nebo denní stacio-
nář Klíček se snaží zajistit klientům všechny potřeby.

Prostředí domova poskytuje klientům příjemné a bezpečné soužití. 
Z jedné strany uklidňuje svým proudem a šumem řeka Otava a ze strany 
druhé zeleň velmi pěkného parku, kde stojí socha již zmíněného T. G. Ma-
saryka, který mi připomíná, jak byli naši předci moudří. Stále se máme od 
nich co učit. O chod domova se pečlivě starají zaměstnanci s velkou pod-
porou ředitelky PhDr. Vácové.

Je skupina lidí, kteří jsou v důsledku degenerativních změn spojených 
s vysokým stářím nebo změn spojených s nějakou formou demence na 
určitém stupni postižení. Zpočátku a později zcela jsou odkázáni na péči 
druhých. Ztrácí paměť, orientaci, schopnosti provádět běžné denní činnosti. 
Později se dostaví výkyvy nálad, problémy se spánkem, mění se osobnost 
člověka. Říká se, že se člověk stává vězněm svého těla. Přesto cítí, vnímá, 
potřebuje lásku, něhu a podněty z okolí.

Věk nelze vrátit, demence se nedá vyléčit, ale přesto se dá ještě něco 
dělat. Kromě základní péče je cesta v pomoci člověku, aby se „nepropadl 
do sebe“ ještě zde za života. Lze toho dosáhnout nejen cílenou a jednotnou 
péčí, ale také správnými podněty, které dokážou významně zkvalitnit ži-
vot. Takovou formou je například metoda Bazální stimulace.

Co je bazální stimulace?
Jde o koncept pocházející z oblasti speciální pedagogiky vypracovaný 

doktorem Fröhlichem, který pracoval především s dětmi s těžkou mentální 
poruchou omezující v rovině mentální i tělesné. Později byl koncept přene-
sen do následné a ošetřovatelské péče a pro všechny věkové kategorie. Zá-
kladními prvky jsou vnímání, pohyb a komunikace, přičemž se respektují 
schopnosti člověka. Cílenou stimulací aktivujeme tělo, vnímání, prožívání. 
Průkazně se zkvalitňuje život na úrovni motorické, funkční a psychické. 
Důležité je vzájemné naladění a pravidelná stimulace.

Jsem velmi ráda, že se kromě základní potřebné péče, sestavování bi-
ografi í a individuálních plánů rozjíždí další projekty za plné podpory paní 
ředitelky, která je velmi nakloněna všemu dobrému, co může zkvalitnit ži-
vot našich klientů. Jsme vděční za možnost vzdělávání, které nás posunuje 
v péči a vnímání služby jako doprovázení člověka. Bazální stimulace tam 
má nezastupitelné místo. Těšíme se na nové informace a možnosti, které 
mohou propojit péči tak, abychom se cítili všichni dobře. Klienti, že je o ně 
zájem a pečující, že mohou vydat ze sebe to nejlepší.

Veronika Ohlídalová

Vnímám, tedy jsem

Na Sušicku probíhá další etapa plánování sociálních služeb

Od března roku 2020 odstartoval na území Sušicka projekt 
na zahájení další, celkem již čtvrté, etapy komunitního plánová-
ní rozvoje sociálních služeb. Tento projekt realizuje Centrum pro 
komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Sušice 
a je pokračováním procesu zahájeného v regionu již v roce 2011.

Cílem projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na Sušicku“, který je fi nancován z prostřed-
ků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Za-
městnanost, je posílit partnerství všech osob a organizací působících 
v sociální oblasti a zároveň určit priority v rozvoji sociálních služeb 
do budoucna tak, aby odpovídaly potřebám občanů na území Sušicka. 
Pro dosažení tohoto cíle je důležité nejprve zmapovat stávající problé-
my v sociální oblasti a poté vést nad zjištěnými problémy a nedostat-
ky diskuze se všemi, kterých se sociální problematika dotýká či které 
zajímá. Proto se do tohoto projektu může zapojit každý, od zástupců 
obcí a měst, přes organizace poskytující sociální služby a samotné 
uživatele těchto služeb či jejich blízké, až po zájemce z řad veřejnosti. 

Projekt bude ofi ciálně ukončen v únoru roku 2022. Výstupem 
budou aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb, kte-
rý bude k dispozici v tištěné verzi na obecních a městských úřadech 
v celém sušickém regionu, dále komunitní plán shrnující aktivity roz-
voje v sociální oblasti na roky 2022–2024 a webová sekce obsahují-
cí, vedle elektronické verze katalogu sociální služeb, také návod, jak 
postupovat v různých životních situacích, informace o legislativě či 
o dostupnosti různých služeb a mnoho dalších důležitých informací 
o sociální problematice.

Sociální služby jsou služby, které pomáhají lidem v tíživých život-
ních situacích, ať už se jedná o situace spojené např. s bytovou nouzí, 
s péčí o méně soběstačné členy rodiny či s nárůstem dluhů anebo o do-
mácí násilí, pomoc lidem se závislostí, dětem a mladým lidem s je-
jich problémy doma, ve škole či při hledání práce a v mnoha dalších.

Úvodní setkání, na kterém bude celý projekt představen, pro-
běhne 23. června od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského 
úřadu v Sušici. Na setkání jsou srdečně zváni všichni, kteří v so-
ciální oblasti působí či se o ni zajímají. 

Pokud byste chtěli získat bližší informace o projektu či byste chtěli 
přispět svým názorem, neváhejte kontaktovat Veroniku Marouškovou, 
DiS., koordinátorku projektu, Centrum pro komunitní práci západní 
Čechy, tel.: 607 027 926, e-mail.: veronika.marouskova@cpkp.cz, která 

vám ráda poskytne bližší informace.
Veronika Maroušková, 

DiS., CpKP ZČ

Město Sušice,
odbor majetku a rozvoje města

upozorňuje všechny žadatele o pronájem městského bytu, 
že od 1. června do 31. července 2020

bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu.
Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost 

o pronájem bytu v letošním roce.

U Městské policie Sušice jsou uloženy nálezy 
Městská policie Sušice na stálé službě přijímá a ukládá nálezy, 

které jsou jí odevzdány. Jedná se o věci nalezené na území města Su-
šice, jejichž vlastník není znám. Takové věci městská policie nechává 
uložené tři roky, po té jsou zlikvidovány nebo prodány. 

V následujícím přehledu uvádíme nálezy, které byly odevzdány od 
listopadu 2019 do 18. května 2020: Mobilní telefon (4 ks), peněženka
(5 ks), hodinky, jízdní kolo, zápisník, sportovní vak, batoh (2 ks), hel-
ma, dioptrické brýle. Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně 
popíše. Veškeré nálezy naleznete na stránkách mestosusice.cz/mususice/
mestskapolicie.asp -red-

Po aplikaci do terénu pro odchytové služby, útulky a policii, která 
pomáhá identifi kovat ztracené psy přímo na místě nálezu, přichází 
společnost Animal Breath s další pomocnou službou. Díky desktopo-
vé verzi Animal Breath mohou nyní vyhledávač využít také obecní 
a městské úřady, a to zdarma a bez jakýchkoliv registrací.

Zaběhnutí a následný odchyt psa je pro zvíře i jeho majitele stresují-
cím zážitkem. Ať už pes skončí v útulku, či v záchytném obecním kotci, 
důležité je, aby se zpět k majiteli dostal co nejdříve. Obcím, které mají 
ze zákona povinnost se o nalezené zvíře postarat, usnadňuje od letoška 
práci povinné čipování psů. 

„Háček je ale v tom, že zákon už majitelům psů nenařizuje zapsat 
identifi kační kód čipu do konkrétního registru. I po sejmutí registrační-
ho kódu z čipu se tak úředníci nemusí majitele dopátrat,“ vysvětluje za-
kladatel aplikace Animal Breath Jakub Zajíček.

Právě pro úřady nyní Animal Breath spouští desktopovou verzi ná-
stroje, který doposud sloužil jako mobilní aplikace pro terénní pracovní-
ky. „V současné době připravujeme pilotní projekt o propojení s městem 
Břeclav, ale obecně (manuálně) službu můžou využít samostatně jakákoliv 
města a obce. Nástroj po zadání identifi kačního kódu dokáže prohledat 
dostupné registry a úředníkům zobrazí informace o majiteli zvířete, pří-
padně jeho kontakt,“ popisuje Zajíček.

Vyhledávač najdou zá-
jemci hned na úvodní strán-
ce animalbreath.com. Pro 
jeho využití není potřeba re-
gistrovat se do sociální sítě 
ani zadávat další údaje. Stej-
ně jako vyhledávací mobil-
ní aplikace do terénu i so-
ciální síť pro zvířata, která 
pod značku Animal Breath 
spadá, je služba zdarma. -tz-

Vyhledávač čipů pro mazlíčky pomůže obcím najít 

majitele ztraceného psa okamžitě a zdarma
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V posledním článku posko-
číme z říše hvězd do skutečných 
astronomických dálek a na úvod 
nutno říci, že zde možnosti ama-
térské astronomie končí pozoro-
váním a fotografováním jednotli-
vých galaxií. Pro laika hledícího 
do teleskopu to bude jisté zkla-
mání. Je vidět pouze malá šedi-
vá šmouha oproti temné obloze 
a tím pozorování končí, podle at-
lasu lze dohledat statisíce těchto 
objektů. Jako vhodný cíl pozo-
rování doporučuji kupy galaxií 
v souhvězdí Panna, kde se na-
cházejí skupinky jednotlivých 
druhů galaxií. Můžeme je roz-
dělit na spirální galaxie, elip-
tické galaxie, spirální galaxie 
s příčkou, ale jejich detaily nej-
více vyniknou na amatérské fo-
tografi i těchto objektů.

Největší a nejbližší galaxií je 
galaxie Andromeda,která jako 
jediná se k nám přibližuje a je 
jisté, že se s naší Mléčnou drá-
hou srazí. Srážku ve vesmíru vy-
hrává ten těžší, a tak naše gala-
xie bude s ní sloučena a vznikne 
nová větší s novým gravitačním 
centrem. Andromedu nalezneme 
v horním rameni Pegase smě-
rem ke Kasiopee s katalogovým 
označením M 31 a i při malém 
zvětšení jsou viditelné detaily 
spirálních ramen a rozměrem 
uchvátí je pohledově větší než 
tři úplňky vedle sebe.

Na co tedy vlastně hledíme 
a z čeho se galaxie skládají? 
Není to žádná hvězdokupa ani 
mlhovina, jak se dříve myslelo, 
díváme se na cizí svět, ani jedna 
hvězda nepatří do Mléčné dráhy. 

Světlo z těchto galaxií překoná-
vá astronomicky obrovské vzdá-
lenosti (miliony světelných let). 
Jak jsme to mohli změřit? Zde 
pomohla fyzika, víme, že pokud 
exploduje supernova typu I, tak 
vyzáří přesně stejné množství 
energie a její skutečná pozoro-
vatelná svítivost prozradí, jak je 
daleko. Ve středu každé galaxie 
je gravitační centrum složené ze 
supermasivní černé díry, které 
není samo o sobě viditelné, ale 
právě její gravitační působení na 
okolních hvězdách je průkazné 
a prozrazuje nepřímo její fyzi-
kální parametry. Zde vládne ob-
rovská gravitace pohlcující i sa-
motné světlo a kolem středu se 
otáčí miliardy hvězd. Při pozo-
rování bylo divné, že se vnější 
hvězdy otáčejí stejnou rychlos-
tí a ne rychleji a to vědce vedlo 
k tomu, že celou strukturu sví-
tivé galaxie zapouzdřili do tzv. 
temné hmoty, která udržuje její 
pozorovatelnou kompaktnost.

Celkově lze říci,že jednot-
livé galaxie – hvězdné ostrovy 
se rozpínají obrovskou rychlostí 
a děje se tak od samého překot-
ného začátku celého vesmíru. 
To, že kdysi existoval hypote-
tický střed všeho a start času 
a bytí byl způsoben tzv. Velkým 
třeskem,dokazuje i dnes pozoro-
vatelný jev tzv. reliktní záření, 
které je reálnou obrovskou obál-
kou celého vesmíru.

Tato pozorování už ale neděla-
jí amatéři, ale ty nejvýkonnější te-
leskopy světa, proslavil se Hubbleův 
teleskop a v současné době se sta-

Kaleidoskop

Galaxie, věční poutníci

Galaxie M 31 Andromeda – nejbližší a nejlépe viditelná galaxie.

tvořila nástěnku k tomuto význam-
nému roku a celý nápis udala jen ve 
zkratce. To se moc nepovedlo! I my 
se sestrou jsme dostávaly sladkost.“

Zkuste uhodnout, jak dlouho 
se už den dětí slaví. „Zatím jsem 
si o tomto dni nic nezjišťovala, ale 
zkusím jen vydedukovat, jak to celé 
mohlo vzniknout. Já bych tenhle den 
spojila s dětmi, které něco vytrpěly, 
a tahle myšlenka mě přivedla k dru-
hé světové válce. A protože zane-
dlouho oslavíme půlkulaté výročí 
osvobození, tak řekněme 75 let?“

Víte, proč se slaví den dětí? 
„Teď už jsem do té Wikipedie na-
koukla a vidím, že jsem od pravdy 
nebyla daleko! Děti jsou naše bu-
doucnost, naše naděje, naše radost 
i starost, a tak jsem moc ráda, že 
mají svůj den a slaví se po celém 
světě. Vždycky svým žáčkům po-
vídám o tom, jak po světě děti trpí 
a mnoho z nich je nemocných a ne-
gramotných. To vždy ve chvíli, když 
se jim do něčeho ve škole nechce, 
anebo když najdu jídlo v koši! A aby-
chom alespoň trochu jednomu z nich 
pomohli, tak už 9 let podporujeme 
Bernarda v Keni. Vím, je to malá 
kapička, ale když nás bude hodně…

Přeji všem hezký den dětí, i když 
ten letošní možná nebude jako ty 
předchozí. Ale určitě zase bude líp 
a všichni se budeme těšit v lepších 
časech na tradiční oslavy nejen dne 
dětí.“

Děkujeme paní ředitelce ZŠ 
v Hrádku za krásné odpovědi.

Barbora Riedlová 
a Kateřina Šlajsová, sexta A

5. 6. Mezinárodní den ptačího zpěvu, 5. 6. Den rozvoje a vzdělání dospělých, 

8. 6. Mezinárodní den oceánů, 12. 6. Světový den proti dětské práci,

14. 6. Světový den dárců krve, 1. 6. Mezinárodní den dětí

(9. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Jan Křtitel byl pouštní asketa a prorok. Jeho narození zvěstoval 

archanděl Gabriel. Prorokoval brzký příchod Mesiáše, kterého po-

sléze, i s davy lidu, pokřtil vodou z Jordánu. Byl sťat buďto Herode-

sem jako možný vůdce povstání, nebo si jeho hlavu vyžádala Salo-

mé, vedena pomstychtivostí své máti.

Jan Křtitel je patronem hospodských, vinařů, kominíků, architek-

tů, majitelů biografů, hudebníků, tanečníků aj.

Kostel sv. Jana Křtitele na Knížecích pláních z r. 1864 byl s po-

litickým záměrem odstřelen roku 1956. Dnes zde na hromadě 

sutin stojí kříž.

Ilustrace přináší jeden z nejvýznamnějších výroků Jana Křtitele 

(J 1,23) jako chronogram. To jest číslo, zakomponované v textu v po-

době zvýrazněných římských číslic. Zde letopočet odstřelu kostela.

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

ví Webbův te-
leskop. Tato 
přesná optická 
a fotografická 
zařízení sledují 
pozorně hlubo-
ký vesmír a hle-
dají odpovědi na základní otázky lid-
stva. Jsme ve vesmíru sami? Co bylo 
a bude s Vesmírem? Z čeho se vše 
skládá? Nutno uznat, že jsme teprve 
na začátku bádání, rozumíme výbor-
ně světlé hmotě tedy hvězdám, obje-
vili jsme temnou hmotu díky gala-
xiím, ale už jen odhadujeme temnou 
energii, která nám vesmír roztahuje...

Pro nás jako lidstvo je útě-
chou v současném bádání, že je 
pravděpodobně hodně planet 
podobných Zemi, hodně jich má 
kapalnou vodu a je tedy možné, 
že jsou též vhodné k životu. Při-
nést ale jasný důkaz z těchto dá-
lek na Zem, že je to opravdu tak 
a potvrdit mimozemský život, je 
se současnou technikou nemožné 
a člověk pro samotné cestování 
vesmírem není vůbec vhodný. 
Zde ho plně budou muset zastou-
pit roboti, což je i častým námě-
tem science-fi ction.

Nezbývá než zasednout v kli-
du pod noční oblohu, vzít si te-
leskop a obdivovat vesmír jaký 
je a snít nad tím, jaký bude. Myš-
lenka totiž nebývá o moc poma-
lejší než světlo a obě dvě věci 
jsou na našem vesmíru fantas-
tické. Světlo máme jako důkaz 
a myšlenkovou genialitu stvo-
ření vesmíru můžeme jen a jen 
obdivovat. 

Jan Schodelbauer

Vzhledem ke stále trvajícím 
mimořádným hygienickým 
opatřením jsme pro letošek zvolili 
jinou organizaci – viz. tabulka. 
Rozpis je ideální pro ty, kteří přesně 
vědí, na co se k nám hlásit – teď 
myslím především hru na hudební 
nástroje. Může se ale stát, že dítě 
stále váhá. Zvlášť u „prvňáčků“ to 
bývá časté. V tom případě přijďte 
kdykoliv! Rádi poradíme.

Ve vstupní hale (vchod z ulice 
Klostermannova) vás poprosíme 

Středa 17. 6. Čtvrtek 18. 6. Pátek 19. 6.
Klavír Dechy Housle
Keyboard Sólový zpěv Violoncello
Akordeon Sbory Kytara
Varhany  Bicí

Výtvarný o. – prostor, plocha Literárně-dramatický o. Taneční o.
  Graf. design

ZUŠ Františka Stupky zve 

na talentové zkoušky!

o nasazení roušky, dezinfekci rukou 
a podepsání čestného prohlášení 
o „bezinfekčnosti“. A pak už 
nebude nic bránit tomu, aby nám 
vaše dítě zazpívalo, zatleskalo, 
ukázalo přinesený obrázek, vesele 
si poskočilo v tanečním sále.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme 
– pište, volejte. Na všechny nové 
žáčky se těšíme!

Milena Naglmüllerová
ZUŠ Fr. Stupky Sušice,

info@zussusice.cz, 376 523 202

Talentové zkoušky pro zájemce o naše obory proběhnou
ve dnech 17.–19. 6. 2020 vždy od 13.00 do 16.00 hodin.

Kostel sv. Václava
17.30   • Růženec

18.00   • Mše svatá (komentovaná)

19.00   • Prohlídka kostela, možnost duchovního rozhovoru

20.00  • Koncert – pěvecký spolek Prácheň

   • Svatováclavský chorál

21.00  • Prohlídka kostela, možnost duchovního rozhovoru

22.00   • Zakončení

Kaple Anděla strážce
17.00   • Koncert – ZUŠ Sušice

17.30   • Sušice za časů morových

   Přednáška – PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

18.30   • Prohlídka kaple

20.00   • Zakončení

Kostel sv. Felixe
18.00  • Zničená a zapomenutá místa znovu ožívají 

   v dokumentární barevné fotografii

   Úvodní slovo k výstavě fotografi í – Vladimír Černý

19.00   • Příběh obnovy oltáře Panny Marie Sušické

   očima restaurátora

   Přednáška – MgA. Jindřich Šlechta

20.00 | 21.00 • Komentované prohlídky kostela, možnost rozhovoru

22.00  • Zakončení večera: požehnání městu

Mezinárodní den dětí se slaví 
každoročně 1. června. U příležitos-
ti dne dětí jsou připravovány různé 
společenské a sportovní akce. Den 
dětí má upozornit světovou veřej-
nost na práva a potřeby dětí. Jedním 
ze smyslů Mezinárodního dne dětí 
je, že rodina by měla být pohroma-
dě a věnovat se sama sobě. Všichni 
známe úsloví – kdo si hraje – nezlo-
bí. Položíme několik otázek někomu, 
kdo má s dětmi dlouholetou zkuše-
nost, Mgr. Ivaně Klečkové, ředitel-
ce ZŠ v Hrádku u Sušice.

Slavíte doma den dětí? „Protože 
dnes už jsem babička, neslavím den 
dětí s dětmi, ale s vnoučaty. Když 
byly moje děti malé, dostávaly něja-
kou dobrotu a malý dáreček – občas 
spojený s blížícími se prázdninami 
(např. plavací kruh, kšiltovku…). 
U vnoučat je to podobné, dostanou 
něco na zub a malý dáreček, třeba 
hračku.“

Slavíte u vás ve škole den dětí? 
Jak? „Ve škole slavíme den dětí dět-
skou poutí. Tahle akce je u dětí vel-
mi oblíbená a dlouho dopředu se na 
ni těší. Je to akce spojená s lehký-
mi sportovními výkony a odměnou 
v podobě krámku. Děti soutěží na 
hřišti na různých stanovištích a svou 
snahou získávají papírové peníze. Za 
ně si pak v malém improvizovaném 
obchodě nakupují hračky, sportov-
ní potřeby, školní pomůcky. Je to 
nejen o sportování, ale také o počí-
tání, o výběru a kalkulaci nákupu!“

Jak vypadal den dětí, když jste 
byla vy malá? (Dostávali jste na-
příklad nějaké volno nebo slad-
kosti?) „Když jsem chodila do školy 
já, s volnem to nebývalo jako dnes. 
My zažili uhelné prázdniny, pracov-
ní soboty, ale volno k MDD si nepa-
matuji. Co si ale pamatuji, je Mezi-
národní rok dítěte, a to byl, myslím, 
rok 1979. Paní učitelka Krejčová vy-

S omlouvou doplňujeme pod-
nadpis, který v minulém čísle (str. 
4) vypadl u této rubriky v textu 
sester Kroupových: Rozhovor 
s porodní asistentkou Bc. Ja-
nou Řezáčovou.  -red-
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27. září – KD Sokolovna
TŘI SESTRY – VINYL TOUR 2020

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

12. října od 19 hod. – KD Sokolovna
Jarek Nohavica (přeloženo z 5. 4.)

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

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

27. října od 20 hod. – Kino Sušice
Kladivo na pýchu – rocková opera

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

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

GALERIE SIRKUS 
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod.,
pá 8–13.30 a 17–20 hod., so–ne 17–20 hod.
5. června od 18 hod. – vernisáž výstavy
Roman Kárník – Tajnosti – viz str. 7

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

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
redakce SN    376 555 070
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
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz

Oddělení pro děti: 
pondělí, středa, pátek: 13.00–17.00 hod.

Oddělení pro dospělé: 
pondělí, středa, pátek: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
pondělí–pátek: 9.00–12.30, 13.00–17.00
sobota: 9.00–14.00
Výstavní prostory radnice – 6. patro
do 26. června
Putujeme barevným světem, aneb Najdeš si svůj obrázek
výstava dětských prací MŠ Smetanova Sušice

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

Přehled akcí

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba: po–so 9.30–15.30
• expozice zámeckého interiéru 19. století
• expozice Historie obcí lamberského panství
• expozice Flóra a fauna Pošumaví

RETROHRÁTKY s miminky a kočárky
výstava hraček z 60.–90. let ze sbírky J. Strakové z Andělic

Alice Šilerová: Zmáčknutím spouště to nekončí. 
ručně kolorované fotografi e

od 8. června
Výstava obrazů Simonetty Šmídové z Hrádku u Sušice

25. června od 19.30 hod. – KD Sokolovna!

30. června od 20 hod. – Ostrov Santos
Vítání prázdnin – Míra Prach

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

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

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

15. srpna – Ostrov Santos
Trauntenberk – tanz metal

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

18. září od 20 hod. – Kino Sušice

24. září od 19 hod. – Kino Sušice

25. září od 20 hod. – Kino Sušice, platí vstupenky z 27. 3.
Lázeň perlivá – hraje SušDivOch

26. září od 8 hod. – náměstí Sušice
FARMÁŘSKÉ TRHY A PIVNÍ FESTIVAL

5. června od 20 hod. – Ostrov Santos
Odyssea – celovečerní bigbít

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

9. června od 14 hod. – Ostrov Santos
Den zdraví – Rytíř zdraví vítězí nad každou nemocí
zábavná akce pro děti i dospělé

12. června od 17 hod. – sušické kostely
Noc kostelů – viz str. 4

14. června od 16 hod. – Fuferna

18. června od 19.30 hod. – Smetanův sál

19. června od 19 hod. – refektář kapucínského kláštera

19. června od 20 hod. – Ostrov Santos
Extra band – celovečerní bigbít

20. června od 9.30 hod. – refektář kapucínského kláštera

20. června od 20 hod. – Ostrov Santos
Welcome Summer Vašek + Vašek

Sušice

Region

Horažďovice
denně mimo pondělí 9.00–16.00 – Městské muzeum
Horažďovické proměny – město nyní a před sto lety 
– prodlouženo do 17. června

Od Šillera po Hampla
aneb Tři století perníkářského řemesla v Horažďovicích

Hradiště Prácheň pohledem archeologie

12. června od 16.30 hod. – kostel Petra & Pavla
Noc kostelů – Modlitba růžence, Mše svatá, Koncert 
Pěveckého spolku Prácheň, Prohlídka fary + občer-
stvení, Komentovaná prohlídka kostela – Mgr. Roman 
Vaněk, Modlitba při svíčkách

18. června od 16.30 hod. – divadelní sál muzea
Eliška a Pavlína Buriánkovy
vernisáž absolventské výstavy ZUŠ Horažďovice

20. června od 16 hod. – Městské muzeum
Obrazy Horažďovic – vernisáž výstavy
Ikonografi e města od 16. století do současnosti

20. června od 16 hod. – Městská galerie
Jindřich Krátký: Zpátky v Horažďovicích – vernisáž
Malby a kresby významného regionálního umělce

21. června od 18 hod. – sál muzea
Volné sdružení horažďovických muzikantů

Kašperské Hory
5. června od 16 hod. – vestibul kina 
Živá voda, aneb Jak jsme prožívali karanténu 
vernisáž výstavy dětí ze ZUŠ 

5. června od 17 hod. – kašperskohorské kino 
Princ Krasoň – pohádka

12. června od 19 hod. – kašperskohorské kino 
V síti – dokumentární fi lm 

Hrádek
27. června od 19 hod. – Zámek Hrádek
Karavana Swingers Band v zámeckém parku

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

Hartmanice
vestibul kostela sv. Kateřiny
Vyvoleny k utrpení – stálá výstavka

do 31. srpna – Městské informační středisko
Zhůří pod Javornou – 75 let – výstava Vladimíra 
Černého připomínající tehdejší události i současnost

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu

13.–14. června od 10 hod.
Dny Šumavského Trojhradí / Hrad v proměnách času
speciální prohlídky hradního areálu

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 

13.–14. června od 10 hod. 
Dny Šumavského Trojhradí – vernisáž výstavy, prohlíd-
ky, spolek oživené historie i ukázky dobových řemesel
20. června od 19 hod. 

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
13.–14. června
Dny Šumavského Trojhradí /Hrad v proměnách času
prezentace obnovy hradu Velhartice od roku 1983
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Poděkování

František Zeithammel r. 1953 – kovář z Hrádku, Zdeněk Ponížil 
r. 1935, Lubomír Kurc r. 1960, Blažena Brožová r. 1937, Jana 
Kolářová r. 1956.

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

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

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

ochutnávky uzených ryb z jezera.
neděle 4. října 2020 – přeloženo z 14. března

ČARODĚJKA – GOJA MUSIC HALL – PRAHA
sobota 10. října 2020 – přeloženo z 18. dubna

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

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

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Děkujeme! V pátek 15. 5. a v sobotu 16. 5. proběhla v sušickém Tescu 
akce Potraviny pro Charitu, jejímž cílem bylo získat potraviny a drogerii 
pro osoby, které se z různých důvodů ocitly ve fi nanční tísni a nemají 
dostatek prostředků na jejich nákup. Vzhledem k tomu, že tradiční celostátní 
Sbírka potravin byla zrušena, dohodli jsme se na uspořádání podobné akce. 
Za oba dny se vybralo celkem 502,5 kg potravin a drogerie, což považujeme 
za velký úspěch! Vedení supermarketu Tesco slíbilo přispět dalším zbožím 
v celkové hodnotě 8 000 Kč. Děkujeme všem, kdo se do akce zapojili, ať už 
se jedná o zaměstnance Oblastní charity Sušice, kteří rozdávali letáky a třídili 
vybrané zboží, zaměstnance Tesca v Sušici, kteří poskytli potřebný servis 
a zázemí nebo zákazníky supermarketu, kteří část svého nákupu odložili do 
našich označených vozíků a přispěli tak na pomoc potřebným. Děkujeme, 
že nám pomáháte pomáhat!  Lenka Píšová, Oblastní charita Sušice

Nebylo Ti dopřáno s námi tu být,
nebylo léku, abys mohla žít.
Za Tvoji lásku nic víc Ti nemůžem dát,
jen kytičku na hrob a vzpomínat.

Dne 2. června uplynulo dvacet dva let od úmrtí paní

Růženy Kurcové,
ze Sušice. S láskou stále vzpomínají, manžel a synové s rodinami.

Rodinné centrum Sušice 

– Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
 

RODINNÁ PORADNA
aneb První pomoc rodinám v době koronavirové

Anonymní rodinná linka vždy každý čtvrtek od 15.30 do 16.30

Pomoc je hrazena z projektu MPSV Rodina 2020

4. 6. 2020 – Bc. Sarah Sofi a Huikari – tel. 777 367 884
Základní dluhové poradenství: 

• dotazy ohledně dluhů, jejich příčiny a jak se jich zbavit

• cílem konzultace je prohloubit povědomí o právech a povinnostech, 

 které souvisí s Vaším problémem

• pomoc zvýšit nebo znovuobjevit motivaci aktivně řešit svou situaci

• pomoc najít individuální řešení Vašich problémů s dluhy

11. 6. 2020 – Mgr. Pavla Skalová – tel. 731 445 502
• Dotazy ohledně vývojového a výchovného poradenství týkající se dětí raného věku (0–7 let) 

 s důrazem na podporu komunikačních dovedností a podporu vývoje dítěte prostřednictvím hry.

• Poradenství pro rodiče dětí s opožděným nebo rizikovým vývojem (např. dětí předčasně 

 narozených), dětí s  neobvyklými projevy, dětí se zdravotním postižením nebo rodiče, 

 kteří mají pochybnosti ohledně vývoje svého dítěte.

18. 6. 2020 – Mgr. et Bc. Petra H. Marková – tel. 724 324 757
• Dotazy ohledně sladění zaměstnání a rodiny, informace o flexibilních formách práce, o službách 

 péče o děti, jaké jsou možnosti rekvalifikačních kurzů, poradenství v oblasti zákoníku práce.

• Poradenství ohledně právního minima, zdravého životního stylu dětí i celé rodiny, občanského 

 zákoníku v kontextu rodičovství a návratu na trh práce.

• Pomoc s vyřízením různých sociálních dávek.

• Přehled situace v ČR: COVID-19.

25. 6. 2020 – Mgr. Svatava Vítková – tel. 736 527 016
• Dotazy na možnosti řešení celé škály problémů - od osobních, přes partnerské, v rodinách.

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

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

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

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

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

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

Čas plyne dál, bolest v srdci zůstává.

Dne 2. června jsme vzpomněli devatenácté výročí 
úmrtí pana

Jiřího Brabce
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, syn Jiří
a dcera Romana s rodinami a vnoučata Roman,
David, Jiřík a Kubík. 

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

Dne 9. června uplyne dvacet let od úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka pana

Josefa Švece
ze Sušice. S láskou vzpomínají Pepa, Jirka s Anuškou 
a jejich rodinami.

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

sběr železného šrotu v městě Sušici. 
Pokud potřebujete domluvit podrobnosti, 

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

Na sušickém hřbitově třetím rokem tichým spánkem 
spíš, domů se nám, Jituško, již nikdy nevrátíš. Na hrob 
za tebou chodíme, denně se za tebe modlíme. 

Dne 17. června uplyne třetí smutný rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, maminka, dcera, 
sestra, švagrová, babička a teta paní 

Jitka Seidl Voldřichová 
ze Sušice, rozená Kučerová. 
V očích slzy, v srdci žal, to nejdražší nám osud vzal. V našich srdcích tě 
stále máme, není dne, kdy na tebe nevzpomínáme. Manžel, syn, maminka, 
sestra, švagr, vnouček Ládíček, neteř Alenka s rodinou, synovec Mirek 
s rodinou, nikdy nezapomeneme. 

Dne 20. června uplyne sedm smutných let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan

Vladimír Látal.
Všem, kteří ho znali, měli rádi a vzpomenou s námi,
děkujeme. 
Vzpomínají synové Vladimír a Dušan s rodinami.

A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád. Tvůj hlas se 
ztratil, úsměv vítr vzal. Tvé oči se zavřely, srdce přestalo 
bít, avšak vzpomínky na Tebe, ty budou v nás stále žít...

Dne 27. května uplynul pátý smutný rok, co nás opustil 
náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 

František Uher.
S láskou v srdci stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

OKÉNKO POMOCI

Pá 5. 6.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 8. 6. 13.00–15.00  Základy kreslení – skicování
Út 9. 6.   9.00–12.00  Filmový klub
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 11. 6.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Vycházka za inspirací
Pá 12. 6.   9.00–12.00  Pracovní činnosti 
Po 15. 6. 13.00–15.00  Poslech hudby či mluveného slova
Út 16. 6.   9.00–12.00  Povídání o cestování po ČR – tipy na výlety 
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 18.6.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Fotografování
Pá 19. 6.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Sociálně terapeutická dílna: drátkování, korálkování, FIMO hmota, 
smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, enkaustika, sádra, výroba 
mýdel a svíček, fusing a mnohé další
Kontakty: mob.: 774 451 769, e-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz

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

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

ZŠ Sušice, Lerchova ulice

Informační schůzka pro rodiče dětí, které v září 2020 
nastoupí do 1. třídy se uskuteční 

v úterý dne 9. června 2020 ve školní jídelně.
1. skupina od 15.15 h.– žáci, jejichž příjmení začíná písmeny B až M
2. skupina od 16.00 h. – žáci, jejichž příjmení začíná písmeny L až Ž

Na schůzce získáte informace o organizaci zahájení školního 
roku, dále informace o školní družině a jídelně. Od třídních 

učitelek se dozvíte, co pro vašeho prvňáčka zajistí škola. Zároveň 
obdržíte seznam věcí, které zajistí rodiče. 

V závěru bude prostor na dotazy.
 Z tohoto důvodu je důležité, abyste se schůzky zúčastnili. 

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k stávající mimořádné situaci 
se může schůzky zúčastnit pouze jeden zástupce žáka. 

V uzavřeném prostoru je rovněž nutná rouška.
Těšíme se na setkání!

Aktuální situace: V tuto chvíli probíhají dva způsoby 
vyučování. „Naživo“ a zároveň online výuka pro všechny naše 
žáky, která bude probíhat i nadále do konce školního roku. 
„Naživo“ chodí každý den do školy 186 (cca 49%) žáků I. stupně. 
V pondělí, ve středu a v pátek dochází 43 žáků devátých ročníků 
(61%), kteří se připravují na přijímací řízení na střední školy. Od 
pondělí 8.6. přijdou do školy žáci 6.–8. ročníků. Máme zjištěno, že 
návrat do školy plánuje 130 žáků (51%). Pro žáky druhého stupně 
bude výuka probíhat dvakrát týdně. Pro žáky, kteří chodí do školy, 
vaříme ve školní jídelně. Výuka ve škole je pro všechny žáky do-
brovolná a rodiče se museli rozhodnout, zda děti pošlou do školy.

Čestmír Kříž, ředitel ZŠ Lerchova
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Otevírací doba galerie:
Po–čt 8–15.30 a 17–20 hod. pá 8–13.30 a 17–20 hod.
so–ne 17–20 hod., polední pauza 11.30–12.30

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

GALERIE SIRKUS SUŠICE

KNIHOVNA

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DOSPĚLÉ
pod vedením Marie Přibové a Marie Maškové

8. 6. 2020 | 15.00 | Městská knihovna Sušice
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Fotbal v Sušici ožívá! Vrací se odchovanci, 

pomůžou i s výchovou mládeže

Sport

Sportoviště města Sušice

Ze sušického tenisu
Kolemjdoucí již několik týdnů 

mohou pozorovat čilý ruch na sušic-
kých tenisových dvorcích. Přes ur-
čitá omezení a při respektu k vlád-
ním nařízením a doporučením se 
podařilo plně rozjet novou sezonu; 
nejprve na rekreační a tréninkové 
bázi a počínaje prvním červnovým 
víkendem též na úrovni soutěžní.

Soutěže družstev, které by 
běžně započaly na sklonku dub-
na, budou letos probíhat zkráceně 
a v pozměněném formátu v podobě 
vyřazovacího způsobu („pavouk“ 
namísto obvyklé tabulky „každý 
s každým“). Cíle pro sezonu jsou 
pro všechny sušické týmy standard-
ní a nijak objevné, prát se o postu-
pové příčky a především se vyhnout 
nepříjemným bojům o záchranu. 

Na dospělé ve vyšší krajské sou-
těži čekají tři utkání, přičemž na 
úvod poměří doma síly s týmem 
SK SPORTCENTRUM Roudná 
(Plzeň). Střetnutí se koná v sobotu 
6. června od 9:00 hod. a velmi uví-
táme diváckou podporu. Soupiska 
dospělých pro letošek doznala jen 
drobných změn: 1) Tomáš Nachti-
gall – kapitán, 2) Josef Kroupa ml., 
3) Martin Vospěl, 4) Jiří Valík ml., 
5) Štěpán Broža, 6) Tomáš Holý, 
7) Miloslav Prášek, 8) David Reb-
stöck, 9) Jan Sulan ml., 10) Petr Pá-
leník, 1) Natálie Kroupová, 2) Te-
reza Brožová, 3) Hana Svobodová, 
4) Magdaléna Párecká, 5) Vendula 
Kripnerová.

Družstvo dorostu vstoupí do 
krajské soutěže až 21. června, kdy 

zamíří do Klatov na utkání s tam-
ním B-týmem. Soupiska dorosten-
ců: 1) Jiří Beníšek, 2) Matěj Sova, 
3) Miloš Barborka, 4) Daniel Malík, 
5) Pavel Illek, 6) Štěpán Kůs, 7) Da-
vid Podlipský, 8) David Hušák, 9) 
David Ouda, 1) Adéla Šimková, 2) 
Magdaléna Párecká, 3) Petra Hušá-
ková, 4) Simona Milfortová, 5) Ne-
lla Buriancová.

Starší žáci budou letos zápolit 
ve vyšší krajské soutěži, kterou za-
hájí 20. června domácím utkáním 
pravděpodobně proti vítězi střetnu-
tí SK SPORTCENTRUM Roudná 
(Plzeň) vs. Sokol Blovice. Soupis-
ka družstva starších žáků: 1) Ště-
pán Kůs, 2) Pavel Illek, 3) David 
Podlipský, 4) Petr Tomas, 5) David 
Ouda, 6) David Hušák, 7) Jan Jech, 
1) Nella Buriancová, 2) Adéla Ach-
sová, 3) Kristýna Janková, 4) Luisa 
Horejšová, 5) Jana Trnková, 6) So-
fi e Koutná.

Tým mladších žáků 7. června 
započne letošní účinkování ve vyš-
ší krajské soutěži na dvorcích TK 
Vodní stavby Plzeň. Soupiska mlad-
ších žáků: 1) David Podlipský, 2) Jiří 
Frýzek, 3) Viktor Návrat, 4) Zby-
něk Hlaváč, 1) Luisa Horejšová, 2) 
Adéla Achsová, 3) Jana Trnková, 4) 
Sofi e Koutná, 5) Kristýna Janková.

Rozpis soutěží a veškeré detail-
ní výsledky naleznete na ofi ciál-
ním webu Českého tenisového sva-
zu www.cztenis.cz. Více informací 
o dění v tenisovém klubu pak získá-
te na stránkách www. ltcsusice.cz.

LTC Sušice

Někteří ze žáků a dorostenců s trenérem (horní řada, zleva: Pavel 
Illek, David Ouda, Matyáš Požárek, Matěj Sova, Štěpán Kůs, Petr 
Tomas, Martin Vospěl – trenér; spodní řada, zleva: David Podlipský, 
Matylda Sovová, Anna Tomasová, Martin Vospěl ml., Nella Burian-
cová, Jana Trnková, Adéla Achsová).

Kurz pro DOSPĚLÉ
Spustili jsme zápisy na letní kurz plavání pro dospělé. Letní plavání 

pro dospělé probíhá vždy v pondělí od 19.00. 

Kurz má 7 lekcí a stojí 980 Kč. Přihlásit se můžete na recepci sporto-

viště, nebo online v rezervačním systému Sportoviště Sušice.

Kurzy BABY plavání
Spustili jsme zápisy na letní kurzy BABY plavání. Kurz je určený pro 

nejmenší plaváčky od 6 měsíců do 10 měsíců. Výuka probíhá formou 

hry za doprovodu básniček a písniček. 

Kurz probíhá vždy v pondělí mezi 10.00–12.30 hodinou. Jednotlivé 

skupiny se střídají v zábavním bazénku po 30. minutách. Kapacita 

lekce je přizpůsobena tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke 

každému dítěti. 

Kurz má 7 lekcí a jeho cena je 1000 Kč. Přihlásit se můžete na recepci 

sportoviště, nebo online v rezervačním systému Sportoviště Sušice.

Letní příměstské tábory v Sušici
Jako každé prázdniny tak i tyto pořádáme pro vaše děti letní příměstské 

tábory, na které je můžete přihlašovat již nyní. Letos si můžete vybírat mezi 

tábory s výletem nebo bez výletu.

Na táboře děti stráví dny plné zábavy, zážitků z her s novými kamarády 

a večer budou doma se svými rodiči. Na každý den, kromě dne výletu 

(táborů s výletem) je zajištěný teplý oběd. 

Přihlásit se můžete online v rezervační systému Sportoviště Sušice, nebo 

přímo na recepci bazénu. 

Rozpis táborů s výletem:

DATUM   STŘEDEČNÍ VÝLET                      CENA

27. 7. 2020–31. 7. 2020  ZOO a zámek Hluboká 2 150 Kč

10. 7. 2020–14. 7. 2020  Jump Arena a West park Plzeň 2 150 Kč

Rozpis táborů bez výletu:

DATUM   ZAMĚŘENÍ TÁBORA      CENA

29. 6. 2020–3. 7. 2020 Outdoor (venkovní) tábor  1 500 Kč 

 6. 7. 2020–10. 7. 2020 Plavecký tábor  1 500 Kč 

20. 7. 2020–24. 7. 2020 Taneční tábor  1 500 Kč 

 3. 8. 2020–7. 8. 2020 Plavecký tábor  1 500 Kč 

17. 8. 2020–21. 8. 2020 Sportovní tábor  1 500 Kč  

24. 8. 2020–28. 8. 2020 Plavecký tábor  1 500 Kč 

Koronavirová pauza zasáhla 
veškeré sportovní dění v Česku i ve 
světě, fotbalisté místo své milované 
hry běhali po lese, případně se jinak 
individuálně chystali na návrat na 
hřiště. S tím je ale konec, nyní už 
i na stadionu v Sušici probíhají tré-
ninky a zápasy. Oddíl se pilně chys-
tá na novou sezonu a hlásí zajímavé 
novinky včetně návratu zkušených 
odchovanců, kteří se zapojí i do tré-
nování mládeže.

V Sušici více jak rok pracuje 
nový výbor pod vedením dlouho-
letého úspěšného trenéra Jan Staň-
ka. Hlavním cílem je oživení míst-
ního fotbalu a navázání na časy, kdy 
dospělý tým vítězil v krajském pře-
boru a zahrál si i divizi, čtvrtou nej-
vyšší soutěž v republice. 

Situace není jednoduchá, přesto 
se dílčí úspěchy daří. Důležitý je 
především rozvoj mládeže, který je 
nutný pro chod a další rozvoj klubu. 
V Sušici momentálně fungují týmy 
od minipřípravek, kde s fotbalem 
začínají nejmenší děti předškolního 
věku, až do dospělé kategorie, kde 
jsou do soutěží přihlášené dva týmy.

Otevírací doba bazénu v červnu 2020
den bazén pro veřejnost kondiční plavání volné plavání pro seniory 

pondělí   13.00–21.30 12.00–13.00

úterý  9.00–21.30 6.30–8.00 8.00–9.00 

středa  9.00–21.30

čtvrtek  9.00–21.30 6.30–8.00 8.00–9.00 

pátek  9.00–21.30

sobota  9.00–21.30      

neděle  9.00–21.30 

Letní koupaliště v provozu
Od 1. června za příznivého počasí otevíráme letní koupaliště. 

Koupaliště bude otevřeno, v závislosti na počasí, každý všední 

červnový den od 15.00–19.00 a každý víkend od 10.00–19.00. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Minipřípravky bude mít nově 
na starosti Martin Šlais, odchova-
nec klubu a dlouholetý hráč Neza-
myslic. Zkušený střední záložník, 
případně stoper, bude pokračovat 
i v aktivní kariéře v sušickém béč-
ku. Pomáhat mu bude další zkuše-
ný fotbalista Jiří Haspekl, který se 
taktéž vrací do B mužstva.

V přípravce a žákovských tý-
mech pokračuje na trenérských 
postech rodinný klan Hubáčků – 
Patrik jako trenér starší přípravky, 
otec Pavel jako trenér starších žáků, 
mladší vede Jan Chudý s pány Fri-
šem a Abrahámem, o mladé gól-
many se v oddíle stará Ivan Ševčík. 
V přípravkách působí také Petr Kra-
tejl, Martin Ducháč a Luděk Pivo-
da. Dorost, který funguje ve spoje-
ní s Horažďovicemi, má na starosti 
Lukáš Blažek, B tým Radek Mot-
tl. V áčku pokračuje Pavel Hrubec. 
Všem je třeba poděkovat za ener-
gii a množství práce, které pro od-
díl dělají.

Lidé, kteří se do fotbalu v Sušici 
v poslední době zapojili, pracují pře-
devším na rozvoji nových talentů, 

snaží se s mládeží systematicky pra-
covat. Také proto se v sušických řa-
dách objevuje čím dál víc mladých, 
kvalitních fotbalistů, kteří se zlep-
šují a posouvají. Do prvního týmu 
nakukují hráči v rozmezí 16–20 let, 
kteří představují budoucnost klubu. 

Po koronavirové stopce se ko-
nečně začíná s tréninky i zápasy. 
V minulém čísle Sušických novin 
jsme informovali o utkání prvního 
týmu v divizních Klatovech. V pá-
tek 29. května odehrál tým vede-
ný Pavlem Hrubcem první domácí 
duel. Proti Oseku zvítězila Sušice 
4:3, dvě branky dal kanonýr Do-
minik Vašák, prosadili se i mladí-
ci Lukáš Kolařík a Ondřej Míčka. 

Soupeř se dvakrát radoval po 
standardní situaci a jednou po střele 
ze střední vzdálenosti. Ačkoliv do-
mácí prohrávali 0:2, zápas dokázali 
otočit. Bouřlivou atmosférou to oce-
nili domácí fanoušci, kteří příprav-
nému duelu vytvořili kulisu jako při 
soutěžním utkání. 

Starší žáci v přípravě v Horaž-

ďovicích prohráli 2:4, tým byl na-
míchaný s těmi, co se od nového 
ročníku přesouvají do dorostu. Bylo 
znát, že se hrálo po dlouhé době, 
přesto je jednoznačně pozitivním 
signálem, že se mladí kluci konečně 
dostali na hřiště a zahráli si zápas. 

V Horažďovicích odehrála sé-
rii přípravných utkání i starší pří-
pravka. Trenéři Patrik Hubáček 
a Martin Ducháč měli k dispozici 
kolem 25 hráčů, což jim umožni-
lo postavit dva týmy, aby si zahrá-
li všichni. S kategorií starších pří-
pravek se zároveň rozloučil ročník 
2009, který v následujících dnech 
postupuje do mladších žáků.

„Bylo to po dlouhé době velice 
příjemné odpoledne, všem nám fot-
bal chyběl a dětem právě asi nejvíc. 
Chvílemi to bylo na herním projevu 
znát, avšak hráči se postupně zlep-
šovali a nakonec mělo toto odpo-
ledne solidní úroveň. Podpořila nás 
i spousta rodičů, za což jsme vděč-
ni a děkujeme!“ vzkázal Hubáček.

Jonáš Bartoš

Zdravíme naše ženy – členky 

ASPV TJ Sušice.
Sejdeme se na tradičním posezení 

na stadionu v pondělí 22. 6. 2020 v 18 hod.

Možnost opékání klobásy nebo její zakoupení. 

Těšíme se na Vás Z+M

Letní příměstský tábor
od 10. 8. do 14. 8. 2020

denně od 8.00 do 15.00 hodin
Téma: „Čertí brko“

Program: Táborová hra „Čertí brko“

Oběd a pitný režim bude zajištěn.

Na začátku tábora děti obdrží rozpis akcí na celý týden.

Cena tábora: 1 000 Kč / týden.

Věková skupina: 6 –11 let

Přihlásit se můžete osobně v SVČ Sušice do 19. 6. 2020.

Tábor je nutné zaplatit do 26. 6. 2020

Kapacita je max. 18 dětí.

Informace na tel.: 775 096 806 nebo 376 528 706.

High Point MTB maraton se přesouvá 

z 20. června na 17. října
Změna platí pro všechny kategorie a trasy, 

tedy i pro dětské závody v Luhu.

Aktuální situaci sledujte na mtb-susice.cz

Sušická mladší přípravka v utkání s Horažďovicemi. Foto: M. Kalný
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Tenkrát ještě nebyly mobily.
Objeli jsme kus Děčína, ale ti 

dva ztracenci nikde nebyli. To už 
jedinci začali brumlat, abychom 
jeli bez nich,že se nějak domů do-
stanou. To jsem nemohla dopustit!

Objeli jsme ještě jednou náměs-
tí i přístaviště, dojeli k hotelu a ti 
dva výtečníci seděli na klandru 
před hotelem a ptali se, proč od-
jíždíme tak dlouho? Myslela jsem, 
že je přetrhnu!

Jeden z nejhezčích zájezdů 
jsme zažili, když jsme navštívili 
„Babiččino údolí“.

Opět to bylo v květnu, kdy 
všecko kvetlo – jabloň před ba-
biččinou chaloupkou nádherně 
kvetla, Viktorčin splav krásně 
šuměl, mlýn klapal, vše jak popi-
sovala Božena Němcová v knize 
„Babička“. Mohli jsme celé údolí 
projít sami, všude byly poutače. 
Jenom na „Starém bělidle“ byla 
průvodkyně.

Sednice byla zaplněna k prask-
nutí, průvodkyně nám vykládala 
celou legendu o „Starém bělidle“, 
my tiše poslouchali a najednou 
vykřikla dcerka mé kolegyně: 
„Hele, mami, ta bába tu zapomně-
la kočičky“

Na lavici ležel svazek „koči-
ček“ (jívy), jaké se nosí ke svěcení 
na Květnou neděli.

Tímto výrokem Marcelka ro-
zesmála všecky přítomné, včetně 
průvodkyně. Dnes je z Marcelky 
čtyřnásobná maminka, její mam-
ka čtyřnásobnou babičkou a já ně-
kolikanásobnou prababičkou!

Jsem ráda, že jsem se dožila 
takového věku, že jsem, vám čte-
nářům Sušických novin mohla při-
pomenout historii Liďáku, nejen 
po pracovní stránce, ale i v době 
volna.

Ráda zavzpomínala 
Marie Malá, dlouholetá 

zaměstnankyně „Liďáku“

Příspěvky dopisovatelů / Inzerce

Marie Malá: LIĎÁK NA CESTÁCH
Nejen prací živ je člověk!
My, zaměstnanci Liďáku jsme 

si volna moc neužili. Kdy jiní mí-
vali volné soboty, my nevěděli, 
kam dřív skočit! Téměř každou 
sobotu byly na pořadu svateb-
ní hostiny, většinou jsme je ob-
sluhovali já s Jardou Vacků. Tu-
díž jsme z volné neděle moc času 
k odpočinku neměli. Než 
jsme vše po svatebčanech 
uklidili, bylo ráno. Nejhorší 
bylo, když si svatebčané na-
jali autobus, ten je dopravil 
před radnici a pak odjel. No-
vomanželé, svědci, rodiče 
a několik blízkých příbuz-
ných přijeli vlastními auty. 
Po obřadu tyto hlavní osoby 
– manželský pár, svědko-
vé a rodiče přijeli k Liďáku 
auty, ostatní svatebčani při-
šli do Liďáku pěšky – neby-
lo to daleko.

Vše v pohodě. Svatební 
hostina trvala někdy skoro 
až do rána. To nám nevadi-
lo, ale vadilo nám, když po 
ukončení hostiny tam zů-
stalo jen několik jedinců, 
kteří čekali, než je dvě auta 
rozvezou!

Pro nás, obsluhující to byla „pa-
kárna“! Nechtěli jsme před zbylý-
mi svatebčany uklízet, tak jsme 
tam s nimi „lelkovali“ téměř hodi-
nu i déle. Ještě, že jsme neděle měli 
volné. Většinou jsme je prospali.

V měsíci květnu jsme si to vy-
nahradili. Bývávalo pořekadlo: 
„V máji na máry“! Máry bývala 
prkna, někdy i zdobená, na které 
se pokládal nebožtík, k němuž se 
pozůstalí i sousedé chodívali večer 
pomodlit, než ho třetí den položi-
li do rakve a pochovali do hrobu. 
V dnešní době se na takové pra-
nostiky nevěří! Máj, nemáj, je to 
„šumafuk“.

My, zaměstnanci Liďáku jsme 
se na májové soboty moc těšili, 
poněvadž bez svateb jsme měli 
otevřeno jen dopoledne do 13 
hodin.

Jen jednou v roce jsme si vy-
prosili, abychom mohli mít jednu 
májovou sobotu volnou. To jsme 
všichni vyrazili podnikovým mi-
nibusem na nějaký zájezd. Jezdí-
vali jsme do Plzně do divadla, do 
Českých Budějovic na „Zemi ži-
vitelku“, jeden víkend jsme jeli na 
šumavská jezera, tam jsme nemu-
seli mít žádného průvodce!

 Mít na starosti 20 lidí ve velko-
městě byl pro Šumavana,ze samo-
ty docela „záhul“! Obvolala jsem 
několik „Čedoků“, aby mi poslaly 
nějaké prospekty, podle kterých 
bychom mohli navštívit různá mís-
ta po republice. Vše se podařilo 
a náš kolektiv zaměstnaců Liďáku 
mohl „vyrazit za humna“

První zájezd jsme uskutečnili 
do Slušovic, kde nás osobně přiví-
tal sám předseda JZD, pan Franti-
šek Čuba. Pozval nás do letadla, 
kde nám vyprávěl a promítl fi lmy 
o práci tehdejšího „zázraku“ ze-
mědělství. V letadle jsme dosta-
li svačinku a pak jsme objížděli 
„širé lány“, koupaliště, jízdárnu 

a všecky vymoženosti tehdejší-
ho hospodaření. Byli jsme pozvá-
ni i do kanceláří, kde na každém 
psacím stole byl počítač, zaměst-
nanci v „kvádrech“, na zemi ko-
berce, no luxus na tehdejší dobu! 
Měli tam také vlastní prodejnu 
ovoce a zeleniny, kde jsme si kou-
pili tenkrát „nedostatkové zboží“, 
jako česnek, mák, nejen modrý 
a i červený a bílý! Já tam nakou-
pila mák a česnek pro jídelnu Jed-
noty, kterou jsem tenkrát vedla.

 Většinou jsme nocovali v ně-
jakém kempu, buď ve společné 
noclehárně, nebo ve stanech.

Přemýšlela jsem, kam bychom 
mohli jet další rok. Napadlo mi, 
že bychom mohli jet do Dvora 
Králové na safari manželů Vágne-
rových. Zavolala jsem tam, že by-
chom rádi zhlédli jejich ZOO, že 
jsme až z druhého konce repub-
liky a můžeme přijet jen v květ-
nu a to v sobotu nebo v neděli, 
kdy máme volno. Paní Vágnerová 
souhlasila, ale problém byl v tom, 
že se ZOO otevíralo až v pondělí 
a to už jsme „zařezávali“ v Liďá-
ku! Domluvily jsme se, že může-
me přijet v sobotu, že nás osobně 
provede.

Jak slíbila,tak dodržela. Bylo to 
v sobotu 17. května. Celou Safari 
s námi projela minivláčkem kolem 
zvířat, která se volně pohybovala 
v oploceném terénu. Poté nás po-
zvala domů, ukázala nám všecky 
trofeje, které její manžel přivezl 
z Afriky.

Zájezdů bylo za mého působe-

ní v Liďáku více, ale ten s paní 
Vágnerovou je nezapomenutelný!

Jako dítě jsem byla na škol-
ním výletě v Hřensku, které mne 
uchvátilo svými přírodními krása-
mi. Přemýšlela jsem, zda bychom 
mohli takový výlet zvládnout 
s Liďákem. Od myšlenky nebylo 
daleko k činu! To už jsem objedna-

la veliký autobus, poněvadž zájem 
byl veliký. Sepsala jsem si podrob-
ný rozvrh, abychom za dva dny 
zvládli vše, co jsem měla v plánu. 
Nám ženským stačilo na cestu do 
autobusu kus chleba s uzeninou 
nebo řízkem. Chlapům sice také, 
ale brali s sebou několik beden 
piva, aby jim v autobuse „nevy-
schla slina“!

Projížděli jsme Prahou, kde 
byla nějaká slavnost a šel tam 
dlouhý průvod lidí, popojížděli 
jsme „krokem“, někdy jsme mu-
seli i zastavit, aby průvod mohl 
přejít přes křižovatku. Chlapi toho 
hned využili – vystoupili z auto-
busu aby si „ulehčili“. Autobusy 
začaly pomalu popojíždět a ti naši 
opožděnci za nimi začali utíkat 
a bouchali pak na dveře jiného au-
tobusu. Tímto zastavili celou ko-
lonu autobusů za námi!

Ubytování jsme měli v Děčíně, 
nahoře na vršku, kde stojí rozhled-
na, kolem pískovcové skály, nád-
herná, pohádková krajina!

Hotýlek byl čerstvě po vyma-
lovaní, večeře nám byla dove-
zena ve várnicích, postele ještě 
nepovlečené,dost nás to zklama-
lo. Obsluhující tam byl jen ve-
doucí a ten nevěděl, kam dřív 
skočit.

Ve vedlejší místnosti měli 
hasiči nějakou schůzi, vedou-
cí lítal „jak hadr na holi“, tak 
jsme mu navrhli, že si večeři 
rozneseme sami, vždyť jsme 
„od fochu“! Postele, že si taky 
povlečeme.

Jenže! Hasičům 
schůze skončila a poté 
tam začal hrát harmo-
nikář a všichni zpíva-
li a veselili se. A nás 
pozvali taky. Posezení 
trvalo až do rána, my 
ani postele jsme si ne-
museli povlíkat! Seděl 
s námi i vedoucí, který 
nám měl ráno připra-
vit snídani. Nebylo nic 
jednoduššího než vy-
fasovat suroviny a sní-
dani jsme si připravili 
sami. Postele jsme si 
ani nemuseli rozestý-
lat, poněvadž jsme vů-
bec nespali. Ale ráno 
bylo kruté!

Měli jsme být v 9 hodin v Děčí-
ně u přívozu, odkud jsme měli jet 
parníkem do Hřenska. Ráno bylo 
pošmourné, po vystoupení z lodi 
jsme měli vystoupat na Pravčickou 
bránu a další skalní útvary.

Jenže začalo „lejt jak z kon-
ve“ Tak jsme se vrátili do přísta-
vu s tím, že pojedeme zpátky do 

Děčína, prohlédneme si 
město a půjdeme na oběd.

Jenže! Zpáteční loď 
měla bar, kde se čepova-
lo nejen pivo ale i kořal-
ka. A barman, když viděl 
jak jsme rozladěni z poča-
sí, vzal harmoniku a začal 
hrát. No a my už jsme byli 
od večeře „tak načatí“, že 
jsme začali zpívat i tanco-
vat na palubě lodi. Přidali 
se k nám i ostatní pasaže-
ři, takže zpáteční cesta do 
Děčína trvala dvakrát tak 
dlouho!

V Děčíně jsme měli mít 
pozdní oběd. Zřejmě tam 
mívali hodně strávníků, 
poněvadž tam byly připra-
veny štosy talířů na příruč-
ních stolech. Měli jsme při-
jet o dvě hodiny dřív, na 

stolech byly připraveny talíře, ale 
hosté nikde! Omluvili jsme se, že 
loď měla zpoždění, takže vše se 
srovnalo „do latě“.

Prošli jsme ještě kus Děčína, 
podívali se na zámek a jiné pa-
mětihodnosti. Schylovalo se ke 
čtvrté hodině, kdy jsme měli od-
jíždět z Děčína domů. Jenomže 
Váša s Emilem nikde nebyli!

Foto z výletu, které jsme podnikaly i v okolí Sušice.

Na zájezdu ve Slušovicích vystupujeme z letadla, kde jsme zhlédli fi lm a byla i svačinka.

Na výlety jsme vyráželi i rovnou ze Sušice.
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Řádková inzerce

PRODEJ
Levně prodám smrkové palivové 
dřevo. Tel. 602 365 252
Prodám chutný a kvalitní med 
z rábského podhradí. Při větším 
odběru dovoz zajištěn. Telefon: 
605 565 411
Prodám akumulační kamna –
3 kW – téměř nepoužité (důvod: 
zavedení dálk. topení); El. olejový 
radiátor „Jawa“ (3 stupně vytápění). 
Tel. 604 623 251
Prodám nové masivní pivní sety ze 
smrkového dřeva d – 200 cm, š – 145 
cm. Cena 3 500 Kč. Tel. 607 887 492
Prodám Hyundai Elantra, 1.6, r. v. 
2005, 1. majitel, garážovaná, bez 
koroze. Najeto 129.000 km. Vel-
mi dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 
732 669 914
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím bubnovou sekačku na vy-
sokou trávu a hoblovku s protahem 
a nějakou menší míchačku na 1–3 
kolce a babetu či pionýra či skůtra. 
tel. 603 429 372
Koupím bubnovou sekačku nebo 
lištovou či celou frézu s nářadím 
a koupím hoblovku s protahem nej-
lépe KDR Rojek a míchačku malty 
na 1–3 kolečka a koupím kovadlinu 
s výhní. Tel. 703 680 317
Koupím dětské kolo i s přídavnými 
kolečky pro tříletého chlapce, veli-
kost č. 14–16. Mobil: 607 112 112, 
Sušice
Koupím Simson S51, Jawa Pio-
nýr, Pérák , ČZ a jiný veterán, stav 
nerozhoduje i moto díly. Telefon:
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987

Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel: 722 777 672
 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylova. 
Tel. 604 578 285
Hledám pronájem zahrady, údrž-
ba samozřejmostí – dlouhodobě. 
Sušicko – Horažďovicko. Telefon: 
606 406 010
Nabízíme pronájem prostor místo 
Rodinného centra Sušice – Med-
vídek, z.s., Nuželická 26, 342 01. 
Částka je 3,500 Kč na měsíc bez 
energií. Volný od 1. 5. 2020. Tel. 
724 324 757. 
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech
3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-
zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Nabízím – jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalář-
ských a magisterských prací a růz-
ných publikací; doučování z čes-
kého jazyka; přípravu na přijímací 
a maturitní zkoušky. Více informa-
cí na www.hezkycesky.top nebo na 
tel. 606 494 996
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím strojní čištění koberců, se-
dacích souprav, křesel, židlí a čalou-
nění. Zdeněk Kubeš, tel. 607 630 244
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

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

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

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

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.
                     ST   7.00–16.30 hod.
                    SO   8.00–12.00 hod. 
Prosinec, leden a únor v sobotu zavřeno!
Polední pauza: 11.45–12.30 hod.
Nabízíme tyto služby:

• Prodej užitkového materiálu-BAZAR
• Výkup železného odpadu a barevných 
   kovů, AKU baterií  • Odvoz materiálu
• Likvidace strojních zařízení  
• Ekologická likvidace autovraků 
• Výkup papíru - platba hotově 
• Zpětný odběr elektrošrotu
• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg
Platby provádíme: 
Převodem na účet, složenkou

Koupím chalupu (i ruinu) 
nebo stavební pozemek 

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

NABÍZÍM VÝUKU NĚMECKÉHO JAZYKA 
pro všechny věkové kategorie a úrovně. 

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

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

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

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

nebo mailem na pivo.kasperky@gmail.com.

• MICROBLADING - 3D tetování obočí
   Pavlína Machová, tel. 721 622 272

• PEDIKŮRA, MASÁŽE 
   - odblokování zad a psychiky, Dornova metoda
   Alena Špaňhelová, tel. 776 523 458

• KOSMETIKA - moderní přístrojové ošetření
   Marie Keilová, tel. 776 637 862

• KADEŘNICTVÍ 
- Pavlína Machová, Tereza Brejchová

V salonu o Vás bude pečováno kvalitní profesionální kosmetikou a především s láskou...
TĚŠÍME SE NA VÁS, TÝM SALONU PERFETTO

SUŠICE, PÁTERA FERDY 1352

Autoklima 
- doplnění a servis

(novější R 1234yf i starší R 134a)
• Ozonová dezinfekce 

klimatizace a interieru vozu
• Instalace a servis tepelných 

čerpadel, klimatizací 
a chladicích zařízení

• Revizní kontroly chladicích 
zařízení a tepelných čerpadel

Tel. 774 858 425

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

 pracovník zahraničního obchodu
Požadujeme:  • minimálně SŠ  |  • vhodné i pro absolventy
• znalost angličtiny slovem i písmem, němčiny výhodou
• flexibilita, ochota učit se novým věcem, práce s PC
• řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:  • nástupní plat 23 000,- Kč + provize

obchodního zástupce
Požadujeme:  • SŠ, vyučení  |  • řidičský průkaz sk. B
• flexibilita, komunikativnost, ochota učit se novým věcem
Nabízíme:  • nástupní plat  20 000,- Kč + provize
•  příspěvek na stravování, proplácení diet
•  služební vozidlo, notebook, telefon

fakturant, zásobovač
Požadujeme:  • ukončené středoškolské vzdělání
• flexibilita, komunikativnost, ochota učit se novým věcem
Nabízíme:  • nástupní plat 20.000,- Kč

U všech pozic:  • příspěvek na stravování
• po roce 5 dnů dovolené navíc  |  • příspěvek na penzijní připojištění

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

Hypotéka již od 1,79%
• Možnost nového úvěru či refinancování 

• Porovnání mezi více bankovními institucemi 

• Bližší informace na osobním setkání

Bc. Petr Vohradský 724392158

Společnost DOPLA PAP a.s. – výrobce plastových 

a papírových obalů pro balení potravin               
Pod Svatoborem 41, 342 01 Sušice

hledá vhodné pracovníky na pracovní pozice ve vícesměnném provozu:

OPERÁTOR PRO ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH LINEK
a

ELEKTRIKÁŘ – OPERÁTOR ÚDRŽBY
Pro pozici elektrikáře 

- nabízíme:  • mzdové ohodnocení od 31.000,-- Kč                                                                               
- požadujeme:  • SOU nebo ÚSO v oboru elektro   |   • samostatnost při zjišťování a řešení závad
• osvědčení - vyhláška 50 §6 – do 1000V     |   • dobrá orientace a čtení v elektrodokumentaci

Zájemcům na uvedené pracovní pozice dále nabízíme:

•  zajímavou práci v prostředí stabilní firmy
•  5 týdnů dovolené   |   •  možnost stravování   |   •  příspěvek na dopravu
•  zaměstnanecké výhody – příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění
•  příspěvek na kulturní, sportovní a relaxační aktivity
KONTAKTY - personální odd.: e-mail: mvavrickova@doplapap.cz,
                         tel: 724 352 452 nebo 376 534 221
            - údržba: e-mail: mlouzek@doplapap.cz, tel.: 606 710 661



Od 1. 2. 1994 odešel z místa 
ředitele školy V. Kratochvíl a na 
jeho místo nastoupil učitel zdejší 
ZUŠ F. Pekhart. Tím se poněkud 
změnilo obsazení pedagogického 
sboru: 1. ředitel F. Pekhart – kla-
rinet, zobcová fl étna; 2. J. Baierl 
– HN, pěvecké sbory; 3. A. Fiše-
rová – housle, smyčcový soubor, 
PHV; 4. D. Jurigová – klavír, ko-
repetice; 5. J. Kolář – akordeon, 
klavír; 6. V. Kratochvíl – klarinet, 
zobcová fl étna; 7. H. Prančlová – 
housle, smyčcový soubor; 8. J. 
Pruner – klavír, korepetice TO; 9. 
V. Pulkráb – příčná fl étna; 10.– T. 
Bastl – trubka, zobcová fl étna; 11. 
L. Březinová – klavír, keybord; 
12. V. Kubice – od 1.4.1995 za L. 
Březinovou – klavír, keybord); 
13. D. Sedláčková – TO; 14. Dana 
Bouchalová – VO; 15. D. Chmelí-
ková – VO; 16. J. Voráčková – VO 
Kašperské Hory (9. a 10. měsíc 
zastupovala L. Jůnová)

Počet žáků všech oborů a dět-
ských sborů se v té době vy-
šplhal již na 577. Z toho bylo 
žáků: HO – 175, TO – 64, VO 
– 145, SDS – 193. Jak vzrůs-
tal zájem o zpívání v Sušickém 
dětském sboru, byli přijatí malí 
zpěváčci rozděleni podle věku 
do menších přípravných oddě-
lení – Broučků a Sluníček. Ti se 
pak po výběru dostávali do Vče-
lek a konečně do velkého sboru. 
Broučky vedla a stále vede M. 
Naglmüllerová s klavírním do-
provodem J. Hanusové. Sluníč-
ka nejdříve vedla H. Eisenrei-
chová – Nováková s klavírním 
doprovodem J. Zdeňka, později 
krátce J. Baierl a teď již několik 
let J. Pelech. Hlavní sbor zalo-
žil v roce 1969 J. Baierl, který 
ho vede dodnes a jelikož se sbor 
stále rozrůstá, pomáhají mladší 
sbormistři A. Sušilová a J. Pe-
lech. Klavírní doprovody vý-
borně zvládala celá léta L. Reb-
stöcková. Když se rozloučila se 
sborem,nastoupil D. Čámský 
a nyní je korepetitorem sboru 
D. Nakládal. SDS patří dodnes 
k nejlepším sborům v republi-
ce, což stále dokazuje přízni-
vými ohlasy a předními cenami 
v soutěžích u nás i v zahraničí. 
O tomto tělese by se dnes už 
dala napsat kniha, na to moje 
články nestačí. Třeba se toho 
někdy někdo ujme?! 

A.Fišerová
fotoarchiv M. Fišer
pokračování příště

Dobrý den.
V předchozím našem triptychu 

jsme se věnovali Velikonocům. 
A došli k poznání, že hlavním té-
matem Velikonoc je oběť. Oběť 
z lásky.

Pokud se vrátím k nejvýznam-
nějším křesťanským svátkům: prv-
ním jsou Vánoce. Narození Ježíška. 
Dary a obdarovávání. Prozření ně-
kterých – na svět přišel Mesiáš, ten, 
který nás vykou-
pí z hříchů (ne-
pravostí, selhá-
ní) a přivede do 
Království Bo-
žího, věčného 
života… Pokud 
sledujeme pří-
běh Ježíška dál, 
vidíme, že do-
spěl v čestného, 
zbožného a sta-
tečného chlapa. 
Stal se rabínem a učil o lásce, cti, 
dobrém, spravedlivém životě. („Jak 
chcete, aby lidé jednali s vámi, tak 
jednejte vy s nimi.“ Lukáš 6,31) 
Svým učením naštval mocné. Za-
čali z něj mít strach i rozhodli se 
ho zbavit. A jsme u druhého svát-
ku, Velikonoc.

Je židovský svátek Pesach. Ježíš 
přichází do Jeruzaléma. Ví, že ze-
mře. Zrada jednoho z nejbližších 
přátel. Poslední večeře. Příprava 
na smrt v Getsemanské zahradě, 
zaváhání, pochyby. Pak odevzdání, 
naprostá důvěra Bohu („Avšak ne 
jak já chci, ale jak ty chceš.“ Matouš 
26, 39). Vojáci. Přátelé se ho snaží 
chránit. Okřikne je: láska – oběť 
je víc, než meč. Smrt. Čest, odva-
ha, láska, oběť, (nový) život. Veli-
konoce naplňují vše, o čem jsme 
snili o Vánocích. O lepším životě. 
Vánoce = sen. Velikonoce = nový 
začátek. Třetím největším křesťan-
ským svátkem jsou Letnice – svát-
ky Svatodušní. Vrcholí jimi pade-
sátidenní oslava Velikonoc. Letos 
připadly na 31. května. 

Apoštoly naplnil Duch svatý. 
„Nastal den letnic a všichni byli 
společně pohromadě. Najednou 
se ozval z nebe hukot, jako když 
se přižene silný vítr, a naplnil celý 
dům, kde se zdržovali. A ukázaly 
se jim jazyky jako z ohně, rozděli-
ly se a nad každým z nich se usa-
dil jeden.“ (Skutky apoštolů 2,1-3) 
Spadl z nich strach ze smrti, z po-
msty mocných a vydali se šířit Je-

žíšovo Evangelium lásky mimo Je-
ruzalém. Čtení Skutků je úžasným 
svědectvím o pevné, radostné víře 
v lepší svět postavený na principu 
vzájemné lásky. Během krátké doby 
založili apoštolové křesťanské ko-
munity na území dnešního Izraele, 
Sýrie, Turecka, Bulharska a Řecka. 
Jestliže Vánoce jsou svátky nadě-
je, Velikonoce lásky a oběti, Letni-
ce jsou bezesporu oslavou a připo-

menutím víry, 
která překo-
ná všechna 
úskalí.

V lidovém 
prostředí se 
v sobotu před 
svátky pečlivě 
vyčistilo celé 
stavení, které 
se poté vyzdo-
bilo zvenku 
i zevnitř lipo-

vými ratolestmi. Zelené větvičky 
se zastrkovaly za okna a ve světni-
cích za obrázky svatých, aby si měl 
Duch svatý, až přijde do příbytku 
v podobě holubice, kam sednout.

Zatímco neděle měla ráz přede-
vším oslav církevních, v pondělí 
dominovaly rozmanité lidové oby-
čeje. Na návsích se práskalo biči, 
což mělo připomínat, že „Duch 
svatý přišel s velkým hlukem“. Pa-
sáčci vyháněli dobytek po dlouhé 
zimě na pastvu. Rozšířeným oby-
čejem byly závody na koních, krá-
lovský průvod, na Slovácku se dod-
nes uchovaly slavné Jízdy králů. 
Děvčatům připadala úloha zdobe-
ní jezdců a koní, samotné jízdy se 
neúčastnily. Zato se vydávaly ke 
studánkám, aby je po zimě vyčis-
tily a „otevřely." Pak si i ony mezi 
sebou zvolily královničku. Násle-
doval průvod, při které procházela 
vsí a koledovala.

U nás Letnice komunisté bě-
hem 40 let totality vymazali z ka-
lendáře. Evropa na ně však neza-
pomíná. O svatodušním pondělí 
mají lidé volno v Německu, Ra-
kousku, Maďarsku, Polsku, Ru-
munsku, ve Francii, Belgii, Lu-
cembursku, Nizozemí, Švýcarsku, 
Norsku a Dánsku. Úkol pro naše 
zákonodárce.

Svět není jen mrtvá hmota. Je 
zde s námi Duch, který vše oživuje.

Buďte živi a zdrávi, přátelé.
30. května 2020
Martin Mejstřík
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Poznáváte?
Minulou hádankou byl pohled 

na obec Bohdašice (Budaschitz). 
Archivní fotografi e byla poříze-
na od západu, z cesty která vedla 
od samoty Weißmarter a od při-
lehlých polí dolů do obce. Boh-
dašice jsou malou vesnicí, která 
správně patří pod Dlouhou Ves. 
Žije zde trvale 46 obyvatel. Dohle-
dal jsem, že k roku 1890 se uvádí 
v Bohdašicích a přilehlých osa-
dách Neuhäuser, Příčná, Stupná, 

Krebsenmühle, Steinhäuselmühle 
a Weissmarter 293 obyvatel, 38 
domů. První písemná zmínka po-
chází z roku 1394. 

Zdejší pamětihodnosti je kap-
lička uprostřed vsi (její archivní 
foto je přiloženo) a sloupová boží 
muka ve směru na Platoř. Další 
kaplička byla postavena na kraji 
vsi, při silnici k Dlouhé Vsi u od-
bočky k samotě Stupná (Stuppen). 
V přilehlém okolí je objekt čes-

koslovenského opevnění. 
Na další archivní fotogra-
fi i máte zachycen hostinec 
„Zur Mühle“, (U Mlýna). 
Nacházel se nedaleko mís-
ta, kde Krebsenbach (Račí 
potok) ústil do Otavy. Říka-
lo se mu „das Müllerl“. Byl 
to oblíbený hostinec a ob-
líbená zastávka pro for-
many. (Nedávno byla tato 
budova během rekonstruk-
ce nové silnice zbourána.) 
Proti proudu řeky je možno 
vidět původní „die Erzher-
zog Brücke“, annínský 
most, který umožnil přejet 
řeku do Annína. V součas-
né době má zeleně natřenou 
kovovou konstrukci. Bohu-
žel existuje velice málo ar-

Historie Hudební školy v Sušici – 11. díl
V roce 1992 

až 93 začalo jed-
nání o přemístě-
ní všech oborů 

ZUŠ do nové budovy – bývalé vo-
jenské divize, dříve kláštera No-
tre Dame. Uskutečnilo se v roce 
1993 záhy po zahájení školního 
roku, kdy konečně získaly všech-
ny obory společnou „střechu nad 
hlavou“. Budova byla po vystěho-
vání armády naprosto nezpůsobi-
lá pro potřeby výuky na umělecké 
škole. Okna i dveře byly zajištěny 
mřížemi, žádné odhlučnění, so-
ciální zařízení ve špatném stavu, 
velikost i počet tříd nevyhovují-
cí atd. Začalo se s tím nejnutněj-
ším – odstraněním mříží, vyma-
lováním tříd a velkým úklidem, 
do něhož jsme se zapojili všichni 
učitelé, zaměstnanci i rodiče, pro-
tože jinak by nemohlo vyučování 
vůbec začít. Obnova budovy tak, 
aby se mohla nazývat uměleckou 
školou,t rvala dlouho, dokonce 
několik let a teď již několik let 
se modernizovala a změnila k ne-
poznání. Byla propojena s novým 
komunitním centrem, takže má 
k dispozici několik sálků i větší 
koncertní sál a konečně se stala 
důstojným stánkem pro své mno-
hostranné využití.

Tohle ale nebyla jediná zásadní 
změna v ZUŠ. V roce 1993 pře-
šel Sušický dětský sbor z MDPM 
pod hlavičku ZUŠ, jehož zřizo-
vatelem byl tehdy okres Klatovy 
a tím se zvýšil počet žáků školy 
na 474. V ZUŠ bylo celkem 15 
pedagogických pracovníků. Od
1. 9. 1991 nastoupila také nová se-

kretářka J. Šveh-
lová na uvolněné 
místo po J. Šma-
tové. Uklízečka 
M. Nohová pra-
covala do 31. 12. 
1991, po ní na-
stoupila J. Boško-
vá a jako topič B. 
Knížková. V roce 
1992–93 již neby-
ly pořádány z fi -
nančních důvodů 
žádné koncer-
ty ve Smetanově 
sále, jimiž zača-
la díky manže-
lům Procházko-
vým dlouholetá sušická hudební 
tradice. Ale jeden koncert jsme 
si přece jen mohli poslechnout, 
a to 17. 6. 1993 jazzový koncert 
s účinkujícími R. Roklem (kla-
vír), J. Uhlířem (kontrabas), I. 
Dominákem (bicí) a J. Prunerem 
(klavír). 

V tomto roce se již zase sou-
těžilo, a to v hudebním oboru, 
kde dosáhli výborných výsled-
ků žáci K. Lískovcová, V. Kra-
tochvíl, V. Manová, J. Smeyka-
lová – všichni housle. V klavíru 
si vybojoval postup až do národ-
ního kola v Opavě žák Z. Kučera, 
který získal 3. místo. TO a lido-
vá muzika vedená F. Pekhartem 
účinkovaly na okresní přehlíd-
ce folklórních souborů v diva-
dle v Klatovech a kromě toho 
vystoupila lidová muzika něko-
likrát pro děti MŠ. Pro malý zá-
jem již nebyl otevřen literárně – 
dramatický obor.

Budova kde nyní sídlí ZUŠ, patřila školským sestrám De Notre Dame a později armádě.

chivních fotografi í Bohdašic. Byli 
bychom proto velice rádi, pokud 
by se nám podařilo získat nějaké 
snímky této obce, ale i jiných obcí, 
které vám dávám za hádanky. 

Pokud dokážete identifi kovat 
novou hádanku, pište prosím na 
e-mail. bur.mira@seznam.ce. Dě-
kuji. Mgr. Miroslav Buršík,

 Muzeum Šumavy 

Přítel J. Š. Baara
 Na červen letošního roku připadá 
75. výročí úmrtí římskokatolické-
ho kněze, archiváře, regionálního 
historika a spisovatele Františka 
Teplého, který své příspěvky k dě-
jinám Chodska uveřejňoval také 
v Poslu od Čerchova.
 Při této příležitosti bych zde Fran-
tiška Teplého (1867–1945), rodáka 
z jihočeských Marčovic, připome-
nul. Po studiu bohosloví působil 
jako kněz postupně v Rejštejně, 
Sudoměřicích u Bechyně, Naděj-
kově, Šebířově, Miličíně a Mladé 
Vožici a nakonec se stal fará-
řem v Hošticích. Později působil 
jako archivář v knížecím archi-
vu Černínů v Jindřichově Hradci, 
o němž napsal i svoje nejvýznam-
nější dílo – sedmisvazkové dějiny 
města (1927–1937). Krom toho se-
psal Dějiny města Volyně, Paměti 
města Miličína a jeho okolí Velice 
si vážil Jana Husa a byl účastní-
kem pokrokového hnutí katolické-

ho kněžstva, kde se osobně sblížil 
s J. Š. Baarem. Jeho dílu věnoval 
dva spisy – Jindřich Šimon Baar 
a Chodové a Ze života Jindřicha 
Šimona Baara Naopak zážitky 
z dětství Františka Teplého poskyt-
ly Baarovi látku pro příběh koně 
Běláčka, který skutečně žil. Niko-
li však u Jana Cimbury v Putimi, 
nýbrž na usedlosti rodičů F.Teplého 
v Marčovicích.
 František Teplý se zabýval přede-
vším dějinami rodného Volyňska, 
ale i jiných jihočeských oblastí, 
hospodářskými a sociálními dě-
jinami venkova, zvláště pak Pří-
spěvky k dějinám jihočeského ryb-
níkářství. Z chodských dějin čerpá 
jeho práce Chodové a páni z La-
mingeru. F. Teplý byl plodným 
autorem, úzce svázaným s českým 
venkovem. Zemřel v červnu roku 
1945 a pod štíhlou věží malenic-
kého kostela spí svůj věčný sen.

Ivan Nikl

Sušický dětský sbor se sbormistry J. Baierlem, A. Sušilovou, J. Pelechem a T. Kotalem.
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2013
Čtvrteční předpremiérou slavností 

se od roku 2010 stala premiéra divadla 
Schody v sokolovně. Tento rok to byly 
Čtyři vraždy stačí, drahoušku! Další 
program pak probíhal na Fufernách 
(divadelní scéna), na zimáku (lezecká 
stěna, in-line disco) a na náměstí. Ne-
tradičními účinkujícími byly mažoret-
ky z Kynšperka, fi nalistky soutěže Dív-
ka Šumavy, svatoborská My Fair Lady 
a hlavním hostem Anna K. s Bandem .

2014
Onoho roku Schody zahájily 

Dívčí válkou (foto 2) a další diva-
dla se představila na scéně na zre-
konstruovaném Santosu. Zde také 
Svatobor provedl upravenou hru se 
zpěvy Žichovičtí půlpáni (podle 
K. Klostermanna, hudba Karel Po-
lata, foto 1). Vrcholem slavností 
bylo vystoupení kapely No Name 
(foto 3) a nedělní zakončení Da-
nem Bártou + Endru.

2015
Schody znovu nastudovaly Limo-

nádového Joa a pátek ozdobil Blue 
Effect s Radimem Hladíkem (foto 
2). Slavnosti se zúčastnily i delegace 
z partnerských měst (Chojna, Wen-
zenbach, Uetendorf – foto 1), při-
čemž Švýcaři přivezli sýr a ukázali 
procesí s obřími zvonci. Nad hlavami 
trhovců se procházeli borci na Slack 
line (foto 3). Hlavním hostem bylo 
Sto zvířat a v neděli Jaroslav Uhlíř.

2016
Přes přísný zákaz dotýká se 

sněhu! uvedly na úvod ve čtvrteč-
ní sokolovně Schody. Z dřímoty 
se v pátek probudila legendární 
Venušecha (foto 1) a večer opa-
novala Mňága a Žďorp (foto 2). 
Santos opět hostil divadla: Např. 
část Schodů si zde střihla Záskok. 
V sobotu parohy vystavil a zahrál 
velký Jelen (foto 3). Slavnostní 
tečku notovalo Ivan Hlas Trio.

2017
Toho roku program přitvr-

dil. Schody předvedly Hrátky 
s čertem a další den přišel me-
talový Arakain. V sobotu se na 
náměstí vyjasnilo a žebřiňák oři 
tažený a plný pěveckého sboru 
Svatobor (foto 1) zval na Baladu 
pro banditu na Santosu. Sobotní 
hvězdou byl bohémský Wohnout 
(foto 2) a nedělní konec obstara-
lo barevné Nebe (foto 3).

2018
Schody v tomto roce předved-

ly Dobytí severního pólu a pátek 
vrcholil Brutusem a Vypsanou Fi-
xou (foto 1). Na sobotním náměstí 
zarachotili svými zvonci ueten-
dorfští muži (foto 2) a hlavním 
hostem bylo Zrní (foto 1). Divadla 
i skupiny se představily na Santo-
su a v neděli už byl jen stánkový 
prodej a výšlap na Svatobor, kde 
tradičně hraje Štreka.

2019
Vloni Schody zazářily 

Světáky a pátkem duněly 
noty Abraxasu i rozjetého 
Visacího zámku (foto 1). 
Domácí novinkou byl svě-
ží Deadman (foto 2) násle-
dovaný Pekařem a Mar-
kem Ztraceným (foto 3). 
Na divadelní santosácké 
scéně mj. Svatobor oprášil 
Pana Pickwicka. 

Den Sušice, jako tradiční začátek turistické sezony na Sušicku, začal postupně krystalizovat v devadesá-
tých letech. V červnu roku 1997 uvedlo ve svém vysílání Radio Prácheň Den Sušice (o zajímavostech, pod-
nikání a kultuře). O rok později se uskutečnilo dvoudenní živé vystoupení na náměstí nazvané Zlatá stezka 
98 s country kapelou F. R. C., večerním ohňostrojem a středověkými trhy. Od roku 1999 probíhá program 
podobně jako dnes. Tehdy v pátek a sobotu vystoupily místní školy a spolky a třešničkou byl Yo Yo Band, oh-
ňostroj nechyběl. Až do roku 2007 se akce nazývala Den Sušice a z hlavních hvězd se zde představili: Děda 
Mládek Ilegal Band, Ivan Mládek a Banjo Band, Country Sisters, Anna K., Maxim Turbulenc, Heidi Janků. 
Od roku 2008 máme Sušické slavnosti, které nesly podtitul Rozmarné léto a do roku 2012 zazářili: Ivan Hlas 
Trio, Poutníci, Ondřej Ruml, Nightwork a Kamil Střihavka s Leaders. text a foto ED

Každoročně na Fufer-
nách předvádí svůj um 
a techniku SDH Sušice i So-
kol Sušice, v Luhu Pionýrská 
skupina Otava vytvoří Po-
hádkový les, v ZŠ Lerchova 
jsou výtvarné dílny, na ná-
městí s prodejními stánky 
se představují školy, místní 
kapely a spolky, večer oh-
ňostroj a v neděli je výšlap 
na Svatobor.

Sušické slavnosti se 
letos z důvodu opatře-
ní kvůli koronavirové 
pandemii nemohly ko-
nat. Stalo se to poprvé 
po dvaadvaceti letech, 
a protože o předcho-
zích slavnostech bylo 
vždy na co se koukat, 
přinášíme alespoň ma-
lou faktickou i obrazo-
vou rekapitulaci.

SUŠICKÉ SLAVNOSTI – HISTORIE
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