
zastupitelů nevznesl námitky či 
připomínky. 

2. Návrhy, doporučené odmít-
nout a vyřadit ze souboru požado-
vaných změn. Jsou to žádosti, které 
jsou v rozporu s limity území a na 
pracovní schůzce zastupitelstva 
bylo navrženo je neschválit. Jedná 
se např. o požadavky, které

– jsou v rozporu s limity úze-
mí a zároveň u nich nelze doložit 
jejich převládající veřejný zájem 
oproti chráněným hodnotám území, 
limitům, např.: § 4 odst. 3 zákona 
334/1992 Sb. o ochraně ZPF: Země-
dělskou půdu I. a II. třídy ochrany 

lze odejmout pouze v případech, 
kdy jiný veřejný zájem výrazně pře-
važuje nad veřejným zájmem ochra-
ny zemědělského půdního fondu;

– jsou v rozporu s nadřazenou 
ÚPD – Zásadami územního rozvo-
je, zpracované Plzeňským krajem, 
která je závazná pro Územní plán 
(obchvat Sušice);

– nenavazují na zastavené nebo 
zastavitelné plochy, nelze je komu-
nikačně napojit;

Vzhledem k těmto rozporům tyto 
požadavky není účelné přijmout do 
připravované změny ÚP Sušice.

3. Návrhy, které jsou posuzová-
ny jednotlivě vzhledem ke složitos-
ti jednotlivých lokalit a na pracovní 
schůzce zastupitelstva k nim nebyl 
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Farmářské trhy oživily náměstí

9 771213 355003

1 2Letošní Farmářské trhy v Sušici 
se díky opatřením proti koronavi-
ru poprvé uskutečnily až v červnu. 
V sobotu 6. 6. se ale střed náměs-
tí zaplnil stánky a prodejci v hoj-
ném počtu, stejně jako tomu bylo 
v minulých letech. Zatím ovšem 
chyběl doprovodný program. Ten 
se rozběhne příště, tedy 18. červen-
ce, kdy přijede Ryba na talíř a pro 
dobrou náladu bude opět vyhrávat 
domácí stálice Solovačka. 

Náměstí Svobody se sobotního 
rána začalo plnit pomaleji, ale na-
konec se mezi stánky rozezvučel 
obvyklý cvrkot. Počasí celkem přá-
lo a celková atmosféra byla klid-
nější. Mnozí prodejci si pochva-
lovali svojí i zákaznickou účast. 
Celkem se trhů zúčastnilo 18 ob-
chodních subjektů s rozmanitým 
sortimentem. Jediné, co chybě-
lo ve větší nabídce, byla zelenina
a ovoce. 

Prvních sušických Farmář-
ských trhů roku 2020 se účastnili 
tito prodejci: Radek Čejka – chilli 
produkty, Luboš Frančík – vína, 
Václav Kolářík – proutěné a dře-
věné výrobky, košíky, vařečky, 
dřevěné hračky, Alena Kyrálová 

Mimořádné zasedání zastupitelstva 10. 6.: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Sušice

– Kyralky – ručně vinuté skleně-
né korálky, šperky, Miroslav Lu-
keš – Café Monte Cintu – výbě-
rová káva z vlastní pražírny (jak 
balená, tak připravovaná na páko-
vém kávovaru), výběrová tabulko-
vá čokoláda, Miroslav Melcher – 

Rodinná farma Melcher – sýry 
a máslo z kravského mléka, sýrové 
crepe, Meruzalka – nanuky, Da-
niela Okrouhlá – Sklenice zdraví 
– pečené čaje, sirupy, doplňky stra-
vy, bylinné čaje, rakytník, arónie, 
bylinky, čerstvé limonády, Pluma 

Mimořádné zasedání zastu-
pitelstva města o návrhu zadání 
změny č. 1 územního plánu Sušice 
proběhlo v sokolovně 10. června. 
Zastupitelé opět seděli u stolů přímo 
na sále a veřejnost se zástupci měst-
ského úřadu a dalších městských or-
ganizací zaplnila téměř tři čtvrtiny 
ze 120 připravených míst k sezení. 
Dva zastupitelé byli omluveni. Jed-
nalo se téměr pět hodin. Videozá-
znam bude umístěn na stránkách 
města a usnesení přineseme v příš-
tím čísle SN. 

Jednání zahájil a řídil starosta 
Petr Mottl. V úvodu zastupitelka 
Věra Marešová, která byla v před-
chozích osmi letech pověřenou za-
stupitelkou pro Územní plán Sušice, 

shrnula jeho historii: První územ-
ní plán (ÚP) byl pořízen v devade-
sátých letech. V roce 2011 zastupi-
telstvo rozhodlo o pořízení nového 
územního plánu. Ten byl následují-
cí roky tvořen a v roce 2014 vydán. 
Po té probíhal soud o regulativ, kte-
rý byl do územního plánu schvá-
len a týkal se omezení prodejních 
ploch. Tato soudní řízení probíhala 
téměř po celé volební období až do 
roku 2018, kdy byl vynesen verdikt, 
který říká, že město má právo regu-
lovat své území územním plánem. 
V té době už také uplynuly čtyři 
roky od pořízení plánu, a to je doba, 
kdy se má přistoupit k vyhodnoce-
ní územního plánu. Po přednesení 
tohoto vyhodnocení Úřadem pro 
územní plánování předchozí zastu-
pitelstvo rozhodlo o pořízení změny
č. 1 územního plánu. 

Starosta Petr Mottl poté zdůraz-
nil, že na tomto zasedání se ještě 
neschvaluje změna územního plá-
nu, ale teprve se rozhodne o tom, 
které požadavky budou postoupe-
ny k dalšímu jednání. Dále ve struč-
nosti charakterizoval čtyři oblasti 
navrhovaných změn. Za pořizova-
tele územního plánu tedy Úřad pro 
územní plánování vystoupily Dana 
Matějková a Marie Kostohryzo-
vá a přítomné seznámily s dalším 
postupem schvalování změny č. 1 
územního plánu a s rozdělením na-
vrhovaných změn do skupin: Cel-
kem bylo podáno 105 návrhů na 
změnu Územního plánu Sušice, kte-
ré byly na základě odborného stano-
viska zpracovatele a na základě pra-
covní schůzky zastupitelstva konané 
15. 1. 2020 a na základě vznesených 
připomínek zastupitele Karla Jandy 
rozděleny do 4 bloků:

1. Návrhy pro zařazení do 
návrhu změny, případně určené 
k prověření, ke kterým nikdo ze 

– pražená káva, Pivovar U Švel-
chů – občerstvení, Jolana Raš-
ková – cukrářské výrobky, Jar-
mila Roučková – domácí buchty, 
Šumavský statek Dlouhá Ves – 
mléko, jogurty, zákysy, tvaroh, 
tvarohové dezerty, smetana, sýry, 

máslo, Thomas centrum – uzené 
ryby (Blatenská ryba), maďarská 
paprika, česnek a čerstvé jahody, 
Radek Tomšovic – sýry hermelí-
nového typu, brusinkové sýry, sýr 
s černým pivem, s irskou whisky, 
s červeným vínem, Josef Vanický 
– Potěšení ve skle – marmelády, 
džemy, sirupy, pečené čaje, pašti-
ky, masové konzervy, sterilovaná 
zelenina, Zahradnictví Sušice – 
květiny, bylinky, Zahradnictví 
Jana Šturmová – skalničky, tr-
valky, keře. 

Z uvedené nabídky je patrné, 
že místní i přespolní pěstitelé, ře-
meslníci a prodejci si na sušickém 
náměstí po dobu letní sezony drží 
svá oblíbená místa, a že se objevují 
i noví trhovci ze širšího okolí. Dou-
fejme, že červencové trhy přinesou 
kompletní nabídku domácího sor-
timentu a modré nebe nad hlavou.

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

jednotný názor. Jedná se o lokality 
Luh, lokalita pod silnicí na Chmel-
nou a areál bývalého SOLA, dále 
úprava regulativů stávajícího ÚP. 

4. Návrhy s připomínkami zastu-
pitele Karla Jandy.

Po té promluvili Martin Wedell 
i Ladislav Komrska zástupci fi rmy 
AFRY CZ s. r. o., která návrh zadá-
ní změny územního plánu zpraco-
vala (a též zpracovala platný územ-
ní plán), a mj. řekli, že by změny 
neměly zásadně měnit koncepci 
územního plánu, a že schválení 
změn záleží teprve na dotčených 
orgánech. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo, aby 
blok č. 1 byl akceptován do dalšího 
postupu pořizování změny územ-
ního plánu. U bloku č. 2 se do de-
baty zapojilo několik občanů, je-
jichž návrhy byly také zahrnuty do 
tohoto bloku, tedy změny, které by 
neměly být posunuty k dalšímu jed-
nání. Zastupitelstvo vzalo na vědo-
mí jejich připomínky a souhlasi-
lo s jejich postoupením k dalšímu 
projednávání. 

Pak se projednával blok slo-
žitějších lokalit, kde postoupení 
k dalšímu jednání nebylo zastu-
pitelstvem odsouhlaseno, vyjma 
lokality v Luhu, která byla po-
stoupena k dalšímu projednávání 
za podmínky zpracování územní 

studie. Do tohoto bloku patřil také 
návrh zrušení regulativu omeze-
ní výstavby prodejen a nákupních 
center s velikostí zastavěné plochy 
nad 1000 m2. V této souvislosti vy-
stoupil zástupce společnosti Sušice 
s. r. o. Zdeněk Přichystal s přepra-
covaným plánem využití plochy 
bývalého podniku SOLO. Promítl 
prezentaci a řekl, že v návrhu byl 
vypuštěn „Kaufl and“ (supermar-
ket), a že by v nových objektech 
byly prodejny složené z menších 
jednotek s možností využití i pro 
místní podnikatele, a také že by 
investor vybudoval na vlastní ná-
klady komunikaci propojující ulici 
Nádražní a Hrádeckou a předal jí 
městu. Výsledkem hlasování zastu-
pitelstva města byl nesouhlas s tím, 
aby tento návrh byl akceptován do 
dalšího postupu pořizování změny 
a souhlas, aby byl ponechán regu-
lativ omezení výstavby prodejen 
a obchodních center s velikostí za-
stavěné plochy nad 1000 m2 na ce-
lém správním území. (Pro souhlas 
či nesouhlas musí hlasovat nadpo-
loviční většina zastupitelů.) 

Na čtvrtý předložený blok ná-
vrhů se opět ozvali občané, kteří 
tyto návrhy podávali a nakonec bylo 
schváleno, aby i tyto návrhy byly po-
sunuty k dalšímu jednání, tedy aby 
je též posuzovaly dotčené orgány. 

Ke všem návrhům, které zastu-
pitelstvo odsouhlasilo poslat k dal-
šímu projednávání, se budou nyní, 
jak v úvodu připomněla zastupi-
telka Věra Marešová, vyjadřovat
dotčené orgány, krajský úřad 
a okolní obce a teprve po zapraco-
vání jejich připomínek bude možné 
schválit zadání změny č. 1 územ-
ního plánu, což by pravděpodobně 
mohlo být v září letošního roku.

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

Areál bývalého podniku SOLO Sušice – současný stav.

Na radnici proběhla schůz-
ka s velitelem Požární stanice 
Sušice Hasičského záchranné-
ho sboru Plzeňského kraje Pe-
trem Ježkem, který vedení měs-
ta informoval o výstavbě nové 
požární stanice v místě bývalé 
prodejny JIP. Začít by se mělo 
ještě letos. 

5. června bylo vyhlášeno za-
dání veřejné zakázky na zhoto-
vitele sportovní haly.

Pracovní porada Odboru 
majetku a rozvoje města s ve-
dením Sušice nad průběhem 
aktuálních investic zohledňu-
jící situaci po koronavirových 
opatřeních se konala 9. června. 

Na radnici se 10. června 
uskutečnilo setkání, na kte-
rém se představil nový ředitel 
Oblastní charity Sušice Karel 
Weishäupel. Přítomni byli ředi-
tel Diecézní charity České Bu-
dějovice Jiří Kohout, sušický fa-
rář Marek Donnerstag a starosta 
Petr Mottl. Jmenovaní se shodli, 
že poskytování sociálních služeb 
v dobré spolupráci s městem by 
mělo pokračovat i nadále.

11. června proběhlo místní 
šetření, kdy se vyjasňovaly spor-
né body (z hlediska památkové 
ochrany) architektonické studie 
na rekonstrukci bývalé lékárny. 
Jednání se účastnili starosta Petr 
Mottl, místostarosta František Je-
línek, zastupitel Karel Janda, Pa-
trik Danda z Národního památko-
vého ústavu Plzeň, Lenka Jandová 
u Odboru majetku a rozvoje měs-
ta, Ivana Kubíková z odboru pa-
mátkové péče a zástupci fi rmy 
EHL a Koumar architekti s. r. o., 
která studii zpracovala. 

12. června byl otevřen zre-
konstruovaný úsek silnice do 
Radešova. V Sušici probíhá re-
konstrukce ulice T. G. Masary-
ka. V současné době se dokonču-
je uložení plynovodu, pokládá se 
vodovodní řad a mění se kanali-
zační vpusti.    -red-
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Aktuality/Příspěvky čtenářů

Dne 27. 5. 2020 se uskutečnilo 
zasedání města Sušice, ve kterém 
byl bod programu schválení roz-
počtového opatření pro sušickou 
nemocnici ve výši 20 milionů ko-
run. Opatření bylo sice schváleno, 
ale předcházela tomu opět bouřli-
vá diskuze. 

Celkový můj dojem ze zasedání 
je, že po dlouhé době byl vůči ne-
mocnici opět hodně negativní po-
stoj. Z větší části každý nový pří-
spěvek zastupitele začínal tak, že 
nezpochybňuje potřebnost nemoc-
nice, ale vždy končila kritikou na 
jednatele nemocnice. 

Přirovnání rozjezdu nemocnice 
ke stavění komínu ze shora, které 
zaznělo na zasedání od zastupite-
le, musím ještě rozvést. V tomto 
případě vlastně toto přirovnání ani 
nelze použít. Pomyslný komín ja-
kožto nemocnice zde stojí už přes 
sto let a v roce 2015 měl pevné zá-
klady a relativně i pevnou konstruk-
ci. Až nový nájemce nemocnice, 
společnost Nemos Sokolov, později 
Penta Hospitals, začala demolicí to-
hoto pomyslného komínu, vyškra-
bávala tu maltu, která celou stavbu 
drží a za níž si můžeme představit 
personál nemocnice a skončila de-
vastací základní desky v podobě 
zrušení registrací a smluv s pojiš-
ťovnami. Takto zdevastovanou ne-
mocnici, onen pomyslný komín, 
rozhodlo město Sušice svým jedno-
hlasným hlasováním převzít. A pro 
mě to bylo a je správné rozhodnutí. 

Jednatelé nemocnice museli zapra-
covat na záchraně základního pilí-
ře a zajistit v první řadě personál, 
registrace a nasmlouvání péče se 
zdravotními pojišťovnami. Bez to-
hoto nelze plnohodnotně nemocnici 
provozovat. 

Na zasedání města Sušice v pro-
sinci roku 2019 se město rozhodo-
valo, v jaké podobě chce nemoc-
nici provozovat. Na stole mělo 3 
varianty a schválená byla varian-
ta akutní péče v minimálním roz-
sahu. Což bylo na posledním za-
sedání doktorkou Evou Federovou 
vysvětleno, že minimální akutní 
péče se skládá z provozování in-
terny, chirurgického oddělení, JIP 
a komplementu. Toto dnes nemoc-
nice provozuje. Žádný menší roz-
sah akutní péče nelze provozovat. 
Pouze takový koncept, který nabízí 
LDN a ambulance (ne nepřetržité), 
s možnou speciální chirurgií jako 
je plastika. Tento koncept nejspíš 
nebude tak ztrátový a fi nančně ná-
ročný pro město, ale rozhodně není 
potřebný pro obyvatelstvo regionu. 
Což dokazuje i fakt uzavření smluv 
se Všeobecnou zdravotní pojišťov-
nou a rozšíření spádovosti nemocni-
ce o dalších cca 7200 občanů.

A když je opět pevná základní 
deska komínu, můžou se začít re-
konstruovat jednotlivá patra komí-
nu. Nelze přece nejdřív rekonstru-
ovat patra bez pevného základu. 
A pod tím si lze představit potřebné 
investice do majetku nemocnice či 

zefektivnění vnitřní struktury ne-
mocnice. A všichni víme, že každá 
rekonstrukce něco stojí. 

Jestli pak zastupitelé vědí, kdy 
se naposledy investovalo do větší-
ho majetku nemocnice?

Nájemce, společnost Nemos/
Penta se zavázala, že po dobu pro-
nájmu také zainvestuje do majet-
ku nemocnice. Splnila Penta toto 
aspoň z části, kdy nemocnici pro-
vozovala? Požadovalo město kom-
penzaci za případné nesplněné in-
vestice? Pokud se město rozhodlo 
nemocnici převzít ve stavu, v ja-
kém ji nájemce předával, určitě vě-
dělo, že ji zpočátku bude nutno za-
fi nancovat z městského rozpočtu. 
Nemocnice není komín, který lze 
rekonstruovat bez provozu. Celou 
tu dobu nemocnice fungovala.  

Bohužel nízké nasmlouvané 
počáteční zálohy od zdravotní po-
jišťovny, obnova vybavení a ne-
očekávaná koronakrize, převza-
té závazky po bývalém nájemci 
– z toho všeho vyvstaly důsledky 
spojené s vyšší počáteční fi nanč-
ní zátěží, než bylo předpokládáno. 
Jistě, je to velmi nepříjemné, ale 
pokud se má hodnotit fi nanční bi-
lance zátěže na městský rozpočet, 
tak hodnocené období by mělo být 
ve všem jednotné. (Společnost Su-
šická nemocnice s. r. o. funguje od 
5/2019, převzetí nemocnice nastalo 
9/2019 a faktické poskytování zdra-
votní péče začalo od 1/2020). Pro-
voz nemocnice po nouzovém stavu 

Sušická nemocnice – jaká je cena vašeho zdraví?

Každý dobrý skutek musí být 
po zásluze potrestán?

Reaguji na článek v předcho-
zím čísle Sušických novin „Fi-
nanční podpora nemocnice je vý-
znamný zásah do rozpočtu města 
– jaká bude další cesta?“. Podepsáni 
starosta Petr Mottl a místostarosta 
František Jelínek. 

Upřímně – text mně „vyrazil 
dech“. Na budoucnost nemocnice 
můžeme mít různé názory, ale nej-
vyšší představitelé města by přece 
měli hledat řešení na jednání rady 
a zastupitelstva, kde je prostor pro 
diskuzi, návrhy i přijímání usnese-
ní. Místo toho manipulativní článek 
ve stylu „podpásovky“? 

V minulých měsících jsem zá-
stupcům města opakovaně vysvět-
lovala, že nemocnice je komplex 
poskytovaných služeb, které se 
vzájemně podmiňují, doplňují a na 
sebe navazují. A v prosinci minu-
lého roku odsouhlasili zastupitelé 
jasnou cestu (varianta s internou, 
JIP, chirurgií a LDN).

 Nemocnice „jede“ teprve od led-
na, ještě s koronavirovou zastávkou, 
a už je tato cesta zpochybňována?

Vraťme se do roku 2015, kdy 
zastupitelé vybrali jako nájem-

ce nemocnice Nemos. Mimo jiné 
i proto, že byl slibován příchod iko-
ny v oblasti pohybové medicíny 
Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. 
Očekávané působení specialisty 
bylo vítáno s nadšením (nakonec 
k němu nedošlo). Dnes vedení měs-
ta poukazuje na „péči typu orto-
pedické operace“? Ze zkušenosti 
vím, že právě určitá specializace 
spojená s umem konkrétních lé-
kařů přiláká jak pacienty, tak per-
sonál, a to nejen z blízkého oko-
lí. Taková skutečnost má příznivý 
vliv i na ekonomiku zařízení. To 
je ta vize! 

 Když v loňském roce hrozilo 
uzavření nemocnice, byl to Pavel 
Hais a Václav Rada, kteří se poku-
sili o restart. A povedlo se. Od za-
čátku s oběma jednateli spolupra-
cuji a vím, že odvedli a odvádějí 
obrovský kus práce. Bez nároku na 
mzdu, tedy zadarmo! Proto mě za-
ráží a velmi mrzí, že namísto vděku 
se stávají terčem kritiky.

A tak nezbývá, než se zeptat: 
Cui bono?
Milena Stárková, zastupitelka Sušice 

a krajská radní pro zdravotnictví

Je nám líto, že jsme nebyli 
vyzváni k reakci na výše uvede-
ný článek, nicméně text je nato-
lik závažný, že musíme reagovat. 
Na začátku shrneme celý proces 
převzetí.

Zastupitelstvo města na svém 
zasedání 20. 2. 2019 schválilo 
„Návrh znění memoranda k za-
jištění provozu nemocnice Sušice 
a zdravotních služeb pro území 
Sušicka“ a pověřilo starostu měs-
ta jeho podpisem. 

Rada města na zasedání 29. 3. 
2019 souhlasila se zněním „Pro-
hlášení o zajištění dalšího provozu 
nemocnice Sušice“ a pověřila sta-
rostu města jeho podpisem. 

Na zasedání 11. 4. 2019 rada 
města doporučila zastupitelstvu 
města zřízení nové společnos-
ti s názvem Sušická nemocnice
s. r. o. se základním kapitálem 
500 000 Kč a schválením spo-
lečenské smlouvy. Dále zřídila 
komisi Sušické nemocnice s.r.o. 
pro zpracování analýzy pro radu 
města s návrhem nejvhodnější-
ho modelu fungování společnosti 
Sušická nemocnice s. r. o. Rada 
města pověřila radního p. Pav-
la Haise přípravou a organizací 
zpět převzetí Sušické nemocnice.

Dne 17. 4. 2019 zastupitelstvo 
města schválilo znění zakladatel-
ské listiny společnosti Sušická ne-
mocnice s. r. o. s tím, že peněžitý 
vklad do společnosti Sušická ne-
mocnice s. r. o. byl 500 000 Kč.

Rada města 5. 8. 2019 rozhod-
la, že město Sušice jakožto zakla-
datel a jediný společník obchod-
ní společnosti Sušická nemocnice
s. r. o., souhlasí s nabytím části zá-
vodu, jehož předmětem podnikání 
je poskytování zdravotních služeb 
v Nemocnici Sušice.

Zastupitelstvo města na svém 
zasedání 18. 12. 2019 vzalo na 
vědomí možné varianty provozu 
Sušické nemocnice s. r. o. a do-

poručuje radě města jako valné 
hromadě společnosti zvolit varian-
tu 1) – provoz nemocnice se třemi 
lůžkovými odděleními, komple-
mentem (CT, RDG, SONO a la-
boratoř) a ambulancemi včetně 
pohotovostní služby. Tato varianta 
byla vyhodnocena jako minimál-
ní a jediná dlouhodobě udržitel-
ná. Nemocnice je provázaný sys-
tém a funkčnost jednoho oddělení 
závisí na druhém a na nich závisí 
další služby, jako je např. laboratoř 
nebo radiodiagnostika. 

Dne 6. 1. 2020 obnovila Sušic-
ká nemocnice provoz v rozsahu 
schváleném zastupitelstvem města 
ze dne 18. 12. 2019. Tedy tři lůž-
ková oddělení – interní, chirur-
gické a lůžka následné péče, spo-
lu s komplementem, ambulancemi 
a pohotovostí. 

V článku, na který reagujeme, 
se píše, že vznik společnosti (Su-
šická nemocnice) provázely ne-
standardní podmínky, které byly 
velmi složité, nicméně se poda-
řilo převzít nemocnici jako „ví-

ceméně funkční zařízení“. S tím 
nemůžeme souhlasit. K nestan-
dardním podmínkám podotýká-
me, že vznik společnosti byl od-
souhlasen jak zastupitelstvem, 

se rozjel do plných obrátek během 
pár dní a jednání o navýšení záloh 
s VZP budou pokračovat. 

Postup jednatelů při rozjezdu 
nemocnice prakticky a jednoznač-
ně dokázal nemocnici rozjet tak, jak 
bylo požadované zastupitelstvem 
koncem roku 2019. Ptá se někdo, 
za jakou cenu? Jaká cena je za vaše 
zdraví a zdraví vašich dětí a rodi-
čů? Byl by snad pomalý opatrný 
rozjezd s menší nákladovostí efek-
tivnější? Osobně nevěřím tomu, že 
jakýkoliv jiný postup by dostal ne-
mocnici v tak krátké době tam, kde 
je dnes, kdy ji můžeme plnohod-
notně využívat. I v nedávné době 
přijatých mimořádných opatření 
vládou ČR při nebezpečí vzniku 
a šíření pandemie Covid 19 Sušic-
ká nemocnice prokázala vysokou 
odbornost a připravenost zvlád-
nout takto vysoce zátěžové situace, 
kdy je ohroženo zdraví všech osob. 

Sušická nemocnice zde ne-
vznikla z rozmaru, ale přirozenou 
cestou plnění potřeb obyvatelstva 
celého regionu po zdravotnických 
a nemocničních službách. I Peti-
ce za obnovu provozu sušické ne-
mocnice dokázala, že ji zde ob-
čané potřebují a chtějí zachovat 
v uvedeném rozsahu služeb. Tak-
to fungující nemocnice zde má 
svůj potenciál a věřím, že se do-
káže v horizontu příštích pár let 
zahojit tak, že bude i méně závislá 
na dotacích z městského rozpočtu. 

Zuzana Hrabá

tak radou města. Bohužel v ne-
mocnici byla okamžikem převze-
tí z důvodu nedostatku personálu 
fakticky uzavřena interna a jed-
notka intenzivní péče nefungo-
vala už od května 2019. Nehledě 
na to, že nemocnice byla dlouho-
době podinvestovaná (17 let sta-
rý rentgen nebo laparoskopická 
věž, stativy na operačních sálech 
odmontované a v dezolátním sta-
vu) a ani nastavení vnitřního fun-
gování a procesů nebylo nejlepší. 
Takto funkční zařízení opravdu 
nevypadá.

Jen nám vyčítáno, že jsme se 
rozhodli outsourcovat účetnictví. 
K tomu jsme měli dva důvody. 
První z nich byl ten, že paní účet-
ní odeslala více než 500 tisíc Kč 
na základě podvodného e-mailu, 
u kterého ale nebyla ani faktura, 
ani objednávka, natož aby přišla 
platbu zkonzultovat s vedením. 
Navíc se cítila ublíženě a písem-
ně nám sdělila, že zvažuje odchod 
a nedlouho potom zůstala doma na 
nemocenské. Celou věc nyní pro-

šetřuje Policie ČR. I přesto bylo 
nutné účetnictví nemocnice zaji-
stit, takže jsme byli nuceni najít 
rychlé řešení. Nyní se ukazuje, 
že je to řešení efektivnější. Co se 

týče personální stránky, většina 
zaměstnanců má pracovní smlou-
vu na dobu neurčitou. To, že nám 
vypomáhají tzv. dohodáři nebo 

někdo pracuje na 
částečný úvazek, je 
věc naprosto běžná 
napříč celým naším 
zdravotnictvím.

Z celého člán-
ku je zjevná jedna 
věc, a to jsou oba-
vy města o neudr-
žitelnost vysokých 
investic z rozpočtu 
města do nemocni-
ce. Níže přikládá-
me přehled fi nanč-
ních př íspěvků 
města do nemoc-
nice od okamžiku 
převzetí, zde se li-

šíme od částky prezentované pa-
nem starostou a místostarostou. 
Celková účast města Sušice není 
84 milionů Kč, ale 37,7 milionů Kč 
s tím, že na jednání zastupitelstva 

Sušická nemocnice – vyjádření k článku „Finanční podpora města je významný zásah do rozpočtu města – jaká bude další cesta“

města 3. 6. 2020 bylo přislíbeno 
dalších 20 miliónů Kč. Důvodem 
rozdílu je započtení investičního 
úvěru se splatností 10 let a dotací 
Plzeňského kraje na pohotovost, 
které nelze započítat do fi nanční 
účasti města. Ani tato částka není 
pro rozpočet města malá, ale zde 
narážíme na fi nancování zdravotní 
péče, kde většina výkonů je hraze-
na zdravotními pojišťovnami zá-
lohově s vyúčtováním v následu-
jícím roce. To znamená, že pokud 
zdravotní péče přesáhne zálohy, 
zdravotní pojišťovny to doplatí. 
Ideální je, když se zálohy blíží re-
alitě výkonnosti nemocnice. To 
máme v plánu, ale z důvodu epide-
mie koronaviru byla vyjednávání 
s pojišťovnami odložena a teprve 
nyní v nich znovu pokračujeme.

Co se týče informací poskyto-
vaných městu, snažíme se o maxi-
mální transparentnost. Předložili 
jsme veškeré bankovní a poklad-
ní pohyby podle položky a data. 
Nic podrobnějšího už poskytnout 
snad nelze.

Zmiňovaná narážka na ortope-
dické operace pacientů z dalekého 
okolí ukazuje, že pochopit speci-
fi ka zdravotní péče není jednodu-
ché. Je tomu totiž přesně naopak. 
Tyto výkony jsou placené velice 

dobře a čím více jich bude, tím 
více peněz zbyde na fi nancování 
provozů jako je JIP nebo interna.

Od začátku tohoto roku do kon-
ce května bylo v Sušické nemocni-
ci provedeno více než 220 operací, 
z toho operací břicha bylo více než 
180. Zbylé výkony byly z oblasti 
traumatologie, kam patří kolenní 
vazy nebo operace Achillovy šla-
chy. Na interně bylo za toto období 
hospitalizováno přes 400 pacientů, 
přičemž na interní a chirurgické 
ambulanci bylo ošetřeno více než 
8 000 pacientů. Celkově Sušic-
ká nemocnice zajišťuje zdravotní 
péči pro spádovou oblast s více než 
43 000 obyvateli.

Na závěr chceme ujistit, že si 
uvědomujeme, jak je provoz ne-
mocnice pro město fi nančně ná-
ročný, a nemáme zájem z ní udělat 
černou díru na peníze. Byli jsme 
ale limitováni stavem, ve kterém 
jsme nemocnici převzali, časem 
a následnou epidemií koronaviru. 
Na základě krátkých zkušeností 
z fungování nemocnice ze začátku 
roku lze usuzovat, že objem zdra-
votní péče, kterou nemocnice po-
skytuje, dává šanci na dlouhodo-
bou fi nanční udržitelnost.

Pavel Hais, Václav Rada – jed-
natelé Sušická nemocnice s. r. o.

foto ED
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Upozornění na objížďku

Mimořádné zasedání zastupitelstva města 
se bude konat ve středu 24. 6. 2020 
 od 16.00 hodin ve velkém sále sokolovny.

Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Karla Čap-
ka, č. p. 875, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě není výtah. Roz-
měry jednotlivých místností: kuchyň 8,30 m2, 1. pokoj 16,60 m2, 2. pokoj
12,10 m2, 3. pokoj 12,10 m2, předsíň 5,90 m2, koupelna 2,24 m2, WC 1,08 m2, 
balkon 4,96 m2, spíž 1,10 m2, komora 1,12 m2, ostatní 1,80 m2. Celková rozlo-
ha bytu 67,30 m2. Datum prohlídky bytu: 23. 6. 2020 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 10, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Vodní, 
čp. 142, Sušice. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě není výtah. Roz-
měry jednotlivých místností: kuchyň 8,80 m2, 1. pokoj 17,90 m2, 2. po-
koj 12,30 m2, 3. pokoj 13,40 m2, předsíň 6,80 m2, koupelna 2,10 m2, WC 
0,88 m2, sklep 7,00 m2, komora 2,20 m2. Celková rozloha bytu 71,38 m2.
Datum prohlídky bytu: 23. 6. 2020 od 9.20 do 9.30 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům | – nesmí být dluž-
níkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exe-
kuční řízení | – nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení 
| – během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který 
mu byl městem nabídnut k nájmu | – uplynula již lhůta, na kterou byla žá-
dost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla 
žádost o pronájem bytu vyřazena) | – musí řádně a pravdivě vyplnit pře-
depsaný formulář žádosti | – musí uvést výši navrhovaného nájemného za 
m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadate-
lem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 6. 2020 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení poža-
dovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nej-
vhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žada-
tele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na 
zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání 
žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší info bude podáno všem zájemcům na MÚ v Sušici, odbor majetku 
a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, nebo na tel. 376 540 141.  -VM-

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1 
Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 1. června 2020 
•  Rada města souhlasila s přenecháním do bezplatného využívání 

Oblastní charitě Sušice byt 1+1/I. kat., ul. Pod Kalichem 66, Sušice (byt 
č. 15, 2. nadzemní podlaží, kuchyň 20 m2, pokoj 13 m2. Celková rozlo-
ha bytu 43,67 m2). Byt bude provozován v tzv. režimu krizového bytu na 
dobu určitou do 31. 12. 2020 a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové 

opatření č. 19, kterým se nová org. 2043 povýšila o 1 180 000 Kč a o tutéž 
částku se povýší org. 98 – Konečný zůstatek minulých let. Jedná se o do-
taci pro Plzeňský kraj, která bude použita na úhradu ztráty vzniklé provo-
zem linky 430911 – MHD Sušice.
• Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřej-

né zakázky „ÚV Sušice – celková obnova řídicího systému, M+R a elek-
troinstalace“, společnosti Elektric-Hranice s. r. o., Palackého 1906, 753 01 
Hranice, IČO 25876937 ve výši 11 218 471,00 Kč bez DPH. 
• Rada města revokovala usnesení č. 283 ze dne 20. 4. 2020 v následu-

jícím znění: Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele 
akce „Sportovní hala Sušice“ v otevřeném řízení podle zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podle přílohy za pod-
mínky, že poskytovatel dotace po provedení ex-ante kontroly vydá kladné 
stanovisko k předloženým zadávacím podmínkám. 
• Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele akce 

„Sportovní hala Sušice“ v otevřeném řízení podle zák. č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, v platném znění, podle zadávacích podmínek 
v příloze, do kterých byly zapracovány připomínky poskytovatele dotace 
podle Informace o výsledku ex-ante kontroly, ze dne 6. 5. 2020.
• Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města za rok 2019 

a doporučila zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu města za rok 
2019 a vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
• Rada města ve funkci valné hromady uložila jednatelům Sušic-

ké nemocnice s. r. o. předložit vyúčtování poskytnutého příplatku v roce 
2019 (22 mil. Kč) včetně dotace 24/7 (1,98 mil. Kč), která byla poskytnuta 
v roce 2020, týká se však nákladů roku 2019. A dále ukládá jednatelům za-
jištění schůzky zástupců kontrolního a fi nančního výboru, ekonomického 
zástupce nemocnice a vedoucí fi nančního odboru, do termínu 15. 6. 2020.
• Rada města rozhodla o zrušení zakázky podle usnesení č. 238 ze 

dne 6. 4. 2020 na dodávku a montáž vybavení budoucího infocentra z dů-
vodu neschválení rozpočtového opatření č. 8 a uložila Odboru majetku 
a rozvoje města najít vhodné minimalistické řešení vybavení infocentra 
v rámci stávajících návrhů řešení.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Městys Kolinec – Nadmořská výška: 545 m n. m.
Počet částí: 18 – Bernartice, Boříkovy, Brod, Buršice, Hradiště, Javoří, 
Jindřichovice, Kolinec, Lukoviště, Malonice, Mlázovy, Podolí, Sluhov, 
Střítež, Tajanov, Tržek, Ujčín, Vlčkovice.
Katastrální výměra: 4871 ha Počet obyvatel: 1436 
Z toho v produkt. věku: 813 Průměrný věk: 40
Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické zařízení: Ano Policie: Ano
Kanalizace (ČOV): Ano  Vodovod: Ano Plynofi kace: Ne
Historie: Osidlování odpovídá stáří základního zdiva kolineckého kostela 
– rok 1180. Osada v tehdy bažinatém zákrutu řeky byla založena rýžovní-
ky zlata. Roku 1290 první zmínka s názvem „Zwaihonis de Staedlino et. 
sig. civium de Shvetenhouen“. Postupně se mění na Colonitz a v roce 1380 
– Kolinetz. Městečko bylo od svého založení majetkem českých královen. 
Pamětihodnosti: Kostel sv. Jakuba, Empírový zámek Kolinec, v němž 
sídlí od roku 1920 místní základní škola; Baštářův kříž u cesty z Mlázov 
na Hradiště, starý židovský hřbitov, zámky: Jindřichovice, Mlázovy, Po-
dolí, Ujčín, Malonice, Hradiště a zde také nedaleko valy slovanské tvrze
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Kolinec, Tělovýchovná jedno-
ta Sokol Kolinec, Myslivecké sdružení, Včelařský spolek, Spolek přátel 
městyse Kolinec, SDH Malonice, SDH Jindřichovice, SDH Ujčín, SDH 
Mlázovy, SDH Buršice a SDH Čermná.
Kontakt: tel. 376 594 128, e-mail:starosta@kolinec.cz 
Úřední hodiny: po: 8.00–17.00 st: 8.00–17.00 pá: 8.00–11.30
Starosta: Mgr. Pavel Princ 
Akce během roku – Hasičský a sportovní ples, masopustní průvody 
v Ujčíně a Mlázovech. Na jaře vítání malých občánků a divadelní před-
stavení ochotníků z okolí. Na hřišti u školy Den dětí. Kostel sv. Jakuba 
se zapojuje do Noci kostelů. V létě – Memoriál Josefa Jílka „Heblcap“ ve 
vodním fotbale a „Kolinecký srandamatch“, hasičská soutěž. V červenci 
– pouť s fotbal. zápasy, diskotékou, taneční zábavou v zámeckém par-
ku a turnaji v kuželkách. Podzim – koncert kytaristy L. Brabce s hosty 
v kostele svatého Jakuba Většího. Advent tradičně začíná rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí s kulturním programem a řemeslným jar-
markem. V sále restaurace. Na Radnici je každoročně pro děti připravena 
Mikulášská show. Vánoční svátky zahajuje koncert smíšeného pěvecké-
ho sboru KOS z Kolince. O Vánocích je možné si v kostele prohlédnout 
kolinecký betlém. 
Zdroj: info portál územní samosprávy - města.obce.cz, wikipedia,
www.kolinec.cz, Marie Hanusová – knihovna a IC v Kolinci ED

• Obce ORP Sušice •

Kolinec

Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 27. května 2020 

• Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu 
pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací na 
rok 2020 podle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o po-
skytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnoča-
sových organizací. Částky budou vyplaceny z org. 190.
• Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu 

pravidelné činnosti sportovních organizací na rok 2020 podle přílohy a po-
věřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidel-
nou činnost sportovních organizací. Částky budou vyplaceny z org. 183.
• Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu 

pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2020 
podle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí 
dotace na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích. 
Částky budou vyplaceny z org. 194.
• Zastupitelstvo města schválilo podklady pro poskytování dotací v ob-

lasti památkové péče z rozpočtu města Sušice na rok 2020 podle přílohy.
• Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky 

kostela sv. Václava v Sušici k fi nancování z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020. 
Zastupitelstvo města schválilo navržené fi nanční částky (fi nanční příspěvek 
z kapitoly Ministerstva kultury ČR (podíl města / příspěvek vlastníka) na 
podporu obnovy objektu umístěného v městské památkové zóně v Sušici, 
a to v následujícím členění:
Kostel sv. Václava v Sušici – obnova fasády a kamenických prvků
• v celkové sumě    754 134 Kč včetně DPH
• příspěvek z rozpočtu MK ČR  360 000 Kč
• příspěvek z rozpočtu města    90 000 Kč
• podíl vlastníka     304 134 Kč

Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů (90 000 
Kč) bude hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se 

povýší o 500 tis. Kč org. 2018 – Sušice č. p. 10 vybavení infocentra a záro-
veň se o tutéž částku poníží organizace 73 – Rezerva na investice a provoz.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 10 – přijetí 

účelové dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší 
příjmová i výdajová část org. 250 – Sociální služby města Sušice v celko-
vé výši 27 168 738 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se 

org. 1836 – Nákup kompostérů povýší v příjmové části rozpočtu o částku
15 970,65 Kč a zároveň se o stejnou částku sníží org. 98 – Konečný zůstatek.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 12, kterým 

se zvýší organizace 89 – Daň z příjmů za město – proúčtování v příjmové 
a ve výdajové části o 16 174 130 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 13, kterým se 

org. 201 – Hospodářská správa města sníží v příjmové části rozpočtu o 50 
358 Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 – Rezerva na investice a provoz.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se 

zvýší příjmy org. 1739 – Dynamické osvětlení a zároveň se sníží org. 98 – 
Konečný zůstatek o částku 1 373 026,47 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se 

org. 239 – Civilní připravenost na krizové stavy zvýší o 626 tis. Kč, org. 
2006 – Radnice oprava výtahu sníží o 400 tis. Kč a org. 73 – Rezerva na 
investice a provoz sníží o 226 tis. Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16, kterým se 

org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části 
o částku 545 062,50 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se 

org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části 
o částku 536 512,50 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 18, kterým 

se org. 1933 – Sušická nemocnice s. r. o. povýší o částku 20 000 000 Kč 
a org. 98 – konečný zůstatek z minulých let se povýší o tutéž částku s tím, 
že převod fi nančních prostředků na účet Sušické nemocnice s. r. o. bude 
probíhat postupně, vždy na základě žádosti a měsíčního vyúčtování před-
loženého radě města vedením společnosti, a na základě rozhodnutí rady 
města, učiněného při výkonu působnosti valné hromady obchodní společ-
nosti Sušická nemocnice s. r. o.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o předpokládaném 

vývoji fi nancí města.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o záměru zřízení 

dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s. r. o.
• Zastupitelstvo města uložilo fi nančnímu a kontrolnímu výboru 

provádět kontroly nad prostředky mimořádně poskytovaných z rozpočtu 
města svým obchodním společnostem. 
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva města na www.mestosusice.cz

Grantový program města Sušice v oblasti kultury, 

sportu, volného času a vzdělávání na rok 2020
Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu občanů 

města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Nabíd-
nout dětem a mládeži kvalitní využití volného času a odpoutat je od ne-
gativních prvků společnosti. Zpestření nabídky kulturních a sportovních 
aktivit v Sušici. Zatraktivnění Sušice jako kulturního, turistického a spor-
tovního centra regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Maximální výše dotace: 50 000 Kč. Maximálně však do výše 70 % 
celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu.

Okruh žadatelů:
a) občané působící ve městě Sušice a jeho částech starší 18 let; b) spolky 
(do 31. 12. 2013 občanská sdružení); c) humanitární organizace; d) jiná 
právnická nebo fyzická osoba působící ve městě Sušice a jeho částech.
Žadatelé o grant musí být přímo odpovědni za přípravu a řízení projektu.

Lhůta pro podání žádosti: Do 30. června 2020
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o přidělení grantu se podá-

vá výhradně na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, 
které naleznete na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace 
poskytované » Grantový program …) nebo na odboru památkové péče 
a cestovního ruchu MÚ Sušice. 
Žádost musí být doručena osobně nebo poštou na podatelnu Městského 
úřadu Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
– okruh občanů města Sušice, pro které je projekt určen
– význam projektu pro občany města Sušice
– význam projektu pro reprezentaci města Sušice v regionu, ČR nebo 
v zahraničí
– organizační náročnost projektu
Při hodnocení žádostí bude přihlédnuto k realizaci podobných akcí žadate-
lem v minulých letech a plnění povinností vyúčtování přiděleného grantu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
Do 1 měsíce od ukončení příjmu žádostí.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
a) podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, včetně všech povin-
ných příloh; b) rozpočet projektu musí vycházet z reálného předpokladu 
a musí být transparentní; c) grant lze přidělit pouze žadatelům realizujícím 
projekt na území města Sušice a jeho částí a zejména pro obyvatele města 
Sušice a jeho částí a na projekt reprezentující město Sušice v regionu, ČR 
nebo v zahraničí; d) na projekt, který proběhl v minulosti a bylo dokonče-
no jeho fi nancování, nemůže být grant poskytnut; e) do celkových nákladů 
nelze zahrnout investice, výdaje za alkohol a tabákové výrobky; f) realiza-
ce projektu musí proběhnout nejpozději do konce roku 2020

Konzultační místo a kontaktní osoba:
Městský úřad Sušice, Odbor památkové péče a cestovního ruchu
Bc. Petra Turková
telefon: 376 540 211, e-mail: pturkova@mususice.cz, číslo dveří: 205

Žádáme všechny řidiče, i další účastníky provozu, aby respektovali 
přechodné dopravní značení v Sušici. U vily Daliborka se po vyzkoušení 
prvotního modelu upravilo do dnešní podoby, kdy je dopravním značením 
zakázáno odbočovat vlevo tak, aby se doprava nezastavovala a netvořily 
se kolony. Ukázalo se, že pokud toto všichni řidiči dodržují, tak nedochází 
k žádnému zdržení a tvoření kolon, a to ani v dopravních špičkách. Stačí 
jeden neukázněný řidič, který chce odbočit vlevo a dokáže dopravu úplně 
zastavit. Buďte ohleduplní k ostatním a značení respektujte. 

Dále bych chtěl upozornit na situaci u školy Lerchova, kdy již zača-
la školní výuka a žáci využívají u školy přechod. Každý řidič je povinen 
umožnit chodci přejít, opět žádám projíždějící řidiče, aby byli v tomto 
úseku velmi pozorní. 

Posledním problematickým místem je přechod v ulici Příkopy u ško-
ly Komenského, kde je snížena rychlost na 30 km/h z důvodu zachování 
bezpečnosti chodců. 

Žádáme řidiče o respektování dopravního značení a toleranci. 
Libor Potužník, Městská policie Sušice
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Otevřený dopis zaslaný zastupitelům města Sušice před rozhodnutím 
o zadání změny územního plánu, které zastupitelstvo přijalo 10. června 2020

Revitalizace chátrajících objektů vs. aktivisté a nezdolná byrokracie
Po celé České republice se na-

cházejí objekty, které již dávno 
neslouží svému účelu, postup-
ně chátrají a stávají se palčivým 
problémem pro své okolí. Někdy 
je tomu tak kvůli krachu podni-
ku, jindy pro nízký zájem o da-
nou lokalitu a neochotu investovat 
do jejího rozvoje. A někdy hra-
je roli také neoblomná byrokra-
cie a nesmyslné počínání nejrůz-
nějších aktivistických sdružení, 
které brání developerským pro-
jektům a revitalizaci chátrajících 
areálů za každou cenu – účelnosti 
navzdory. 

Nedávno se do povědomí širší 
veřejnosti dostal areál bývalé sirkár-
ny SOLO v Sušici, a to kvůli případu 
vážného zranění 15letého chlapce, 
který během hry s kamarády v jed-
né z chátrajících budov po pádu ze 
střechy málem přišel o život. 

Chátrající nemovitosti jako ru-
kojmí české byrokracie

K nehodě došlo, přestože byl are-
ál zabezpečen a pravidelně patrolo-
ván. Vlastník objektu po této udá-
losti veškerá bezpečnostní opatření 
ještě zvýšil, přesto nelze zcela vy-
loučit možné zranění osob, které se 
po překonání zabezpečení do po-
dobných míst mohou dostat. Nut-
no podotknout, že se zdaleka nejed-
ná o jediný úraz, který si žalostný 
stav sušického areálu vyžádal. Vy-
vstává tak otázka, zdali k tomuto 
neštěstí muselo dojít. Tato událost 
totiž odkrývá mnohem hlubší pro-
blematiku: v celé České republice 
je mnoho dlouhodobě chátrajících 

objektů, průmyslových areálů, kul-
turních památek či dalších nemo-
vitostí, přestože pro jejichž využití 
existují realistické obchodní plá-
ny. Investoři s nimi však nemohou 
nakládat, protože česká legislativa 
v dobré víře vložila jejich osud do 
rukou nepřeberné řady sdružení, 
organizací a aktivistických hnutí, 
které sledují různé cíle a v jejich zá-
jmu páchají „dobro“, ať to stojí, co 
to stojí. Problém je, že jdou často 
proti zájmům regionů a jejich oby-
vatel, což v důsledku znamená, že 
marginální skupina lidí dokáže blo-
kovat projekt, který by jinak mohl 
zásadně pozitivně ovlivnit kvalitu 
života v regionu. Bohužel, někdy jim 
v podobné činnosti asistují i zástupci 
městských zastupitelstev a místních 
samospráv. Není výjimkou, že se 
podobným skupinkám daří bloko-
vat jednotlivé projekty i po řadu let. 

Deset let marné snahy o revitali-
zaci areálu bývalé sušické sirkárny

Jedním z příkladů nepochopitel-
ného postoje radnice a dalších zú-
častněných je i město Sušice a zmí-
něný chátrající areál bývalé sirkárny 
SOLO, jehož majitel usiluje o revi-
talizaci a zkulturnění celého areá-
lu v podstatě od ukončení provozu 
sirkárny v roce 2009, tedy více než 
10 let. Za tu dobu bylo vypracová-
no a předloženo několik návrhů na 
přestavbu rozpadající se zkrachova-
lé továrny, které by nejenže vyřešily 
hrozící nebezpečí a zároveň ostudu 
města, ale pro Sušici by znamenaly 
také nová pracovní místa i další pří-
nos z nich plynoucí.

První návrh projektu, který 
představoval výstavbu supermar-
ketu s potravinami a na něj nava-
zující investici do retail parku, byl 
dotažen až do fáze podání žádosti 
o územní rozhodnutí. Zastupitel-
stvo města nejen, že projekt zamítlo, 
ale dokonce změnilo územní plán, 
který v podstatě zakázal jakoukoliv 
výstavbu přesahující 1 000 m2 zasta-
věné plochy pro komerční využití 

– zvláštní přístup k rozvoji města. 
Město tímto krokem fakticky zne-
hodnotilo značné množství pozem-
ků, čímž poškodilo jejich vlastníky, 
a zároveň odradilo další potenciální 
investory, kteří by snad chtěli v Su-
šici zrealizovat větší podnikatelský 
záměr. Korunu všemu nasadilo roz-
poruplné rozhodnutí Ministerstva 
kultury, které na čas prohlásilo celý 
chátrající areál za kulturní památku. 
„Strávili jsme 5 dlouhých let u soudů 
různých instancí, než se nám poda-
řilo toto rozhodnutí zvrátit a dosáh-
nout jeho zrušení. O vynaložených 
nákladech v řádech stovkách tisíc 
korun na právní zastoupení, které 

vám ale nikdo nevrátí, ani nemluvě,“ 
přibližuje peripetie Martin David, 
předseda představenstva společnos-
ti N166 a.s., která je zároveň majite-
lem areálu.

Obstrukce pokračují
Jako zmatečné se jeví i chová-

ní současného vedení města, kte-
ré – zjevně pod vlivem hnutí My 
ze Sušice vedené bývalým krátko-
dobým starostou Karlem Jandou, 

jenž je takřka proti 
jakékoliv rekultivaci 
pozemků bývalého 
SOLA i proti jiným 
podnikatelským zá-
měrům ve městě – 
sabotovalo realizaci 
dalšího projektu plá-
novaného pro are-
ál bývalé sirkárny. 
Město totiž nejprve 
udělilo všechny po-
třebné souhlasy pro 

výstavbu průmyslových hal v areálu, 
aby se pak proti vydanému územní-
mu rozhodnutí překvapivě odvola-
lo. Ve smyslu odvolávám, co jsem 
odvolal, a slibuji, co jsem slíbil tak 
negovalo svá rozhodnutí a pozitivní 
stanoviska. Můžeme jen spekulovat, 
komu je toto podivné chování vedení 
města Sušice k užitku.

„Přínos“ aktivistů svému městu
Mikroregion Sušice se za po-

slední roky nemůže pyšnit zrovna 
statusem prosperující a vzkvétají-
cí oblasti, kterou v minulosti býval, 
jak vyplývá z Indexu kvality života 
2019. Nezaměstnanost stoupá, mladí 
lidé, kteří odcházejí do větších měst 

Vážení zastupitelé,
oslovuji Vás – a spolu s Vámi 

i aktivní veřejnost – ve věci návrhu 
zrušit limit prodejní plochy v plat-
ném územním plánu a umožnit tak 
jednomu konkrétnímu developerovi 
výstavbu dalšího nákupního centra 
a jeho rozlehlých parkovišť na ploše 
bývalého podniku Solo mezi ulicemi 
Hrádeckou a Nádražní. Tento návrh 
je hluboce škodlivý pro město, a to 
z následujících důvodů.

1) Znehodnocení územní rezervy
V organickém vývoji města do-

šlo prakticky k vyčerpání volných 
rovinatých ploch v údolí Otavy pro 
bydlení. Soukromí stavebníci musejí 
své záměry tlačit do okolních svahů, 
často do poloh nevhodných z hledis-
ka dopravy, oslunění a inženýrských 
sítí. Přitom přímo v údolí se nabízí 
několik míst vhodných ke transfor-
maci v rezidenční bydlení. Jednou 
z nich je i plocha mezi Hrádeckou 
a Nádražní ulicí. Po různých expe-
rimentech socialismu (paneláky) 
a postsocialismu (katalogové dom-
ky), které z historického města udě-
laly tu sídliště, tu satelitní vesnici, 
je potřeba opět rozvíjet město jako 
město. Tedy stavět na plochách spo-
jených s původním zdravým měs-
tem kompaktní městskou blokovou 
zástavbu bytových domů (s možnos-
tí obchodu v přízemí), v osvědče-
né prostupné uliční síti. Pokud hod-
notné území uvnitř města ztratilo 
význam pro průmyslovou výrobu, 
umístěnou tam před 150 lety, je po-
třeba jej vrátit jinému městotvorné-
mu účelu, nikoliv jej obětovat pří-
městské nákupní zóně.

2) Oslabení křehké ekonomiky 
památkové zóny

Sušice vznikla před staletími 
jako tržní místo a o pokračující 
obchodování také doposud opírá 
svoji existenci. Vlastníci domů na 

náměstí a v přilehlých ulicích získá-
vají prostředky z užívání domů pro 
obchod, a to jim umožňuje udržovat 
domy v památkové zóně opravené 
a funkční. Ekonomika starého měs-
ta začala stagnovat v minulé dekádě 
po výstavbě prvních supermarketů. 
Opravy domů musejí být nyní doto-
vány každoročně z rozpočtu města 
i státu. Přesto sušické náměstí zatím 
žije a přitahuje návštěvníky. Navý-
šení obchodních ploch mimo histo-
rické centrum o třetinu až polovi-
nu oproti současnému stavu však 
nevyhnutelně hospodaření starého 
města ohrozí. Není třeba spekulo-
vat, stačí podívat se do jiných měst, 
kde už to s „nákupáky“ přehnali. 
Můžete mít další „nákupní ráj“ na 
předměstí, ale připravte se na ga-
rážová vrata nebo prázdná okna 
namísto výloh na náměstí. Také se 
připravte na znásobení rozpočto-
vých výdajů města na udržení pa-
mátkové zóny.

3) Odliv kapitálu z města
Prakticky všechny obchody na 

městě provozují místní občané, kteří 
případný zisk utratí z větší části opět 
v místě a přispívají tím k růstu bo-
hatství města a regionu. Navíc tře-
tina daňového výnosu z jejich zisků 
automaticky připlyne do pokladny 
města. Prakticky všechny supermar-
kety oproti tomu patří zahraničním 
korporacím a jejich zisk se každý rok 
pošle nikoliv snad do Prahy, ale do 
zahraničí. Z daní těchto korporací 
nedostane město Sušice ani korunu.

4) Podpora zastaralého a ris-
kantního podnikatelského záměru

Způsob, jakým nakupujeme, 
se mění. Čím dál více nákupů se 
uskuteční na internetu. S rostou-
cím bohatstvím společnosti lidé 
také vyhledávají kvalitu v men-
ších a specializovaných obchodech. 
Formát retailu v plechové krabici 

na okraji města, kam se musím vy-
pravit autem, nemá za deset let prá-
vě skvělé vyhlídky. Řeknete: ale in-
vestorovi to vychází, proč bychom 
to počítali za něj. Myslím, že mu to 
vycházelo před pár lety, kdy si udě-
lal předsmlouvy s provozovatelem 
a s bankou. Růstové křivky se prostě 
protáhly podle pravítka pět let do-
předu a všechno vypadalo krásně. 
Nějakou dobu potrvá, než si všich-
ni zúčastnění přiznají, že nás čeká 
stagnace nebo pokles tzv. kamen-
ného retailu. Jistě, tento konkrétní 
záměr může být úspěšný, ale nejpíše 
za cenu likvidace jednoho nebo dvou 
existujících supermarketů. Namísto 
ruin Sola bude možná venkovský 
Kaufl and, ale namísto nákupních 
krabic o tři sta metrů dále budou 
možná ruiny.

5) Dopravní indukce
Uměli jste si před deseti lety 

představit, že v Sušici budou den-
ně dopravní zácpy? Sušice si stá-
le vychutnává naplno životní styl 
počátku první dekády století – pro 
všechno si zajedu přes celé město 
levným autem na levnou naftu. Vi-
zualizace nového nákupáku, která 
se objevila na webu, je velmi tref-
ná, protože na ní skoro nevidíte ten 
nákupák, zato vidíte obrovské čer-
né parkovací plochy, které se tvůrce 
zoufale snaží humanizovat stromky 
a dětským hřištěm. Plánovaný su-
permarket prostě vyvolá statisíce 
dalších kilometrů naježděných au-
tem po Sušici za nákupy. A z toho 
plynoucí zácpy, emise, hluk, nehody 
a nervy. Do šumavského městečka 
tohle napatří.

6) Morální hazard
Před několika lety město stateč-

ně vybojovalo soudní bitvu s deve-
loperem o platnost svého politické-
ho rozhodnutí zavést limit prodejní 
plochy v územním plánu. Rozsudek 

za studiem, už nevidí důvod se vra-
cet. Noví investoři se do města také 
příliš nehrnou. Je otázkou, jestli za-
stupitelé Sušice, kteří nejsou schopni 
využít možností, které jim přicházejí 
do cesty, dokáží městu pomoci sami. 
Stejně tak je k zamyšlení, co svým 
jednáním sleduje hnutí My ze Su-
šice, jehož cílem je „vyjadřovat se 
a aktivně se podílet na vyhodnoco-
vání vlivů na udržitelný rozvoj úze-
mí“. Má-li být smyslem jeho činnosti 
obstrukce vzniku čehokoliv smyslu-
plného v Sušici, pak se mu jeho plán 
zjevně daří. Za dobu svého působe-
ní se tento spolek zasloužil o krach 
mnoha projektů, s nimiž potenciální 
investoři přišli. Spolek svým ovliv-
ňováním občanů a šířením polopravd 
i nadále určuje, jaký záměr svým 
rozsahem do Sušice patří, či nepatří. 
Síla spolku ovlivňovat samosprávu 
města je taková, že zastupitele měs-
ta dotlačí až „k přehodnocování své-
ho původního souhlasu“ s projekty. 
Zajímavé je, že se místní obyvatelé 
téměř nepozastavují nad tím, jestli 
tito jejich aktivističtí zástupci pro 
rozvoj města fakticky někdy něco 
užitečného vykonali. Celý problém 
se personifi kuje zejména v osobě 
Mgr. Ing. arch. Karla Jandy, který 
se roky realizuje právě v maření ja-
kékoliv snahy o rozvoj podnikatel-
ského klimatu města. 

Bude ještě co zachraňovat?
Vlastník areálu přesto všechno 

vynakládá nové úsilí a fi nanční pro-

středky do plánování dalšího pro-
jektu, tentokrát v podobě retail par-
ku, který by jinak nevyužitelnému 
průmyslovému areálu mohl přinést 
smysluplné ekonomické využití, 
nové pracovní příležitosti a konec-
konců i tolik potřebnou revitaliza-
ci. Realizace se ovšem neobejde bez 
změny územního plánu…

Je skoro až s podivem, že se 
i v současnosti stále najdou lidé 
ochotní investovat nemalé fi nance do 
příprav projektů, navzdory všemož-
ným legislativním (a jiným) úskalím 
na cestě za nejistým výsledkem. Ani 
trpělivost a fi nance investorů však 
nejsou nevyčerpatelné. A veřejná sfé-
ra, tedy zejména města a obce, dnes 
nemají na realizaci nových projektů 
dostatek fi nančních prostředků. 

Oživení ekonomiky je potřeb-
né zejména dnes, kdy se mnoho re-
gionů potýká a bude potýkat s tvr-
dými dopady koronavirové krize. 
Proto je ale nutné, aby města a obce 
změnily svůj pohled na věc a nebá-
ly se podpořit rekultivaci a rozvoj 
brownfi eldů tím spíš, pokouší-li se 
někdo pomocí revitalizačních a de-
veloperských projektů v daném re-
gionu investovat. V opačném pří-
padě totiž hrozí kromě zmařených 
investic také stagnace rozvoje do-
tčených měst, které se v konečném 
důsledku projeví i na kvalitě života 
místních obyvatel.
Veronika Váňová (Omnimedia s. r. o.)

 Zdroj foto: N166 a. s.

Nejvyššího správního soudu z roku 
2017 je hojně citován jako prece-
denční, neboť podržel právo obecní 
samosprávy omezit právo na podni-
kání v zájmu vlastního harmonické-
ho územního rozvoje. Sušice prostě 
vyhrála. Bylo by naprosto nepocho-
pitelným morálním hazardem, kdy-
by Sušice nyní sama již vyhranou 
bitvu vzdala za situace, kdy důvo-
dy pro tehdejší rozhodnutí omezit 
další supermarkety nejen přetrvá-
vají, ale vývojem hospodářství se 
ještě utvrzují.

Vážení zastupitelé! Dostali jste 
od voličů do opatrování krásné 
město Sušici. Tak ji prosím spra-
vujte jako město starobylé, harmo-
nické, ohleduplné a udržitelně se 
rozvíjející. Nedělejte z ní prosím 
fádní, chudou a zaostalou výcho-
doevropskou periferii vzhlížející 
se v laciných nákupních centrech.

Děkuji Vám za pozornost a las-
kavé zvážení mých argumentů.

JUDr. Pavel Marc
Po přijetí usnesení zastupitel-

stva o zachování regulativu vý-
stavby nových velkoprodejen autor 
doplnil své vyjádření pro redakci 
takto: Zastupitelstvo právě odhla-
sovalo ponechání omezení pro další 
nákupní centra. Teď nastávají důle-
žité úkoly pro město. Na straně jed-
né podat developerovi pomocnou 
ruku při hledání smysluplného sta-
vebního programu pro území a za-
dat zpracování podrobnější územně 
plánovací dokumentace na náklady 
města. Na straně druhé developer 
způsobil nynější špatný stav bu-
dov zanedbáváním údržby a nepro-
myšleným polovičatým bouráním. 
Demolice nepamátkových budov 
by měly být buď dokončeny, nebo 
by měl vlastník uvést stavby do 
dobrého stavu, jak ukládá zákon. 

JUDr. Pavel Marc

Reakce na článek „Revitalizace chátrajících 
objektů vs. aktivisté a nezdolná byrokracie“

Neodvádějme prosím pozor-
nost od samotné povinnosti vlast-
níka zajistit objekt před vstupem 
cizích osob a zabránění úrazů, ke 
kterým by mohlo docházet. Nauč-
me se uchovávat odkazy naší his-
torie, oproti jiným městům, kde 
jsou s takovou revitalizací starých 
objektů podstatně dál. Možná díky 
jednotlivcům a malým sdružením 
stále jen nebouráme, ale snažíme 
se o zachování těchto budov a o je-
jich nové využití v současné době. 
Pojem zkulturnění celého areálu 
předložením návrhu na výstavbu 
supermarketu a retail parku – vy-
asfaltovaná plocha s vysázenými 
stromy a lemujícími obchody? Ja-
kým způsobem přispívají obchodní 
centra ve městech ke zkulturnění 
prostředí? Město by mělo usilovat, 
aby lidé vnímali a využívali ven-
kovní prostor k odpočinku a rela-
xaci. Radnice a její zástupci 10. 6. 
2020 obhájili při veřejném zasedá-
ní zastupitelstva rozsudek soudu, 
který potvrdil platnost a oprávně-
nost regulativu týkajícího se vel-
koplošných prodejen nad 1 000 m2. 
Do jaké míry je možné obcházet 
město, kterému dal za pravdu i nej-
vyšší soud a svým rozsudkem po-
tvrdil, že město má právo dávat 
limity a vyjadřovat se k samotné 
výstavbě na svém území? My ze 
Sušice jednalo pouze v zákonném 
rámci svého oprávnění včetně jeho 
člena Karla Jandy, zároveň jakož to 
současného člena zastupitelstva. 
Jeho záměrem není sabotovat re-
alizaci dalších projektů v areálu 
Sola, ale pouze najít smysluplné 
využití samotného objektu. Právě 
pohled a práce architektů s mnoho-
letou zkušeností a jejich neúnavná 
práce o zachování starých objektů 
je důkazem toho, že má smysl sta-
ré věci využívat, nikoliv jen jako 
developer, jehož hlavním a mnoh-
dy jediným zájmem je pouze ma-
ximalizovat svůj zisk, bez vztahu 

k dané lokalitě a celkovému dopa-
du na prostředí, ve kterém mnoh-
dy ani nežije. Jak jsme mohli být 
svědkem zasedání zastupitelstva 
10. 6. 2020, je i v zájmu velké čás-
ti jednotlivých zastupitelů těmto 
svým závazkům, které jim vložili 
občané do jejich pravomoci, dostát. 
Spolek My ze Sušice nečinil nic 
jiného, než že se snažil o zlepšení 
kvality života v Sušici. Tu výstav-
ba dalších „monumentů“ v podobě 
oplechovaných budov městu ne-
přinese. Bavíme-li se o smyslupl-
nosti projektů v samotném městě, 
pojďme oživovat to, co zde máme, 
podpořit místní malé obchodníky, 
rodinné fi rmy s dlouholetou tradi-
cí. Umožněme jim zrát a nabídnout 
občanům vše, co potřebují, stej-
ně jako to dělali naši předci, např. 
jako právě v areálu Sola. Sami jsme 
mohli na zasedání 10. 6. 2020 sly-
šet, že zásah do územního plánu 
není nemožný. Město Sušice ne-
bude měnit územní plán, pouze se 
zasazuje o to, co sám soud potvrdil 
svým rozsudkem. Neměnit regu-
lativ, který byl v minulých letech 
schválen a najít smysluplné využi-
tí samotných objektů. Chceme pro 
Sušici zachovat její etiketu krásné-
ho šumavského města a ponechat 
to, proč nás turisté vyhledávají, 
proč zde lidé rádi žijí a proč se sem 
návštěvníci vracejí. Nechme ji ma-
lebnou tak, jako tomu je doposud 
a pojďme zúročit její hodnoty pro 
nás a příští generace. Nedopusťme 
vylidnění centra tak, jako tomu je 
v jiných městech, kde došlo k pře-
sunutí obyvatelstva do periférií 
nákupních center.

Pro úplnost: samotný článek 
„Revitalizace chátrajících ob-
jektů vs. aktivisté a nezdolná by-
rokracie“ se objevil v den zasedá-
ní zastupitelstva a před vydáním 
v SN na stránkách místní ODS.

11. 6. 2020 za Spolek My 
ze Sušice Martin Lorenc
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26. září od 8 hod. – náměstí Sušice
FARMÁŘSKÉ TRHY A PIVNÍ FESTIVAL

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

9. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna

15. prosince – KD Sokolovna
Anna K. – akusticky

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.
do 16. srpna – Roman Kárník – Tajnosti – str. 12

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
18. července od 8 hod. – náměstí Sušice

8. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy – VINNÉ, cimbalová muzika Galán

30. srpna od 19 hod. – Café Amerika (býv. Jablíčko) 
Mexická kapela Mariachi
v rámci Šumavských letních hudebních večerů 

10. září od 19.30 hod. – Smetanův sál

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

19. června od 19 hod. – refektář kapucínského kláštera
Poutnice – Dokud na tebe mluvím, žiješ! – divadlo pro 
dospělé, monodrama v podání Lenky Sasínové, 90 min.

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

20. června od 9.30 hod. – refektář kapucínského kláštera
Pohádka o Otesánkovi v podání Lenky Sasínové
divadlo pro děti, 30 min.

20. června od 14 hod. – Areál ZŠ T. G. Masaryka
Dětský řidičák – dopravní hřiště (s sebou helmu, kolo, 
odrážedlo, koloběžku, motorku), první pomoc, soutěže – 
RC Medvídek, z. s. ve spolupráci s BESIP a Edukuj, z. s.

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

25. června od 19.30 hod. – KD Sokolovna!

26. června od 19 hod. – Amfi teátr – ZUŠ Sušice

29. června od 16 hod. – Atrium Muzea Šumavy

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

3. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Kabát revival – celovečerní bigbít

4. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Karavana swingers band – koncert

5. července – Ostrov Santos
Country večer – Standa Čermák + Dreams

12. července od 18 hod. – Ostrov Santos
Matador – celovečerní bigbít

17. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Brutus rock – celovečerní bigbít

Sušice Region

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
Výstava obrazů Simonetty Šmídové: Čas zastavit se...

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
Absolventská výstava – Eliška a Pavlína Buriánková

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

27. června od 9 hod. – Mírové náměstí
Letní jarmark – velký farmářský a řemeslný jarmark

27. června od 21 hod. – Kulturní dům
Retroparty – to nejlepší z 80. & 90. let

28. června od 15 hod. – Kulturní dům
Posezení s písničkou – hraje Roštovanka

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

Podmokly
3. července od 16.30 hod. – Podmokelská synagoga 
Svitek Tóry z Přeštic – nový domov za oceánem
vernisáž výstavy fotografi í Sheily Pallay

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

10. července od 19 hod. – kostel sv. Vintíře na D. Vodě
Elias – koncert, americké spirituály a další písně 
ve vícehlasých úpravách

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

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
20. června od 19 hod. 

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

RYBA NA TALÍŘ

hraje Solovačka
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Blahopřání

Poděkování

Miloslav Hlaváček r. 1947, Františka Chmelenská r. 1931, Božena 
Váňová r. 1938, Anežka Žáková r. 1941, Pavel Aušprunk r. 1972. 

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...

Koncem měsíce dubna jsem byl v důsledku zranění operován na 
chirurgickém oddělení Nemocnice Sušice. Jako každý jsem před operací 
měl smíšené pocity i obavy, jak bude vše probíhat a co mne vlastně čeká, 
navíc ve složité epidemiologické situaci. Nějaké zkušenosti v souvislosti 
s nemocnicemi byly a to nijak příjemné.

Po zranění jsem byl podroben veškerým vyšetřením vždy s nebývalou 
ochotou a vstřícností ošetřujícího personálu (MUDr. Barbora Pivetzová). 
O charakteru svého zranění a způsobu léčby mne podrobně informoval 
můj ošetřující doktor primář oddělení MUDr. Ondřej Krajník. Informace 
od anesteziologa před operací byla samozřejmostí. Zdá se to být banální, 
proč to píši, ale po zkušenostech z jiných nemocnic musím konstatovat, že 
to úplně běžné a podle mne pro pocit pacienta zásadní není. Myslím, že to 
přispěje k celkovému klidu a pohodě operovaného a může to mít kolikrát 
při těžších případech i vliv na celkové uzdravení.Veškerá pooperační péče 
ze strany ošetřujících lékařů i sester mi připadala jako dobře fungující stroj.
Sestry vždy ochotné, usměvavé a ve všem vstřícné. Pooperační vyšetření 
opět s nebývalou ochotou a informovaností.

V souvislosti se složitou situací kolem nemocnice je laikovi určitě zřejmé, 
jak složité je vrátit nemocnici do původních kolejí a obnovit důvěru pacientů.
Jako sušický rodák si nějak nedovedu představit město bez nemocnice. Po této 
zkušenosti si myslím, že mohu nemocnici s čistým svědomím jenom doporučit 
a přeji ji do dalšího působení mnoho dalších pozitivních hodnocení od všech 
budoucích pacientů. Slovy básníka to byl prostě koncert. Ing. Jan Krátoška

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

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.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, postát a s láskou vzpomínat...

Dne 27. června si připomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil pan

Jaroslav Tocháček.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Jana, dcery s rodinami a ostatní 
příbuzní a přátelé.

Odložená premiéra Divadla Schody 
Milí diváci, vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli odložit 
naší novou premiéru o rok. Chceme dodržet tradici zahajování 
Sušických slavností. Letos oslavujeme desáté výročí první 
premiéry, takže se máte na co těšit. Zuzana Navrátilová

Sbor dobrovolných hasičů Sušice zajistí dne 20. června 2020 
od 7.00 hod sběr železného šrotu v obci Sušice. 

Pokud potřebujete domluvit podrobnosti, můžete kontaktovat velitele 
SDH – tel. 608 828 283 příp. starostu sboru – tel. 602 777 009.

Těžké je tatínku, bez Tebe žít, jako Ty neumí nikdo poradit,
chybí nám úsměv Tvůj a Tvé pohlazení, za Tebe tatínku, náhrada není.

Dne 26. června vzpomeneme čtrnáctého výročí 
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana 

Karla Krále
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Laskavá péče, vlídná slova, vřelá náruč a bezmezná 
obětavost.

Dne 22. června oslaví naše maminka, paní

Bohuslava Švarcová,
životní jubileum. Slova poděkování za všechno jsou 
málo, Tobě. Máme Tě všichni moc rádi. dcery s rodinami

Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
nám jsi byl oporou do posledních sil.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 15. června uplynulo sedmnáct let, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

Jaroslav Řáha
z Budětic. S láskou vzpomínají a všem, kteří s námi
vzpomenou na jeho zlaté srdce, děkují manželka, děti a vnuk.

Senior klub Pohodář
Naše činnost byla na dlouhou dobu přerušena kvůli pandemii 

koronaviru. V posledních dnech se situace natolik zlepšila, že se 
můžeme opět scházet.

3. června se uskutečnila zajímavá beseda s panem Františkem 
Vachouškem, který nám vyprávěl o Vietnamu. Hned následující 
den, ve čtvrtek 4. června, jsme podnikli autobusový zájezd na Čapí 
hnízdo a na zámek Červená Lhota. Počasí nám vyšlo, a tak byli 
všichni účastníci zájezdu spokojeni. -JR-

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, 
ten nikdy neodešel.

Dne 24. června uplyne dvanáct let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan

Ladislav Gregor
ze Záluží u Sušice. 
S láskou vzpomínají manželka a celá rodina.

Dne 22. června by oslavil krásné třicáté narozeniny, 
náš milovaný bratr, syn a vnuk,

Vašík Uher.
Již 19 let tu s námi není, odešel bez slova rozloučení.
Stále vzpomínáme, sourozenci s rodiči.

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

Dne 22. června vzpomeneme desáté výročí, kdy nás 
opustila paní

Marta Prunerová
ze Sušice 

a 
dne 20. července uplyne šest let ode 
dne, kdy od nás odešel pan

Antonín Pruner
ze Sušice. 
Děkujeme za tichou vzpomínku. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou a syn.

Již desátý rok nám Tvůj odchod připomíná, 
komu jsi byl milý, ať s námi zavzpomíná.

Dne 30. června vzpomeneme desáté výročí, kdy nás 
opustil manžel, otec, dědeček, pan 

Jiří Šefrna.
S láskou vzpomíná rodina.

V areálu Outline vám představíme novinku – zahradu týmových her 

pro děti i dospělé a společenské hry, v hobitím domku, volně přístupná 

bude i trampolína, lanová opičí dráha nad potokem a další atrakce.

Zahradou budou celé odpoledne provázet naši instruktoři. Dále 

budou připraveny řemeslné dílny s malováním metodou enkaustiky paní 

Milušky Schmalzové a také budete mít možnost vyrobit si vlastní čajovou 

bylinkovou směs ze Zahrady u Malíře. Od 16.30 bude pro děti připravená 

malá kontaktní ZOO s nejrůznějšími zvířátky od králíčků přes kozlíky až 

po poníka. V rámci ZOO se také dozvíte od zkušené profesionálky něco 

o zooterapiích a seznámíte se s profesionálním psím terapeutem. Během 

odpoledne také vystoupí taneční skupina TS POWER a přijde i kouzelník. 

K tanci a poslechu zahraje Orchidea.

Samozřejmostí je bohaté občerstvení, tentokrát v duchu staročeské 

kuchyně, na naší kryté letní terase. A nebude chybět točené pivko.

Vstupné je dobrovolné – pouze jako příspěvek pro činnost spolku 

Petrklíč na pomoc postiženým.

Pozvání 
na Rovinu

V neděli 28. června 2020 ve 14 hod 
bude u Chaty na Rovině, kde 
kdysi stávala kaplička, slavnostně 
požehnán nově instalovaný kří-
žek. Nejen na památku zničené 
kapličky, ale i na pracovité lidi, 

kteří tam kdysi spokojeně žili.
Srdečně milovníky Šumavy zve 

Spolek Přátelé Mouřence 
a Emil Kintzl.

RC Medvídek na ostrově SANTOS
každou středu od 10 do 12 hod. 

(v případě hezkého počasí)

• těšit se můžete 

na sportovní 

a taneční aktivity, 

výtvarné dílničky, 

hernu na dece...

Vstupné: 30 Kč / 1 dítě, 40 Kč / sourozenci

Klasická hudba v Sušici ZDE
Po virové pandemii se i do Sušice opět vrací kulturní život. Koncerty, 
které díky kreativitě umělců vznikaly na netradičních místech, 
dvorech, balkonech, alternativních 
prostorách se vrací postupně do 
koncertních sálů. Sušický Kruh 
přátel hudby pokračuje ve své 

sezoně ve čtvrtek 25. června.
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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 na výstavu 
Tajnosti obrazů Romana Kárníka. 
Foto a zpráva z vernisáže na straně 12. Výstava potrvá do 16. srpna 2020. 

GALERIE SIRKUS SUŠICE

KNIHOVNA

#kinožije
Po vynucené pauze se naplno rozjíždí projekce v kině Sušice. Přijďte 

se podívat na premiéry dlouho očekávaných českých snímků 3Bobule 

a Bourák. Pohodové a bezpečné prostředí kina a dobrá zábava zaručuje 

kvalitní prožitek u zajímavých fi lmů a dokumentů nachystaných pro 

všechny diváky. Těšíme se na vaši návštěvu. Pavel Vinický

Ve dnech 3.–11. července 2020 bude v bezmála stovce (96) českých 

kin promítnuto 16 fi lmů v rámci unikátní přehlídky TADY VARY 

a mezi tato kina patří také Kino Sušice.
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„Rozpočet projektu je 5,7 mili-
onu. Od ministerstva jsme dostali 
něco málo přes čtyři miliony, zbý-
vá tedy 1,7 milionu. Dostali jsme 
také dotaci na výstavbu sporto-
višť (550 tisíc), chybí nám zhru-
ba 1,1 milionu. To je spoluúčast 
oddílu,“ přibližuje fi nancování 
předseda fotbalového oddílu TJ 
Sušice, člen výboru Tělovýchov-
né jednoty a zastupitel města Jan 
Staněk.

„Bohužel je to v době, kdy jsme 
kvůli koronavirové epidemii při-
šli o dost peněz za březen, duben, 
květen a červen, díky pronájmu 
umělé trávy jsou to pro nás mě-
síce skoro s největšími příjmy. Ale 
o dotaci žádáme deset let, naší 
žádosti bylo vyhověno v podstatě 
v nejhorší možnou chvíli. Ale po-
kud bychom dotaci vrátili, šance 
by byla příště minimální,“ dodá-
vá Staněk.

Oddíl chce v nejbližší době 
oslovit fi rmy, veřejnost i další 
instituce, aby s dofi nancováním 
projektu pomohly. Investice do 
nového podkladu hřiště, kde spor-
tují desítky dětí i dospělých, totiž 
byla téměř nevyhnutelná.

„Hřiště je opravdu ve špatném 
stavu, musí se do něj ročně inves-
tovat kolem 100 tisíc na hnojení 
a opravy. Bylo stavěné před 40 
lety na spartakiádu. Tráva byla 
setá do škváry, to bylo nešťastné, 
ale tenkrát to byla móda. Škvára 

Nový trávník v Sušici! Tělovýchovná 

jednota spustí významnou rekonstrukci 

Sport

Sportoviště města Sušice

Atleti zahájili letní sezonu 2020
Po uvolnění zákazu trénovat 

a závodit na otevřených stadionech 
jsme se domluvili s panem Bohou-
šem Rodkem, který přivezl 25. 5. do 
Sušice na soustředění atlety AKM 
Viktorie Plzeň, že uspořádáme 
kontrolní mítink společně s našimi 
svěřenci. První se závody konaly
26. 5. bez elektrické časomíry. Sou-
těž byla vypsána pro dorosty, st. 
a ml. žactvo a starší přípravku roč. 
2009–2010. v disciplinách: 600 m, 
dálka, tyč, koule, oštěp a kriketo-
vý míček.

Výkony byly přiměřené trénin-
kovým podmínkám i když si ně-
které závodnice vytvořily osobní 
rekordy (OR). DOR. 500 m Eliš-
ka Hostková 1:29,4 s, vrh koulí
3 kg MIša Míčková 9,95 m , tyčka 
Míša Šantrůčková 252 cm a oštěp 
500 g 30,76 m, ŽÁKYNĚ. tyčka 
Anička Matoušková 273 cm OR, 
Eva Pivetzová, Lenka Kotalová obě 
216 cm OR., skok daleký Míša Ho-
lečková 4,33 m, koule 3 kg Majda 
Rybová 7,92 m, Vanesa Fránová 
7,00 m. oštěp 500 g, Eva Pivetzová
19,22 m, Tato disciplina je zatím sla-
binou našich děvčat, asi tréma , v tré-
ninku házejí lépe. ML.ŽÁKYNĚ 
a PŘÍPRAVKA: dálka roč. 08 Klá-
ra Javorská 3,76 m, 09 Alenka Ma-
toušková 3,52 m, 09 Petra Kotalo-
vá 3,24 m, 011 Anička Staňková
2,94 m vrh koulí 2 kg, A. Matouš-
ková 6,82 m, K. Javorská 6,76 m, 
další závodnice P. Kotalová , A. 
Staňková, N. D. Kohoutová, míček, 
A. Matoušková 32,55, K. Javorská
31,94, a P. Kotalová, A. Staňko-
vá, N. D. Kohoutová. ŽÁCI – dál-
ka Kuba Smolík 4,32 m, koule
4 kg 8,01 m, ML.ŽÁCI – koule 3 kg, 
Vašek Mužík 9,46 m, oštěp 500 g
28,11 m , míček 47.53 m, Tadeáš 
Kopelent 29,93 m. Účast 3 chlap-
ců a 17 dívek byla dobrá a trené-
ří Rodek a Svoboda byli s výkony 
spokojeni.

Po dohodě s Krajským atle-
tickým svazem Plzeň jsme 30. 5. 
uspořádali 2. mítink pro muže, 
ženy, juniory a dorost v běhu na 100, 
200, 3000 m, skoku o tyči a hodu 
kladivem za účasti závodníků Pl-
zeňského kraje a pěti ze Sušice. Je-
jich účast a výkony: kladivo V. Frá-
nová, 000 m E. Hostková. 12:25,28 
s dorostenka a skončila 3. v ženách. 
Žákyně M. Holečková 100 m,
13,92 s, 200 m, 28,46 s. Skok o tyči 
A. Matoušková 27,0 m skončila 
druhá. Juniorka M. Oudová Kla-
divo 26,93, 200 m 29,81 s, Nejlepší 

výkon ženy 100 m Kamila Všetíč-
ková, Stříbro 12,61 s, muži Hynek 
Jurečka 10,99 s, Škoda Plzeň. K vý-
konům sprinterům pomáhal silný 
vítr, který foukal po rovince, jinak 
počasí bylo zatažené a nebylo teplo.

Celorepubliková akce SPOLU 
NA STARTU S ČESKÝM ATLE-
TICKÝM SVAZEM byla u nás
1. června třetím mítinkem a opět 
ve spolupráci s Viktorií Plzeň (ten-
tokrát již s el. časomírou) a za účas-
ti pěti oddílů a 66 závodníků. Sou-
těžilo se opět v 8 kategoriích a 30 
disciplinách připravka – dorost 
a mimo běhů 60, 150, 600 m, 100 m 
překážek žákyň, dálky, koule a kri-
ket. míčku byl pětiboj pro mladší 
žačky a doplněn tyčkou. Přes po-
čáteční potíže s rozhlasem u dál-
ky a časomíry se podařilo v krát-
ké době dohonit časový program 
a závody měly hladký průběh. Pro 
velký počet přihlášených dětí pří-
pravek ve skoku dalekém jsme mu-
seli tuto skupinu přesunout na dru-
hé doskočíště, což zvládli ředitel 
soutěže B. Rodek a vrchní rozhod-
čí a startér V. Svoboda za pomoci 
rozhodčích velmi rychle.

Výsledky: 60 m žáci 8,06 s
J. Smolík, 8,52 H. Vichr, ml žci,
Š. Kyrál 11.20 s., přípravka dívky 
10 závodnic A Matoušková 9,40,
N. Capcarová 9,70, A. Achsová
9,84 s, a další P. Kotalová, J. Vichro-
vá. R. Klímová. B. Podlešáková, J. 
Trnková, S. Hoblová, E. Gabrielo-
vá. Hoši přípravka, míček Š. Ky-
rál 31,78 m, Š Fornous 30,67 m, L. 
Hlaváč 30,25 m, Š Kolář 25,95 m.
600 m dorostenky E. Hostková 
1:51,18 s, Tyčka A Matoušková 
2,75 OR, výšku 2,80 m jen lehce 
shodila, M. Rybová 2,18 OR a L. 
Kotalová 2.18 m OR.

Velmi pěknými výkony pře-
kvapily mladší žákyně v pětiboji – 
Anička Valentová 1669 bodů, Klára 
Javorská 1507 bodů a Barbora Ko-
lářová 1367 bodů. Závody proběhly 
za příznivého počasí a splnily před-
poklady dobré přípravy na soutěže 
družstev v našem kraji. 

Poděkování patří nejen všem 
účastníkům mítinku (pokud jsem ne-
uvedl všechny ve výsledcích, tak se 
omlouvám), ale zejména vedoucím 
AKM Viktorie Plzeň, rozhodčím, 
rodičům, kteří nám rovněž pomá-
hali se závody a na závěr našemu 
výbornému sponzorovi „Pekař-
ství RENDL“ za sladké odměnění 
všech přítomných účastníků. 

Vašek Svoboda 
Aktérky semifi nále soutěže dvouher a vítězky soutěže čtyřher (zleva): 
Alla Abeldinová, Natálie Kroupová (Sušice).

 Otevírací doba wellness od 8. 6. 2020
DEN    HODINA   

úterý     16.00–21.30  SMÍŠENÁ

čtvrtek   16.00–21.30  SMÍŠENÁ

sobota   16.00–21.30  SMÍŠENÁ

neděle   16.00–21.30  SMÍŠENÁ

Kapacita wellness je 12 lidí. Klasické saunové ceremoniály se nekonají.

Po domluvě se saunařem, je možné aplikovat vonné esence. 

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. 

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

 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 

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

Koupaliště bude otevřeno, každý všední červnový den od 15.00–

19.00 a každý víkend od 10.00–19.00. V červenci je koupaliště 

otevřeno každý den od 10.00–19.00. Otevírací doba se může 

změnit v závislosti na počasí. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Sportovní areál patří jednoznač-
ně k chloubám Sušice, využívají 
ho stovky zájemců z města i širo-
kého okolí celého Česka. Aby se 
kvalita nabízených služeb udržela, 
rozhodla se Tělovýchovná jednota 
k zásadnímu kroku. V příštích mě-
sících dojde na hlavním stadionu 
k výměně trávníku, který se kvůli 
nevyhovujícímu podkladu dostává 
do havarijního stavu. Na projekt se 
podařilo získat dotaci, o kterou od-
díl žádal posledních deset let. 

Pokud vše půjde podle plá-
nu, nejpozději v červenci se na 
hlavním hřišti, které využívají 
nejvíc fotbalisté a atleti, začne 
s výměnou trávníku. V ideálním 
případě by mělo vše proběhnout 
tak, aby se příští rok v květnu 
mohlo na novém podkladu za-
čít hrát. Na základě výběrové-
ho řízení už byla vybrána fi rma, 
která by se v nejbližší době měla 
pustit do práce.

se s přibývajícími léty rozložila, 
stal se z ní téměř jíl, takže je to 
nepropustné, trávník na tom ne-
drží, živiny se tam musí dodávat 
ve velkém množství. To je hlavní 
důvod, proč jsme k celé akci při-
stoupili,“ upřesňuje Staněk. 

„Za čtyřicet let i díky zmíně-
né metodě byl stav hřiště téměř 
havarijní, pomalu se z něj stáva-
la louka. Máme hodně mužstev 
a chceme, aby děti sportovaly. 
Také je to zdroj peněz z nájmů, 
náš areál vyhledává hodně spor-
tovních organizací, fotbalových 
oddílů, atletických, házenkář-
ských a tak dále. Aby tento důle-
žitý zdroj příjmů pro tělovýchovu 
trval, musí být zaručená kvali-
ta ubytování, stravování a i těch 
sportovišť,“ vysvětluje Staněk.

Na základě výběrového říze-
ní už byl vybrán zhotovitel, kte-
rý by v nejbližších týdnech měl 
spustit celou akci. Během re-
konstrukce bohužel bude hlav-
ní hřiště i s tartanovým oválem 
uzavřené. V ideálním případě by 
měl být v létě opravený podklad 
a zasetý trávník, pokud vše pů-
jde dobře, tak příští rok v květnu 
by se na hřišti opět mohlo začít 
sportovat.

V příštím čísle Sušických no-
vin nabídneme velký rozhovor 
s Janem Staňkem, kde doplníme 
další podrobnosti a informace. 

Jonáš Bartoš

Dva poháry z tenisového krajského přeboru
Již třetím rok informujeme 

o skvělých výsledcích Natálie Krou-
pové (r. 2003) při reprezentaci Su-
šice v soutěži tenisových družstev 
dospělých. Nyní si tato sušická od-
chovankyně trénující v průběhu 
roku na dvorcích TK Slavia Plzeň 
přidá do své rozsáhlé sbírky trofejí 
i bronzový a zlatý pohár z krajské-
ho přeboru dorostenek.

Tento se uskutečnil na přelomu 
května a června v Chebu. V kon-
kurenci nejlepších 28 juniorek 
Plzeňského a Karlovarského kra-

je se Natálie Kroupová umístila 
v soutěži dvouher na třetím mís-
tě a v soutěži čtyřher dosáhla na 
metu nejvyšší. 

Ve dvouhrách podlehla až v se-
mifi nále (4:6, 1:6) pozdější vítěz-
ce, devatenácté dívce celostátního 
žebříčku, Alle Abeldinové (TK 
Slavia Plzeň). V tandemu s touto 
hráčkou pak ovládly čtyřhry, kde 
v napínavém fi nále zdolaly (6:4, 
7:6) dvojici Jana Čákorová, Ni-
cole Lukešová (obě též TK Slavia 
Plzeň). LTC Sušice

Šachy TJ Sokol Sušice
Letošní sezonu slavíme rovnou dvojitým postupem do vyšších soutěží!

Obě družstva si díky rozdílným 
úrovním mohla vzájemně pomáhat 
a půjčovat hráče a i díky této pomo-
ci se mohlo postoupit.Velký dík pat-
ří základní sestavě družstva A,kde 
většinu partií znamenitě odehráli 
Radek Hejlík,Josef Vališ, Jan Pro-
vazník a Jan Flégl.Z družstva B 
podali vynikající výkon naši juni-
oři Jakub Valdman, Jan Hejdušek, 
Antonín Přikryl a do bojů zasáhla 
i vůbec první žena v reprezentaci 
Lucie Bauchová.Jan Flégl byl vytí-
žen nejen šachově,ale i jako nejlepší 
řidič pro oba týmy.

Moje maličkost (Jan Schodel-
bauer) se díky zaměstnání vě-
novala střídavě oběma týmům 
a letos jsem společně s Jaku-

Regionální přebor – skupina A
pořadí družstvo   záp. + = - B  Sk  V
1 ŠK Sokol Sušice B    7 7 0 0 21 24.0  20
2 ŠK 64 Plzen D   7 5 1 1 16 23.0  21
3 TJ Sokol Červené Poříčí  7 4 1 2 13 19.0  16
4 ŠK Sokol Klatovy C  7 3 1 3 10 17.5  15
5 ŠK Dvorec D   7 3 0 4  9 16.5  14
6 ŠK 64 Plzeň C   7 2 0 5  6 16.0  13
7 TJ Lokomotiva Plzeň D  7 1 1 5  4 14.0  11
8 TJ Sokol Domažlice C  7 1 0 6  3 10.0  7

Krajský přebor III.
pořadí družstvo   záp. + = - B  Sk  V
1 ŠK Sokol Sušice A          

    

11 8 2 1 26 36.5  27
2 HeřNýř B   11 7 2 2 23 32.5  23
3 ŠK Líně E   11 6 3 2 21 30.5  20
4 Loko C   11 5 3 3 18 27.0  18
5 Dvorec C   11 5 2 4 17 28.0  18
6 Petřín C   11 4 4 3 16 31.0  23
7 Holoubkov   11 5 1 5 16 26.5  19
8 HeřNýř C   11 4 2 5 14 29.5  20
9 Tachov B   11 4 1 6 13 26.5  17
10 Košutka C   11 2 3 6  9 24.5  15
11 Union   11 2 3 6  9 23.0  15
12 ŠK DDM Planá  11 0 2 9  2 13.5  3

bem Valdmanem ani jednou 
neprohrál.

Sušice v příští sezoně bude 
potřebovat obsadit 8 šachov-
nic v A týmu a 5 šachovnic v B 
týmu.Díky mojí dlouholeté čin-
nosti v SVČ v Sušici v šachovém 
kroužku se z nejlepších dětí stali 
profesionálové a další talentované 
lidi určitě naše nehrající kapitán-
ka Hana Šafrová i já rádi uvítáme 
do našich řad. Sušický šach může 
právem slavit a velký dík patří 
všem zúčastněným!

Jan Schodelbauer

foto ED
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Kolik odběrů celkem máte 
za sebou?

„Mám nějakých 72 odběrů, 
možná 74.“ 

Odebírání krve je určitě pro 
tělo náročné, jak se po odběrech 
člověk cítí? 

„Nejdřív jsem si myslel, že to 
je velký zásah do organismu, ale 
přináší to spíš pozitivní pocity, 
něco ve smyslu, že tu špatnou krev 
dám pryč a udělá se mi nová. Cí-
tím se potom dobře. Necítím se 
oslabený, nic. Prostě se cítím líp.“

Plánujete s dárcovstvím 
pokračovat?

„No jasný, dokud mi to neza-
káže zdravotní stav nebo věk, tak 
určitě.“

Jak celý proces funguje?
„Já nechodím do zdravot-

nického zařízení, ale v Sušici 
je možnost jednou za měsíc da-
rovat krev v domově důchodců. 
Když tam přijdeš, vypíšeš dotaz-
ník s cca 30 otázkami, pak jdeš 
do jedné místnosti, tam ti změří 
teplotu, tlak a odeberou vzorek 
krve z prstu. Pak jdeš do druhé 
místnosti, tam je lékařka a ta se 
tě ptá, jestli tvůj zdravotní stav 
je stejný, jestli je všechno stejné, 
nebo se něco od minula změnilo, 
a dá ti souhlas k odběru. Jdeš do 
třetí místnosti, tam jsou lehát-
ka a tam tě napíchnou. Samot-
ný odběr trvá cca 5 minut. Po 

15. 6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, 16. 6. Den afrického dítěte, 

17. 6. Světový den sdělovacích prostředků, 20. 6. Světový den uprchlíků

21. 6. Evropský den hudby, 14. 6. Světový den dárců krve

Světový den dárců krve má 
upozornit na nedostatek dárců. 
Starší lidé už do transfúzních sta-
nic přestávají chodit a mladých 
dárců je stále málo. Výsledkem 
tak může být nedostatek krve 
v některých nemocnicích. 

Světový den dárců krve připa-
dá na 14. června, tedy na den, kdy 
se narodil lékař Karl Landsteiner, 
objevitel RH faktoru.

K příležitosti tohoto dne nám 
poskytl rozhovor pan Rostislav 
Ježek, který už několik let pra-
videlně daruje krev. Pan Ježek 
odmala žije v okolí Sušice a na-
vštěvoval zde základní školu, teh-
dejší reálku, nynější gymnázium. 
V Plzni se vyučil truhlářem a už 
přes 20 let pracuje v jedné z míst-
ních fi rem. 

Jak jste se k darování krve 
dostal? 

„Přivedli mě k tomu kluci 
z práce. Šli darovat krev a pře-
mluvili mě, ať jdu taky. Já se bál, 
tak jsem to odkládal a odkládal, 
ale nakonec jsem šel asi o dva 
roky později sám a dobrovolně.“

Měl jste z prvního darová-
ní strach?

„No tak drobet jsem strach 
měl, proto jsem to odkládal, ale 
pak jsem si řekl, že je to k něče-
mu dobré, tak jsem se odhodlal.“

Kolik krve se běžně odebírá?
„Necelých půl litru.“

odběru jdeš do čtvrté místnosti, 
v domově důchodců do jídelny, 
tam se zeptají, jestli si dáš kávu, 
čaj nebo vodu a dají ti k tomu 
občerstvení.“

Kolikrát za rok může někdo 
darovat?

„Odběry vycházejí tak 4x do 
roka. U chlapů musí být mezi od-
běrem minimálně 2 měsíce, u žen 
3 měsíce.“

Stalo se vám, že jste nebyl 
vhodný dárce a krev vám ne-
byla odebrána?

„Než jdeš na odběr, tak se mu-
síš podívat na krevní barometr, 
ten je na stránkách Klatovské ne-
mocnice, a tam se podíváš, které 
skupiny v ten den potřebují a ne-
potřebují. Takže se mi stalo, že 
moji skupinu nepotřebovali a mu-
sel jsem odběr odložit.“

Má dárcovstv í nějaké 
výhody?

„Výhody jsou, že máš vlast-
ně v den odběru omluvené a za-
placené volno v práci a můžeš 
si odečíst nějaký odpočet na da-
ních. Určitě od pojišťovny něja-
ké příspěvky.“

Jsou i v dárcovství nějaká 
jubilea?

„Za 10 odběrů je Janského 
plaketa bronzová, pak i stříbrná 
a zlatá, ta je za 40 odběrů. Pak 
jsou různá ocenění Červeného 
kříže podle výše odběrů.“

Děkujeme za rozhovor. 
Adéla Ježková,

Sára Hrabová, sexta A

Tanec Praha a celý svět shrnutý do židlí
Z každoročního Mezinárod-

ního festivalu Tanec Praha 
mohli diváci v Sušici opět zhléd-
nout nevídané představení. Letos 
12. června zde vystoupil Viktor 
Černický. 

PLI (francouzky záhyb...) po-
jmenoval autor své pohybové za-
myšlení, které musel z plenéru 
Fuferen díky deštivému počasí 
operativně přenést do sokolovny. 
V sále sokolovny byly ořezány vli-
vy prostředí, barva krajiny, ko-
lemjdoucí pozorovatel i vzdálenost 
prostoru, divák se ale mohl lépe 
soustředit na autorovo sdělení.

Uprostřed ztemně-
lého velkého sálu po-
zornost přitahovala 
osvícená bílá čtver-
cová podlaha, na kte-
ré v rohu stálo klubko 
dvaadvaceti konferenč-
ních židlí. Podivným 
krokem k nim vyrazil 
jediný živý aktér Čer-
nický a pomalu a sou-
středěně z nich začal 
utvářet svojí téměř nut-
kavou představu v čase 
a prostoru. Kroky rezo-
nující ozvučenou pod-

lahou se ale 
brzy ukáza-
ly promyšle-
ným rytmem, 
který reago-
val na situa-
ce při tvorbě 
originální architektury. 
Pohyby, gesta i pohled 
autora vyjadřovaly zá-
kladní emoce provázejí-
cí okamžiky zrodu i žití 
obecně. 

Viktor Černický čas-
to se svými židlemi hle-
dal rovnováhu, aby je pak 
udržoval v jedinečných 
pozicích. Nikdy ale neby-
lo jisté, zda se to podaří 
a několikrát celou kon-
strukci zachraňoval ja-
koby těsně před pádem. 

Hledání budoucích tvarů bylo 
mnohokrát provázeno nerozhod-
ností a nejistotou. Performer Čer-
nický byl ale neustále v pohybu, 
po čtyřicet minut nohama vyťuká-
val odpovídající rytmy, a když na 
okamžik přestal, ticho násobilo 
sdělení. 

Po představení následoval ho-
dinový workshop, ve kterém pán 
židlí nejprve malé i velké učil vní-
mat pohyby svého těla a ve fi nále 
si každý mohl vyzkoušet stvořit 
ze židlí svůj svět.

Viktor Černický absolvoval 
ateliér Fyzického divadla na JAMU 
v Brně. Jeho práce se vyvíjejí do 
hraničních forem na pomezí tan-
ce, fyzického divadla, současné 
klaunérie a cirkusu. Se svým só-
lovým představením PAROLAPO-
LEA získal na České taneční plat-
formě 2017 nominaci v kategoriích 
Tanečník roku a Taneční inscenace 
roku. Představení PLI přřipravoval 
asi rok a půl, nejprve byly složitější 
rytmy, které postupně zjednodu-
šoval a přidal prostorové skladby 
se židlemi.

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cź
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám koupelnovou skříňku 
i s umyvadlem, možnost koupit 
i samostatně, vše velmi levně. Tel. 
723 606 833
Prodám nevyužívanou poloho-
vací čalouněnou postel „Blanár“ 
s úložným prostorem. Plocha lůž-
ka 110x200 cm. Cena 2 000 Kč. 
Info: 728 830 406
Prodám bazén Azuro Vario v7 – 
7,3x3,7/1,2 m (Mountfi eld). V pů-
vodním balení za 18.000 kč a pří-
slušenství – folie, podložka pod 
bazén a skimmer za 6.000 Kč. 
Kontakt: 721 643 933
Prodám 3 ks zámecké lucerny. 
Cena dohodou. Tel. 721 216 369
Prodám zateplenou psí bou-
du na velká plemena. Rozměry 
140x130x90 cm. Nová dvouko-
morová nepoužita. Cena doho-
dou. Tel. 721 216 369
Prodám šetrně rozebranou plovou-
cí podlahu – nepoškozenou – cca 
50 m2 – dohoda. Tel. 724 048 868
Prodám sadu chodské keramiky 
– dohoda; čalouněnou desku za 
postele nebo dvouválendy – bí-
lo-oranž. cena 800 Kč. Telefon: 
721 619 927
Prodám kamna na dřevo – KD6 
– 6kW, vhodná na chatku + roury 
cca 4 bm. Tel. 732 900 129
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. olejo-
vý radiátor „Jawa“ (3 stupně vy-
tápění). 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, 
rok výroby 2005, 1. majitel, ga-
rážovaná, bez koroze. Najeto 
129.000 km. Velmi dobrý stav. 
Cena dohodou. Tel. 732 669 914
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejomal-
by. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím bubnovou sekačku na 
vysokou trávu a hoblovku s pro-
tahem a nějakou menší míchačku 
na 1–3 kolce a babetu či pionýra 
či skútra. tel. 603 429 372
Koupím Simson S51, Jawa Pi-
onýr, Pérák, ČZ a jiný veterán, 
stav nerozhoduje i moto díly. Tel. 
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové do-

pisní zálepky, staré pohlednice 
Sušice a okolí. Přijedu! Telefon: 
606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, 
bodáky, celty, maskáče, odznaky, 
vyznamenání, 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 sbír-
ku a p zůstalost. Tel: 722 777 672
 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám zahradu k pronájmu Su-
šicko – Horažďovicko. Dlouhodo-
bě. Tel. 606 406 010
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylova. 
Tel. 604 578 285
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 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Nabízíme kvalitní, ručně trhané 
borůvky – 85 Kč za litr (červenec, 
srpen). Objednávky na telefon:
792 223 103 – stačí SMS (kolik 
a kdy). Ozveme se den před dodáním.
Hledám na stálé sekání trávy v Su-
šici u Otavy, 1x týdně 1–1,5 hodi-
ny – 100 Kč. Profi  sekačku i profi  
křovinořez mám. Jen spolehlivý. 
Sekání je možno kdykoliv. Vše na 
domluvě. Tel. 603 930 507 (pouze 
SMS) děkuji.
Daruji třešňové dřevo zn. na sto-
jato. Tel. 775 655 639
Za výpomoc v zahradě nabízím 
sezónní zeleninu bez chemie. Tel. 
728 241 439 odpoledne do 21.00
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plotů, 
ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zednic-
ké práce. Sušice a okolí. Telefon: 
721 484 172

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

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

MASÁŽE, REGENERACE, REKONDICE
Oldřiška Matkovčíková • 775 317 155

Lucie Španělová • 736 427 498

FYZIOTERAPEUTKY
Adresa provozovny: náměstí Svobody 5, Sušice

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



rozhlasu – Dějiny po síti „Tam,kde 
jsem doma“, „Požární ochrana“ 
očima dětí, „Malované hrnky“, 
výtvarné projekty na téma „Mos-
ty“, soutěž Čs. rozhlasu Praha – 
„Výlet do vesmíru“, Milé bylo 
setkání žáků VO s postiženými 
dětmi ve sdružení „Petrklíč“, spo-
lečné modelování z hlíny a vytvá-
ření plastik na vánoční motivy. 
Všechnu tuto činnost VO výborně 
a s porozuměním pro 
dětský svět vedla paní 
uč. Dana Bouchalová, 
na kterou jsem alespoň 
takto ráda vzpomněla.

Při mém vzpomí-
nání nesmím opome-
nout také našeho kole-
gu pana Jiřího Koláře, 
akordeonistu, klavíris-
tu, zpěváka ve Svato-
boru, ale také spisova-
tele a básníka. Často 
publikoval v regionál-
ním i celostátním tisku 
a napsal několik drob-
ných knížek poezie 
i prózy, např. „Imagi-
nární příběhy – Sny“, 
pohádkovou knížku 

„Kouzelný džbán“ nebo „Čáry 
na nebi“:

„Pět bílých čar na obloze seřaze-
ných do notové osnovy. Scházel jen 
houslový klíč a mohli spustit Nebeš-
tí kavalérové. Bílý kříž přes celou 
oblohu. Jedno letadlo letělo rovně 
a druhé mu protínalo trasu v pra-
vém úhlu. Jakoby se oltář nebe roz-
trhl na čtyři díly při skonání Krista.“
 A. Fišerová, (pokračování příště)

Dobrý den.
Posledně připomněli jsme si 

třetí nejvýznačnější křesťanský 
svátek – seslání Ducha svatého. 
Že to my křesťané (a naše církve) 
s tím Duchem svatým a pochope-
ním toho, co po nás Kristus chce, 
máme občas všelijak, připomí-
nají nám letos tři výročí, kte-
rá v čase koronaviru trochu za-
padla. Události, 
jež připomína-
jí, přitom dra-
maticky ovliv-
nily dějiny naší 
země.

V  b ř e z n u 
uplynulo 600 
let od založe-
ní husitského 
Tábora ( jaro 
1420), od první 
husitské vítězné 
bitvy (u Sudoměře, 23. března 
1420) a od přijetí Čtyř artikulí 
pražských (červenec 1420).

Vše začalo o čtyři, respekti-
ve o 5 let dříve – upálením Mis-
tra Jana Husa (6. července 1415) 
a mistra Jeronýma Pražského 
v květnu o rok později. Smrt obou 
(katolických) kazatelů měla zcela 
opačný účinek, než zamýšlel ka-
tolický koncil – místo toho, aby 
jejich kacířské učení zaniklo, za-
čalo se v českých zemích rychle 
šířit. V čele protestů stála zprvu 
česká a moravská šlechta. Sym-
bolem se stal kalich, který měl 
symbolizovat jeden z požadavků 
hnutí – přijímání podobojí, jakož-
to výrazu rovnosti duchovních 
a laiků. („Přijímání“ – jde o sou-
část bohoslužby, připomenutí po-
slední večeře Ježíše, který večer 
před svou smrtí podával svým 
učedníkům kalich vína a kousky 
chleba, jež nám mají připomínat 
jeho smrt, oběť. Tělo a krev Páně. 
V době Husově však dostávali 
běžní věřící při Večeři Páně /eu-
charistii/ – pouze chléb. O důvo-
dech se historici dohadují, fak-
tem je, že přijímání „podjednou“ 
někteří věřící i kněží pokládali 
za porušení Kristova přikázání.)

Nové náboženské hnutí, pro 
jehož stoupence se později vžil 
název husité, získávalo další pří-
znivce v Praze, dalších městech, 
i na venkově. Situace v českých 
zemích byla ale napjatá – přiroze-
ně docházelo ke konfl iktům s ka-
tolíky. V Praze se situace vyhro-

tila roku 1419. Král Václav IV. 
(syn Karla IV.) se na nátlak svého 
bratra Zikmunda pokusil husity 
zpacifi kovat a na radnici Nové-
ho Města pražského dosadil kato-
lické konšely. Husité si následné 
zatýkání nenechali líbit a pod ve-
dením radikálního kazatele Jana 
Želivského Novoměstskou rad-
nici 30. července napadli, kon-

šely vyhá-
zeli z oken 
(podle latin-
ského výra-
zu pro okno 
se tato udá-
lost nazývá 
defenest ra-
ce) a několik 
z nich ubi-
li. Když se 
o této udá-
losti doslechl 

král Václav, postihla ho mrtvice. 
Během několika týdnů zemřel. 
Tzv. husitská revoluce se rozhoře-
la až 4 roky po upálení Husa první 
pražskou defenestrací – a vyústi-
la v dlouholetou válku s katolíky.

Po defenestraci novoměst-
ských konšelů zachvacuje hlav-
ní město, do kterého se z celé 
země hrnou husité, bezvládí 
a chaos. Královna Žofi e, vdova, 
spolu s předními českými pány 
uzavírá spolek na obranu země, 
který měl chránit pokoj v zemi 
do příjezdu nástupce zemřelého 
krále, Václavova bratra Zikmun-
da. Část husitů na protest proti 
usmíření Prahy se Zikmundem 
koncem roku 1419 hlavní město 
opouští a míří do Plzně. Je mezi 
nimi i Jan Žižka.

Než se dnes rozloučíme, skočí-
me trochu v čase a podíváme se, 
jak Duch svatý povíval v myslích 
husitů. V červenci 1420 se v Pra-
ze domluvili na čtyřech bodech, 
které je třeba v katolické církvi 
změnit: 1) Hlásání slova Božího 
bez lidských příměsků (svoboda 
kázání, v podstatě svoboda slova), 
2) Přijímání pod obojím způso-
bem (rovnost), 3) Zákaz světského 
panování kněží (v současné ter-
minologii odluka církve od stá-
tu), 4) Trestání hříchů ve všech 
stavech (právo platí pro všechny). 
Celkem moderní požadavky, že?

Příště dokončení. Mějte se 
krásně, přátelé. 

12. června 2020
Martin Mejstřík
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Revoluce

Poznáváte?
Minulou hádankou, kterou byl 

archivní pohled na střed vsi Opole-
nec (Opelitz), správně odhalila Jitka 
Dolejšová, jíž děkuji za reakci.

Opolenec, trochu zastrčená ma-
lebná vesnička, správně patří pod 
Kašperské Hory a můžeme v ní ob-
divovat pár nádherně stylově oprave-
ných chalup. Nachází se asi 3 km na 
severozápad od Kašperských Hor. 
Pro bližší přiblížení obce: když je-
dete ve směru od Sušice po hlav-
ní silnici při řece Otavě, tak je to 
v místech přibližně 1 km před kři-
žovatkou v Radešově (před odboč-
kou doleva ve stoupání nahoru do 
Kašperských Hor), v asi 1 km výši 
nad pravým skalnatým břehem řeky 
Otavy. Jediná příjezdová cesta sem 
vede z Tuškova, odkud je ze začát-
ku místy hrbolatá, v druhé její půli 
už je vyasfaltovaná, i když pro vy-
hnutí se navzájem dvou aut poměr-
ně dost úzká. 

Dnes jsou na Opolenci trvale hlá-
šeni 4 obyvatelé. Dohledal jsem, že 
k roku 1890 se na Opolenci a v při-
lehlých samotách Goledin a An der 
Eben uvádí 162 obyvatel a 22 domů. 
V roce 1930 se zde uvádí 176 obyva-
tel, 169 Němců a 7 Čechů.

Uprostřed obce stojí turistic-
ký informační panel, kde text od 

pana Emila Kintzla přibližuje obec 
návštěvníkům: 

Opolenec. Dnes ryze rekreač-
ní vesnička na svahu kopce Buko-
vina ve výši 600 m.n.m. Je známa 
od poloviny 15. století. Z panství 
hradu Kašperku se dostala do ma-
jetku Kašperských Hor. Je spojena 
nejen se zemědělstvím, ale i s dáv-
ným rýžováním zlata na blízkém 
Opoleneckém potoce. Známa též 
rebelií sedláků, kteří projevili od-
por proti zvyšování roboty kon-
cem 17. století. K zpracování zde 
pěstovaného lnu si vesničané zbu-
dovali pazdernu. Přivydělávali si 
i plavením dřeva na Otavě. Mno-
ho řemeslníků pracovalo v annín-
ské sklárně, radešovské papírně, 
či v Kašperských Horách. Živili se 
i prodejem kvalitního mléka, kte-
rým denně zásobovali obyvatele 
Kašperských Hor. Obec se 180 oby-
vateli žila spolkem hasičů, vlast-
ní kapelou, divadlem i církevními 
slavnostmi. To všechno již odnesl 
čas… Z obce pocházela regionální 
historička Anna Frank, roz. Illner 
(1930–2006), která zanechala mno-
há svědectví o tom, jak se na Šuma-
vě kdysi žilo a pracovalo.

Za zásluhy o šumavskou vlastivě-
du a sbližování lidí z obou stran hrani-

ce byla v roce 1991 
jmenována čestnou 
občankou Kašper-
ských Hor. Její zají-
mavá kniha: „Land 
und Leute im mitt-
leren Böhmerwald 
im alten Fotos“ 
(Krajina a lidé ve 
střední části Šu-

Historie Hudební školy v Sušici – 12. díl
V devadesá-

tých letech minu-
lého století přispí-
vala ZUŠ bohatou 

výchovnou a kulturní činností nejen 
k životu města a jeho okolí, ale 
i dále za jeho hranice. Vznikl např. 
nový barokní soubor ZUŠ ve slo-
žení D. Jurigová (klavír), H. Pran-
člová (housle), V. Kratochvíl (ho-
boj), T. Bastl (trubka), V. Kapusta 
(fagot), který často účinkoval při 
různých příležitostech. Pro ilustraci 
zde uvedu ukázku kulturní činnosti 
ZUŠ během jednoho školního roku 
a mohl to být kterýkoliv rok, vždy 
byl na události a činnost bohatý.

IX. měsíc – oslavy města 
Hartmanic (SDS, TO, lidová mu-
zika) a totéž vystoupení v Kašper-
ských Horách, koncerty Souboru 
barokní hudby v Horažďovicích 
a Písku, podzimní koncert SDS.

X.m. koncert SDS s dánským 
pěveckým sborem ve Smetanově 
sále a v kostele sv. Václava, Festival 
dětských sborů, vystoupení smyč-
cového souboru pro rodiče, koncer-
ty k 80. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky

XI. m. žákovský koncert HO 
v ZUŠ, koncert pro důchodce

XII. m. vánoční koncerty Svato-
boru a SDS (zúčastněni žáci a uči-
telé ZUŠ) v Sušici a Přešticích, žá-
kovský koncert HO v ZUŠ

I. m. žákovský koncert HO
II. m. koncert učitelů ZUŠ – Ba-

rok Music Collegium
III. m. žákovský koncert HO, 

regionální soutěže pěveckých sborů 
(Sluníčka, Včelky a žáci školy), sou-
středění TO (uč. H. Kopová a žáci), 
soustředění Lidová muzika a Sva-
tobor (žáci a učitelé ZUŠ)

IV.m. společenský večer k 30.
výročí SDS v Sokolovně a v koste-
le sv. Václava (žáci a učitelé ZUŠ), 
žákovský koncert HO

V. m. vystoupení TO 
a lidové muziky k výro-
čí osvobození na náměs-
tí a před Muzeem v Suši-
ci (Svatobor, žáci a učitelé 
ZUŠ, žákovský koncert HO 
ve Smetanově sále, výchov-
ný koncert žáků prof. J. Ko-
vaříkové z Vysoké hudeb-
ní školy v Lipsku pro žáky 
ZUŠ, závěrečný koncert 
SDS ve Smetanově sále. 
VI. m. Koncert Včelek ve 
Velharticích, vystoupe-
ní učitelů a žáků ZUŠ na 
Dnech Sušice, absolventský 
koncert, výchovné koncerty 
SDS pro ZŠ v Sušici,koncert 
smyčcového souboru ZUŠ v Mu-
zeu Sušice (viz foto). VII. m. letní 
soustředění SDS v Ondřejovicích. 
VIII. m. koncertní zájezd SDS do 
Dánska, koncert Barok Music Col-
legium v Chanovicích.

 A tak bych mohla pokračo-
vat dalšími měsíci a roky ve výčtu 
kulturních akcí ZUŠ. Ostatní obo-
ry jako TO a VO vykazovaly svou 
vlastní činnost. Žáci TO často účin-
kovali se žáky HO, ale měli také svá 
vlastní vystoupení a taneční soutě-
že. Činnost VO byla velmi bohatá 
a různorodá. VÝSTAVY – Barevný 
svět v Muzeu, Svět očima dětí, Dny 
Sušice – módní přehlídka klobouků 
a modelů na náměstí v choreogra-
fi i Sv. Čížkové, vánoční dekorace 
a vazby z přírodních materiálů, vi-
zovické pečivo, vánoční a novoroč-
ní přání pro školu, vánoční strom 
a výstavka v ZUŠ, keramika „Tři 
králové“ a fi gurky do Betléma, vý-
kresy a keramika pro Domov dů-
chodců v Kněžicích a dětské odd. 
Nemocnice, výstava prací absol-
ventů a jejich autoportréty při ab-
solventském koncertu HO atd.

SOUTĚŽE – Lidice 2000 
a 2001, Drogy a AIDS, soutěž Čs. 

Smyčcový soubor ZUŠ, koncert v Muzeu Šumavy – J. Smeykalová, K. Lískovco-
vá, M. Bošková, V. Manová, Z. Urbánková, V. Kratochvíl, J. Kohout, M. Vlk.

mavy na starých fotografi ích) krás-
ně přibližuje život a práci převážně 
německy mluvících obyvatel v této 
části Šumavy až do druhé světové 
války a následnému jejich odsunu. 
Knihu vydalo nakladatelství Morsak 
Grafenau v Bavorsku v roce 1985. 

V obci se nachází dvě kaple (jed-
na na návsi, druhá na jihovýchodním 
okraji vesnice) a pamětní kříž. Sou-
borně je vše chráněno jako kultur-
ní památka. 

Na archivní fotografii v SN 
11/2020 (minulé hádance) byla vi-
dět po pravé straně kaple, která byla 
středem návsi. Po levé straně byla 
pod dřevěnou zastřešenou střechou 
studna se silným pramenem vody, 
která byla dále rozváděna k příbyt-
kům dolních sedláků a do „pohoto-
vostních hasičských“ nádrží. Pod 
ní byl vidět štít chalupy rodiny Ke-
tzerů, jejíž dobytek uprostřed fo-
tografi e se zrovna vracel z pastvy. 

Uprostřed vzadu byl rozlehlý statek 
„Schwobmhof“. 

Na dalších zde přiložených foto-
grafi ích, které jsou také z knihy od 
Maria Frank, jsou vidět dvory: Pe-
ternhof, Wirtsbauerhof a Honsirgl-
hof. Před každým domem byla před-
zahrádka. Náves byla místem, kam 
chodily husy na pastvu a místem, 
kde si hrály děti. Hasičská nádrž je 
oplocená, aby do ní nespadly děti, 
nebo dobytek, když se vyháněl na 
pastvu. Vlevo pod oknem chalupy 
Ketzerů je vidět vyskládané dřevo 
na zimu. 

Na další archivní fotografi i se 
místní hasiči během jejich cviče-
ní snaží zprovoznit ruční tlakovou 
stříkačku. 

Pokud dokážete identifikovat 
novou hádanku, pište prosím na
e-mail: bur.mira@seznam.cz. 
Děkuji.
Mgr. Miroslav Buršík, Muzeum Šumavy 

Z houbařských zážitků
 Je pravda, že naše prapůvodní 

sběratelská vášeň či pud se v sou-
časné společnosti zmodernizovaly, 
protože do lesa nechodíme, nýbrž 
jezdíme vět-
šinou autem. 
Posmíváme 
se nimrodům 
nebo rybá-
řům, že jsou 
blázni, ale 
houby, ty mají 
lidi v úctě. 
A houbař s pl-
ným košíkem 
je dokonce 
předmě tem 
obdivu. 

 Ale jak to 
udělat, aby se člověk vracel domů 
s plným košíkem? Myslím, že hou-
bař potřebuje mít bystrý postřeh, 
pozorovací talent a smysl pro detail, 
o čemž svědčí i následující snímky. 

Houbař, který se do lesa vypraví 
jenom proto, aby sebral co nejvíc 
hub, nikdy nezažije skutečné štěs-
tí. A sotva bude mít úspěch, proto-

že základním 
předpokladem 
je upř ímný 
vztah a láska 
k přírodě, kte-
rému se sotva 
naučí bez zna-
losti dalších 
detailů, které 
jsou pro růst 
hub důležité. 

I v tomto 
případě platí 
přísloví: „Jak 
se do lesa 

volá, tak se z lesa ozývá“. Les má 
rád slušné lidi, a těm se odmění 
nejen plnými košíky, ale i spous-
tou jiných, nevšedních zážitků.

Ivan Nikl
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Výstava dětských prací MŠ Smetanova na radnici

(10. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Panna Marie Pomocná, nazývána tak pro svou laskavou péči o syna 

Člověka, je ochránkyní života.

Ještě v šedesátých letech byl poutní kostel Panny Marie Pomocné 

v Rožmitále na Šumavě v dobrém stavu. Pak začaly děti rozebírat var-

hany. K rozkrádání se přidali i dospělí. V devadesátých letech byl již 

kostel bez střechy a stropu. Od roku 2012 pracuje obec na jeho opravě.

Zde vyobrazená Černá madona bývá spojována obzvláště s laskavou 

péčí o člověka. Ilustrace je doplněna atributy jejího předobrazu, egypt-

ské Isis a jejich barevně příbuzné indické bohyně Kálí. Archetyp Černé 

madony nalézáme ve všech panteonech. Výklady její temné pleti se 

různí. Někdo vychází z magie barev, jiný má za příčinu očouzení svícemi.

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

Až ohromující pocit může pře-
padnout návštěvníka, když vstou-
pí do sušické Galerie Sirkus, kde 
právě probíhá výstava akademic-
kého malíře a pedagoga Romana 
Kárníka. Velké jasné obrazy mlu-
vící barvami a tvary ženského těla 

kontrastují se zátišími, krajinami 
i tématy duchovními. Expozici 
TAJNOSTI je možné zhlédnout 
do 16. srpna.

Neméně zajímavé jsou i tech-
niky, kterými byly obrazy nama-
lovány. Nejvíce zastoupené olejo-

malby kořeněné přidáním zlata 
či písku střídají jiné principy, ze-
jména pak originální malby na 
plech. Tento neobvyklý, jedineč-
ný a pracný způsob je technikou 
Romanem Kárníkem vynaleze-
nou. Jedná se o postupné nanáše-
ní práškových barev prokládané 
vypalováním v peci na zelektrizo-
vaný plech. Kolikrát při dotváření 
roztíráním barev projel tvůrcem 
i elektrický proud, ale výsledek 
stojí za to. Nejen, že je konečné 
dílo nevídané, ale je i povětrnost-
ním vlivům a vodě odolné. Vysta-
vená série pochází z roku 2004, 
ostatní obrazy jsou představou 
na plátno zhmotnělou v posled-
ním roce.

Malíř Kárník tvořil a vysta-
voval v osmdesátých a devadesá-
tých letech a po té se přes dvacet 
let plně věnoval pedagogické prá-
ci na uměleckoprůmyslové škole. 
K intenzivnímu malování se vrá-
til až nedávno, přičemž z tohoto 
období má teprve druhou výsta-
vu a to právě v Sušici. Svojí umě-
leckou cestu shrnuje v následují-
cím textu: „Ve třech letech jsem 
se rozhodl být malířem. Místem 
mé první tvorby byl balkon v dět-
ském domově, kde byla moje ma-
minka ředitelkou. Na balkon jsem 
chodil jako rybář k rybníku a hle-

Odkryté tajnosti Romana Kárníka

dal jsem tam samotu a klid. Od té 
doby mě vždycky zajímala krajina 
a prostor. Do teď jsem se tohoto 
zaměření nezbavil a zdá se mi, že 
to vydrží napořád. Cesta k mému 
malování nebyla jednoduchá, dě-
lal jsem spoustu dalších povolá-
ní. Jediné, co jsem nikdy nechtěl, 
bylo učit. Přesto jsem se stal uči-
telem. Učení se mi stalo profesí, 
a způsobilo několik tvůrčích od-
mlk a pauz, které se snažím za po-
slední roky dohnat. V současnosti 
učím jen tolik, abych se mohl vě-
novat více malování. Mým téma-
tem nepřestaly být krajiny, ale do 

obrazů se mi dostávají fi gury lidí, 
zejména žen.“

Vernisáž v Galerii Sirku se 
za účasti autora uskutečnila
5. června. Úvodního slova se po 
koronavirové pauze opět chopila 
organizátorka výstav Mirela Tů-
mová a prozradila, že malíř byl 
na střední umělecké škole jejím 

Roman Kárník
*1959 v České Lípě

• 1985–1990 AVU v Praze, ateliér doc. J. Karmazína, ateliér doc. J. Sopka
• 1991–2018 odborný učitel na VOŠUP a SUPŠ – Praha 3, Žižkov
• Samostatně vystavoval pětkrát a zúčastnil se deseti společných výstav, 
 nejčastěji v Praze ale také např. v Lipsku. 
• Od podzimu 2018 vede vzdělávací výtvarný Ateliér Element v Praze.
• Žije a pracuje v Poříčanech u Českého Brodu.

učitelem. Po té promluvil Ro-
man Kárník a ve stručnosti po-
psal zajímavé techniky tvoření 
svých prací. Zazněla pak i fol-
ková muzika (Ed – kytara, zpěv) 
a přívětivý počet diváků se mohl 
věnovat prohlídce obrazů. 

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

V rámci letošních oslav své-
ho 40. výročí naplánovala MŠ 
Smetanova sérii akcí, díky koro-
naviru však musely být některé 
zrušeny. Připravovaná výstava 
nakonec byla instalována a je 
ke zhlédnutí ve výstavních pro-
storách radnice.

Už při vstupu do prostoru za-
ujme na trámy umístěný nápis 
Putujeme barevným světem, 
který je nejen názvem výstavy, 
ale i celého letošního slavnost-
ního programu. Během prohlíd-
ky si návštěvník může všimnout, 
že celková koncepce, rozvržení 
expozice a také spojující prvky 
i nejmenší detaily jsou promyšle-
ně a precizně připraveny. Podtitul 
výstavy zní: Najdeš si svůj obrá-

zek. A opravdu, na tématických 
panelech jsou umístěny obrázky 
všech dětí ze školky. 

Vernisáž se konala 1. června. 
Na Mezinárodní den dětí se zde 
sešli jak učitelky MŠ Smetanova 
a ředitelky obou mateřských škol, 
tak starosta Petr Mottl, místosta-
rosta František Jelínek, Marie 
Valdmanová a Daniela Šedino-
vá, která má na starosti školství. 
Bylo přítomno také několik dětí 
z mateřské školy se svými rodiči.

Všechny uvítala ředitelka MŠ 
Smetanova Jaroslava Holečko-
vá a nejprve připomněla historii 
školky: „V roce 1980 byla škol-
ka otevřena jako čtyřtřídní MŠ 
a 2 oddělení jeslí. Po zrušení 
jeslí jsme měly již 6 tříd. V roce 

Zajímavosti

2010 nestačila kapacita k umís-
tění dětí do školek, tak jsme se 
rozrostli o jednu třídu, která byla 
v ZŠ Lerchova pro děti předškol-
ní a děti s odkladem školní do-
cházky (až do roku 2017). V roce 
2013 byla vybudována poslední 
8. třída z bytu školníka v areá-
lu MŠ Smetanova. Do letošního 
jubilejního roku vstoupila naše 
škola jako sedmitřídní v novém 
barevném kabátku (máme novou 
fasádu), moderně vybavená, se 
zahradou plnou průlezek a zaří-
zení pro pohyb a hry dětí.“

Dále přiblížila koncept a myš-
lenku expozice: „Tato výstava 
má ukázat svými výtvarnými 
i pracovními výtvory, co všechno 
děti prožívají, co se učí v mateř-

ské škole, jak funguje svět kolem 
nich. Proto také název výstavy je 
totožný s názvem školního vzdě-
lávacího programu. Záměrem 
také bylo, aby si tady každé dítě 
našlo svůj obrázek. To se nako-
nec podařilo a všech 178 dětí, 
které do naší školky docházejí, 
zde opravdu svůj obrázek najde.“

Na závěr poděkovala sta-
rostovi Petru Mottlovi za péči, 
kterou školce město věnuje. 
Dále především Petře Pajerové 
a dalším učitelkám, které se na 
přípravě výstavy podílely. 

Po té promluvili starosta 
města Petr Mottl a nejprve dě-
tem popřál k jejich svátku vše 
nejlepší. Také poděkoval všem 
učitelkám a zdůraznil, že i bě-
hem koronavirových opatření 
zůstaly sušické školky otevřené 
a mohly tak vyjít vstříc zaměst-
naným rodičům i v nepostrada-
telných zaměstnáních. Výstavu 
na radnici můžete zhlédnout 
do 26. 6. v otevírací době uve-
dené v přehledu na str. 5.

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