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Město Sušice je dnes u většiny 
obyvatel České republiky zapsáno 
jako sportovní a turistické centrum, 
které nabízí řadu možností, jak zde 
strávit aktivní dovolenou. Podstat-
nou měrou tomu přispívají zejména 
dva faktory: Především Sušice je 
brána Šumavy – tedy jedinečná po-
loha města a za druhé je tu městská 
organizace Sportoviště města Suši-
ce, která nabízí opravdu velké množ-
ství sportovních aktivit a to jak pro 
návštěvníky, tak pro místní občany.

Do Sportovišť města Sušice ná-
leží: Moderně zrekonstruované letní 
koupaliště zahrnující bazén s plavec-
kou i relaxační zónou, dětský bazén 
– brouzdaliště, dětské hřiště a hřiště 
na plážový volejbal. Jedinečný spor-
tovní areál sdružující krytý plavec-
ký bazén, zábavné bazény, vířivky 
a tobogán s tělocvičnou, posilovnou, 
spinningem a saunou a také se zim-
ním stadionem, který má pro letní 
období funkční umělý povrch pro in-
-line bruslení i sálové sporty, a kde je 
umístěna i lezecká stěna. Pro sálové 
sporty je možné též využít sportovní 
halu u gymnázia. Pro další zájemce 
je u koupaliště k dispozici nedávno 
rozšířený skatepark. Pro návštěvníky 
města byla na sklonku loňského roku 
ve zrekonstrovaném domě u areálu 
otevřena nová ubytovna podle sou-
časných standardů – Roušarka. 

Zaměstnanci SMS nejenže udr-
žují tyto objekty v dobrém chodu, 
ale organizují zde sportovní činnost, 
vedou množství různých kurzů, pro-

najímají plochy jednotlivcům i spor-
tovním týmům a organizují další 
činnosti. Na současnou situaci jsem 
se zeptal ředitele Sportovišť města 
Sušice Lukáše Hamáka. 

Máte za sebou šest let od ote-
vření sportovního areálu s bazé-
nem (13. června 2014). Víte, kolik 
osob areál za tu dobu navštívilo?

„Od jeho otevření je to už přes 
700 tisíc návštěvníků.“

Jak jste se vyrovnávali s ome-
zujícími opatřeními kvůli pande-
mii koranaviru?

„Myslím, že CORONAvirus je 
téma, na které se už mnohé napsalo 
a ještě dlouze se o něm psát bude. 

Náš provoz a život 
ovlivnilo toto období 
velice a určitě s sebou 
přineslo dost negativ-
ních a v mnohém i de-
vastujících jevů. Na ce-
lém náročném období 
jsme dokázali najít pár 
pozitivních dopadů.

Vypustili jsme tedy 
všechnu vodu a pustili 

se do větších oprav a údržby. Opra-
vily se spáry, praskliny, vypadané 
dlaždičky, schodiště na tobogán, 
kompletně se vyčistila a opravila 
Finská sauna, vyčistily akumulační 
nádrže a potrubí. Provedly se všech-
ny pravidelné revize a servis tech-
nologických zařízení. Oprav a větší 
údržby se dostalo i dalším budovám, 
jedná se přede-
vším o Sportovní 
halu u Gymnázia 
a Letní koupališ-
tě. Velkou radost 
mám z instalace 
dvou nových obě-
hových čerpadel 
u plaveckého 
a zábavního ba-

zénu, které pomohou výrazně šetřit 
cenné provozní náklady. Celý areál 
bazénu nyní vypadá opět jako nový. 
Chci moc poděkovat týmu Sporto-
viště, že držel celou dobu při sobě 
a neztratil nic ze své dobré nálady 
a optimismu. Myslím, že když jde do 
tuhého pozná se pravý charakter lidí 
a já jsem na své kolegy moc pyšný!“

Jaká byla návštěvnost, když 
jste pak znovu otevřeli?

„Celý rozjezd areálů byl od opě-
tovného spuštění velice pozvolný. 
Tím dlouho očekávaným termínem 
bylo 25. 5. Od rána k nám pozvolna 
přicházela ‚hrstka‘ statečných a pár 
dalších dní nevypadalo o moc na-
dějněji. Naštěstí pro nás, byl červen 
tohoto roku ve znamení sychravého 
počasí, a tak se pozvolna dostáváme 
do normálního provozu. První rezer-
vace už jsou také v nově otevřeném 
ubytovacím zařízení Roušarka na 
místě bývalé ‚Pily‘.“

Co nabídnete dětem a dalším 
zájemcům o prázdninách?

„Od července mají přestat platit 
už téměř všechna zákonná omeze-
ní v souvislosti s COVID pandemií. 
Těšit se můžete na vodní zábavu jak 
v krytém bazénu, tak na venkovním 
koupališti. V případě nepřízně po-
časí bude v areálu krytého bazénu 
otevřena i saunová část. Na letním 
koupališti je rozšířený sortiment ob-
čerstvení, těšit se také můžete na 
animační programy, aquafi tness, hu-

Letní koupaliště o prázdninách 2020
Otevírací doba v červenci a v srpnu je každý den od 10 do 19 hod.

Cena vstupného: Dospělí 60 Kč, zlevněné vstupné 30 Kč.

Otevírací doba je závislá na počasí.

 

Provoz bazénu a wellness
Od 1. 7. 2020 se provoz bazénu a wellness vrací do běžného režimu. 

Bazén je o prázdninách otevřen v pondělí od 13.00–21.30 

a ostatní dny od 9.00–21.30. 

Otevírací doba wellness je úterý, čtvrtek a neděle od 16.00–21.30.

Otevírací doba se může změnit.

Výlet s příměstským táborem o prázdninách
Sportoviště města Sušice nabízí možnost přihlásit se na výlet s příměstským táborem. Výlet je celodenní. 

Rezervovat si místo na táboře můžete na e-mailu: info@sportoviste-susice.cz nebo telefonicky 

na čísle 376 555 240. Přihlášku vyplníte na recepci Sportoviště. 

Nabídka celodenních výletů: 

DATUM MÍSTO CENA

Středa 15. 7. 2020 ZOO a zámek Hluboká 2 150 Kč 

Středa 29. 7. 2020 Jump Arena a West park Plzeň 2 150 Kč 

Středa 12. 8. 2020 Jump Arena a West park Plzeň 2 150 Kč 

Příměstské tábory LÉTO 2020
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

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

In-line veřejné bruslení – červenec
Bruslí se na zimním stadionu. Časy bruslení se mohou změnit. 

pátek 3. červenec 2020 17.30–19.30 hod.

neděle, úterý 5., 7. července 2020 16.00–18.00 hod.

neděle, úterý 12., 14 červenec 2020 16.00–18.00 hod.

pátek 17. červenec 2020 17.30–19.30 hod.

neděle, úterý 19., 21. červenec 2020 16.00–18.00 hod.

pátek 24. červenec 2020 17.30–19.30 hod.

neděle 26. červenec 2020 16.00–18.00 hod.

úterý 28. červenec 2020 16.00–18.00 hod.

pátek 31. červenec 2020 17.30–19.30 hod.

brat z tanečních táborů, sportovní 
akademie, plaveckých táborů a tá-
borů se zajímavým celodenním vý-
letem. Dobrá zpráva pro rodiče ma-
lých neposedů je, že tábory budou 
probíhat celé prázdniny a lze se do 
nich přihlásit i když vaše dítko kur-
zy nenavštěvovalo. V tomto případě 
musíte uhradit plnou cenu tábora, ale 
určitě to stojí za to. Informace na-
jdete na našich webových stránkách 
sportoviste-susice.cz, nebo na recep-
ci sportovního areálu 376 555 240.“ 

Máte už nějaký výhled na le-
tošní podzim?

„Od podzimu opět startují všech-
ny vaše známé kurzy v plaveckém 
bazénu i fi tness části. Těšit se může-
te na tradiční akce. Extreme Chal-
lenge oslaví 10. 10. patnáctý roč-
ník a úspěšná sportovní konference 
Sporttrend třetí. Pevně věřím, že ne-
zůstane pouze u našich plánů a že 
celou situaci společně zvládneme.“ 

Děkuji za odpovědi.
Eduard Lískovec, foto SMS

dební večery a další nová překvape-
ní. Určitě sledujte naše webové nebo 
facebookové stránky, ať vám nic za-
jímavého neuteče.“

Dobrou tradicí jsou u vás let-
ní příměstské tábory, jak to bude 
vypadat letos?

„Pro účastníky našich kurzů 
jsme jako náhradu přichystali pří-
městské tábory. Tematicky si lze vy-

Ubytovna Roušarka

Bazén Sušice

Koupaliště Sušice

V rekonstruované ulici T. G. 
Masaryka se dokončuje reali-
zace plynovodu, bude následo-
vat kolaudace řadu a přípojek 
a po té propojení a celková ko-
laudace. Dále pokračuje výmě-
na vodovodních řadů a přípojek 
(nyní je dokončeno cca 220 m 
řadu a přepojeno 6 objektů). Pro-
bíhají opravy závad na dešťové 
a splaškové kanalizaci, aby moh-
ly být zahájeny práce na pokládce 
veřejného osvětlení a povrcho-
vých vrstev.

Pokračují práce na zasíťo-
vání pozemků v rozvojové lo-
kalitě bývalých kasáren Pod 
Kalichem. Rada města schválila 
zadání zpracování projektové do-
kumentace pro stavební povole-
ní a realizaci stavby komunikace 
a inženýrských sítí. 

Ve středu 24. června se ko-
nalo další zasedání zastupitel-
stva města. Akce opět proběhla 
v sokolovně. Mj. zastupitelstvo 
pověřilo radu města, aby ve funk-
ci valné hromady jmenovala prv-
ní členy dozorčí rady společnosti 
Sušická nemocnice s. r. o. Další 
přijatá usnesení přineseme v příš-
tím vydání Sušických novin. 

„Krásné prázdniny pře-
ji všem žákům a studentům 
a pěknou letní dovolenou všem 
občanům. Prožili jsme v uply-
nulém čase díky situaci kolem 
koronaviru složité období. Dou-
fám, že léto už bude klidné, a že 
si všichni odpočinou a ve zdraví 
se pak vrátí domů. Dětem pře-
ji, aby si v září po dlouhé době 
vychutnaly návrat do školních 
lavic bez bezpečnostních ome-
zení a úspěšně vstoupily do no-
vého školního roku,“ uvedl na 
závěr aktualit starosta města 
Petr Mottl.    -red-
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Před jednáním zastupitelstva 
města týkajícího se návrhů zadá-
ní změny územního plánu Suši-
ce, tj. 10. 6. 2020, byl na FB ODS 
Sušice, a poté v SN 12/2020 zve-
řejněn článek Revitalizace chát-
rajících objektů vs. aktivisté 
a nezdolná byrokracie od paní 
Veroniky Váňové ze společnos-
ti Omnimedia. Obdobný a podle 
mého názoru zaplacený článek 
se již v Sušici v této souvislosti 
objevil, a to v dubnu 2013 pod 
názvem „Sdružení My ze Suši-
ce je ve vleku ziskových zájmů 
obchodníků“.

Autorce článku jsem zaslal 
prosbu o zodpovězení těchto do-
tazů: 1. dotaz: Kdy a jak dlouho 
jste naposledy byla v Sušici? 2. 
dotaz: Znáte úplnou historii to-
várny Solo Sušice po listopadu 
1989? 3. dotaz: Komunikovala 
jste někdy s nějakým zástupcem 
spolku My ze Sušice, případně 

s kým, kdy a o čem? 4. dotaz: 
Víte, kolik m2 velkoprodejních 
ploch v Sušici připadá na 1 tis. 
obyvatel? 5. dotaz: Znáte vý-
sledek jednání Martina Davida 
a spolku My ze Sušice ze dne 
9. 6. 2016?

Pochopitelně jsem se do doby 
sepsání tohoto sdělení, tedy za 
víc jak 14 dní, odpovědi nedo-
čkal. A tak již dále nereagu-
ji. Místo toho raději využívám 
tento prostor v SN, abych velmi 
vyzdvihl zájem veřejnosti, pro-
tože na zastupitelstvech posled-
ní doby jsem toho svědkem. Je 
to velmi dobrý signál a děkuji 
opravdu úplně všem, že se za-
jímají o dění ve svém regionu. 
Díky tomu se totiž konečně do 
zastupitelstva prodírá skutečný 
dialog, tvůrčí práce a opravdová 
názorová pluralita.

25. 6. 2020 Karel Janda, 
zastupitel města

Sdělení člena zastupitelstva města: 
Občanská iniciativa je úplně k ničemu?

Na webu www.isusice.eu byl
4. června 2020 zveřejněn článek Fi-
nancování nemocnice... jaká bude 
další cesta?, který se vyjadřuje k dal-
šímu osudu sušické nemocnice. 
Pod článkem jsou jako autoři uve-
deni starosta a místostarosta Suši-
ce, takže lze předpokládat, že úva-
hy a tvrzení v článku uvedené jsou 
kvalifi kované a jsou míněny vážně, 
opravdově a zodpovědně.

Město Sušice sice převzalo ne-
mocnici již v roce 1998, aby zabráni-
lo jejímu zrušení klatovským okres-
ním úřadem, a nikoliv až vloni, jak je 
v článku uvedeno, ale přesto je potě-
šující, že úplně nejvyšší vedení města 
věnuje nemocnici takovou soustředě-
nou pozornost. Převzetím nemocni-
ce v roce 1998 se město neodsoudilo 
k suplování nefunkčního státu nebo 
k utápění veřejných prostředků města 
v černé díře zdravotnictví, ale přihlá-
silo se k aktivnímu intenzivnímu jed-
nání s příslušnými orgány a instituce-
mi s cílem zajistit sušické nemocnici 
podmínky k trvalé efektivní existen-
ci. Výkon důsledného dohledu nad 
nemocnicí byl samozřejmě nezbyt-
nou podmínkou pro úspěšnou exis-
tenci nemocnice – to byl trvalý úkol 
především správní a dozorčí rady ne-
mocnice, potažmo též městského za-
stupitelstva. Ale jak říká klasik: „Nic 
se nedaří podle plánu.“

Bylo by skvělé, kdyby město 
nemocnici převzalo zpět od nájem-
ce „víceméně funkční“, jak článek 
tvrdí, ale i když byla funkční spíše 
méně než více, bylo převzetí nemoc-
nice nutným krokem k její obnově. 
A podmínky, za nichž město nemoc-
nici převzalo, prostě jen odpovídají 
úsilí a zájmu, jaké odpovědní orgáni 
města převzetí nemocnice a vyjed-
nání podmínek věnovali a jak vy-
užili možností vyjednaných při pro-
jednávání petice v senátu.

Článek uvádí, že: „Nemocni-
ci v Sušici chceme, určitě většina 
z nás..., zachovat.“ Z toho vyplývá, 
že snad existuje menšina, která už 
takový zájem, ač ho možná veřejně 
deklaruje, nemá. (Že se jedná o men-
šinu, nic neznamená, protože i bolše-
viků bylo méně než ostatních, pouze 
měli větší moc.) To by vysvětlova-
lo ty víceméně otevřené obstrukce 
a útoky proti nemocnici. Jak jinak 
si totiž vyložit zpochybňování te-
prve rozbíhající se nemocnice, na-
víc v době, kdy na celou společnost 
dopadla koronavirová omezení, než 
jako útok na nemocnici, než jako 
snahu zpochybnit její další existen-

ci. Bezpochyby by bylo zajímavěj-
ší, pokud by článek místo „větši-
na chceme“ uvedl konkrétní kroky 
a činy, jež vedení města pro záchra-
nu nemocnice v posledních dvou 
letech udělalo. Pouze dávat peníze 
totiž NESTAČÍ(!), i když je to nej-
snazší. Je nutno „makat“ a jednat 
a konat a zase jednat! Samo se totiž 
nic neudělá ani nezařídí a vynalože-
né prostředky jen budou zmrhány. 
(Koneckonců, vždyť i jen vyjednat, 
aby rekonstrukce celých 430 m uli-
ce TGM byla hotova už ani ne za tři 
čtvrti roku, jistě stálo spoustu práce 
a vyžádalo si nemalého úsilí.)

Článek obsahuje velkolepý pře-
hled nákladů, jež město dosud na 
podporu nemocnice uvolnilo. Část-
ka je to vskutku impozantní, a to i po 
odečtení 22 milionů úvěru nemocni-
ce, které do přehledu nepatří, protože 
se nejedná o výdaj z rozpočtu města, 
což autoři článku bezpochyby dobře 
vědí, neboť za úvěr má město „pou-
ze“ ručit. (Jen tak mimochodem, po-
četní operace sčítání a odčítání jsou 
v „přehledu“ poněkud nepřehledné. 
Vzhledem k těm 22 milionům, kte-
ré do přehledu nepatří, se sice jed-
ná jen o „prkotinu“, ovšem poněkud 
to zpochybňuje důvěryhodnost ce-
lého „přehledu“.) Hrozba škrtáním 
investic a vyhrožování náklady, jež 
„každý jednotlivý obyvatel“ Sušice 
za provoz nemocnice ponese, vyvo-
lávají dojem, že je zle a bude ještě 
hůře. To bezpochyby bude, pokud 
město nezmění svůj poněkud své-
rázný přístup k záchraně nemocnice.

Co se investic týká, jsou investice 
nezbytné a investice zbytné; a je jis-
té, že mnohá investice = nová stav-
ba by bezpochyby mohla být nahra-
zena adaptací existujícího objektu. 
¬ Bylo by to levnější a nezabíralo 
by to poslední zbytky rozvojových 
ploch města. Kupříkladu plánova-
ná nová sportovní hala by jistě byla 
obohacením města (nejlépe pokud 
by stála úplně někde jinde), ovšem 
bezpochyby nepatří mezi investi-
ce akutně nezbytné. Zejména když 
předpokládané realizační náklady 
vzrostly z uváděných cca 50 milio-
nů v roce 2017 na čtyřnásobek v roce 
2019; letos byl sice odhad snížen 
o čtvrtinu, ale zkušenost říká, že při 
realizaci stavby náklady přesáhnou 
všechny odhady. (Bude hala nako-
nec stát čtvrt miliardy? Zde by jis-
tě také bylo zajímavé vědět, kolik 
„každý jednotlivý obyvatel“ Suši-
ce, včetně kojenců, bude přispívat 
na realizaci a následný provoz haly.)

Názor občana: Nemocnice – jaká bude další cesta?
Autoři článku si stěžují, že „se ně-

kterým členům rady města ... nedaří 
získat přehledný materiál o“ nemoc-
nici. Kterým „některým“ členům, 
když ostatní ten problém zřejmě ne-
mají? Většina členů městské rady byla 
členy i předchozích zastupitelstev 
a dokonce i správní rady nemocnice 
OPS. Jsou snad současné podklady 
poskytované nemocnicí SRO horší 
než podklady poskytované vedením 
nemocnice OPS? V čem konkrétně? 
Nebo je snad problémem porozumění 
obsahu podkladů? – Vždyť se jedná 
o stejné lidi, kteří dohlíželi na OPS! 
(Jen na okraj: informace o nemocnici 
OPS požadované na základě zákona 
106/1999 Sb. město, které bylo zakla-
datelem nemocnice OPS a jehož nej-
vyšší přestavitel a další člen rady byli 
dlouhá léta členy správní rady nemoc-
nice, město odmítlo poskytnout s tím, 
že žádné nemá. Obstrukce, nebo co? 
A ještě jen tak mimochodem, stejně 
se chovalo i vedení OPS.)

Autoři článku tvrdí, že dosud 
„není ani zcela zřejmý jasný záměr 
[jak] ... dosáhnout stabilního udrži-
telného provozu“ nemocnice. Inu, 
stačí si pouze přečíst bod b/2 usne-
sení zastupitelstva z 18. prosince 
2019. Zápis usnesení sice není pro 
naprosté laiky možná dostatečně vy-
povídající nebo dostatečně detailní, 
jak už tak v zápisech bývá zvykem, 
ale pro zastupitele, kteří se dlouhá 
léta problematikou sušické nemoc-
nice zabývají, jistě není problém mu 
rozumět, zvláště když mají k dis-
pozici rozsáhlé podrobné podkla-
dy k jednání zastupitelstva 18. 12. 
2019 (pokud již podklady vyhodili, 
jsou jim k dispozici na webových 
stránkách městského úřadu Sušice 
v položce Zastupitelstvo města-Ma-
teriály). Stojí v něm (v tom usnesení, 
ne v tom úřadu)„.. zvolit variantu 1) – 
provoz nemocnice se třemi lůžkový-
mi odděleními, komplementem (CT, 
RDG, SONO a laboratoř) a ambu-
lancemi včetně pohotovostní služ-
by“, což po rozšifrování v principu 
znamená: nemocnice bude provo-
zovat pouze základní akutní lůžko-
vou péči, tedy: lůžka chirurgická, 
interní a následné péče, příslušný 
komplement a ambulance. Takže 
žádná ortopedie, jak autoři článku 
čtenářům podsouvají (ani plastická 
chirurgie, která byla v sušické ne-
mocnici již také provozována). Ne-
mocnice prostě bude provádět všech-
ny úkony, které jsou s pojišťovnami 
nasmlouvány. Pokud jim v tom nikdo 
nebude bránit. Tečka.

Vizitkou každého „dobrého hos-
podáře“, jenž je v článku také zmi-
ňován, je to, že provozní náklady 
svého nebo svěřeného hospodářství 
nehradí z kapitálových příjmů. Pro-
to otázku, zda „získat peníze ... pro-
dejem vlastního majetku“ je určitě 
nutno chápat jen jako otázku řečnic-
kou, zvláště u vědomí toho, že měs-
to v roce 2008 prodalo areál býva-
lé porodnice na Hrádecké, jenž byl 
zamýšlen jako další objekt sociální 
péče, za pouhých 455 Kč/m2. Přitom 
předchozí nemocniční provoz objekt 
pro tuto funkci přímo předurčoval.

(Pozn.: Prodejní politika města je 
celkově poněkud nevyrovnaná, ne-
boť na jedné straně se strategických 
pozemků a objektů levně zbavuje – 
viz např. Hrádecká nebo ČOV –, na 
straně druhé docela draze pozem-
ky nakupuje, např. objekt MABET 
město v roce 2018 koupilo za 2728 
Kč/m2 {úvahy, že na výši ceny snad 
měla vliv stranická příslušnost pro-
dávajícího, jsou určitě neoprávněné}; 
a poslední pozemky vhodné pro roz-
voj města – v Sole – vedení města 
koupit vytrvale odmítá, ač jejich vy-
užití pro další hypermarket možná 
nevylučuje. Snad proto, že Sušice je 
jenom první v ČR ve výměře plochy 
hypermarketů na obyvatele?)

Zrušení nemocnice je nyní 
snadnější než dříve, protože do-
kud nemocnice byla obecně pro-
spěšnou společností, o zrušení 
rozhodovalo zastupitelstvo, tedy 
21 osob. Nyní, když je nemocni-
ce SRO, o zrušení zřejmě rozho-
duje pouze městská rada („která 
je současně valnou hromadou ... 
nemocnice“), tedy 7 osob, proto-
že pouze rada města tvoří valnou 
hromadu, která má příslušné pra-
vomoci. Jak se tedy vedení měs-
ta rozhodne? Začne pracovat pro 
zachování a prosperitu nemocni-
ce (jak bylo řečeno, pouze peníze 
nestačí), nebo bude pokračovat 
v dávno nastoupené tradici a bude 
raději podporovat výstavbu další-
ho supermarketu?

Tak co vedení města s nemoc-
nicí zamýšlí – zrušit, nebo zachrá-
nit? Investice, nebo občané? Win-
ston Churchill se o Američanech 
vyjádřil, že se lze spolehnout, že 
vždy udělají tu správnou věc – 
poté, co vyzkoušejí všechny ostat-
ní možnosti. Ve světle uvedeného 
článku vyvstává zásadní otázka: 
máme vůbec šanci se dočkat?

10. června 2020
Vladimír Říha

to pomohlo zlepšit kvalitu života 
a životního prostředí v naší zemi. 
Podobná situace je ve všech roz-
vinutých státech světa. A přesto 
prožíváme bezprecedentní su-
cho a nedostatek vláhy, odumí-
rání lesů, motýlů, obojživelníků, 
doslova drancování a devastaci 
zemědělské půdy, likvidace mok-
řadů, úbytek kvalitní zemědělské 
půdy, plýtvání s dešťovou vodou 
atd. To všechno jsou nenahradi-
telné ztráty na kvalitě našeho ži-
votního prostředí. Celá česká kra-
jina trpí následky hospodaření, 
které má na mysli pouze krátko-
dobý fi nanční zisk. A to jak v le-
sích, tak na zemědělské půdě.“

Jaký je váš názor na globální 
oteplování?

„Spíše bych mluvil o klimatic-
ké změně. To, že k ní dochází a že 
lidská činnost v tom hraje určitou 
roli, je myslím nepopíratelné. Do 
jaké míry však, to nevím a nedo-
volím si tvrdit.“

Souhlasíte s aktivistkou Gre-
tou Thunberg?

„Jen částečně. Ano, měli by-
chom pro Zemi a životní pro-
středí dělat více. Zároveň ne-
lze mít péči o životní prostředí 
jako ‚Boha‘ nebo modlu, které se 
musí podřídit úplně všechno. To 
by mohlo vést k ‚ekocentrické‘ 
diktatuře, jejíž nejhorší důsled-
ky by mohly vést až k zabíjení 
lidí kvůli snížení počtu obyvatel 
Země. To rozhodně nepovažuji 
za správné.“

Co považujete v ochraně ži-
votního prostředí za prioritu?

„Obnovu zdravé krajiny – změ-
nu hospodaření na polích a v le-
sích v ČR a ve vyspělých zemích, 
nastavení a dodržování základ-
ních pravidel ochrany ŽP (ovzdu-
ší, voda, odpady) v rozvojových 
zemích.“

Věříte, že se podaří vyčistit 
oceány, především zbavit se Vel-
kých Tichomořských Odpadko-
vých Skvrn (Great Pacifi c Gar-
bage Patch), pomocí vynálezu 
Holanďana Boyana Slata?

„Možná. Každý počin tímto 
směrem je dobrým krokem.“

Děkuji za zajímavý 
rozhovor.

Annie Novotná, 
sexta A

2. 7. Světový den UFO, 5. 7. Mezinárodní den objetí zdarma

9. 7. Světový den veterinárních lékařů, 11. 7. Světový den populace

5. 6. Světový den životního prostředí

Životní prostředí je jeden z nej-
důležitějších faktorů pro život 
celé planety, tudíž i život nás, 
lidí. Více jak 8 milionů tun od-
padu končí každoročně v oceá-
nech a v mořích je více mikročás-
tic plastu než hvězd v naší galaxii.

Proto je tento den jedním z nej-
významnějších Světových dnů 
a je věnován problematice zlep-
šení životního prostředí na celé 
planetě.

Rozhovor jsme vedli s panem 
Mgr. Vladimírem Ledvinou, 
který pracuje jako krajinářský 
architekt a provozuje zde na Šu-
mavě Komplexní služby pro za-
hradu, park a krajinu. 

Co jste vystudoval?
„Obor Ochrana životního pro-

středí na Přírodovědecké fakultě 
UK v Praze a Krajinářskou ar-
chitekturu na Birmingham City 
University v UK.“

Měl jste už od dětství blízký 
vztah k přírodě?

„Ano, především díky svým 
rodičům a častému pobytu na 
venkově a v přírodě. Trávil jsem 
v přírodě velkou část svého volné-
ho času a rodiče mě nepřímo uči-
li mnoho věcí o rostlinách, zví-
řatech i fungování přírody jako 
celku. Tatínek byl myslivec a ma-
minka náruživá zahradnice.“

Co vás na přírodě nejvíce 
fascinuje? 

„Její krása a rozmanitost a to, 
jak vše na sebe navazuje, je vzá-
jemně propojená a funguje v do-
konale uspořádaných systémech. 
Fascinuje mě, jak jsou jednotli-
vé prvky přírody propojené a na 
sobě závislé. Učili jsme se, že zá-
kladem fungování přírody je ‚boj 
o přežití‘, ale já jsem přesvědčen, 
že příroda funguje na základě 
‚spolupráce‘ všech jejích složek.“

Myslíte si, že se toho pro 
ochranu životního prostředí 
dělá dost? 

„Myslím si, že určitě ne. Dělá se 
toho hodně, ale hlavně tam, kde 
na to zbydou peníze, a ne přede-
vším tam, kde je to nejvíce tře-
ba. Například u nás se udělalo 
v posledních desetiletích hodně 
pro čistotu ovzduší, pro čistotu 
vod v řekách a pro snížení zátěže 
přírody odpady z lidské činnosti. 
To jsou velmi dobré věci a velmi 

A který z nich vám svým zpě-
vem vykouzlí úsměv na tváři?

,,Na tváři mi vykouzlí úsměv 
v podstatě všichni, a to především 
ráno. Ale pokud bych si měla vy-
brat jenom jednoho nejlepšího 
pěvce, bude to kos. Jeho večerní 
‚preludia‘ jsou jedinečná.“

Myslíte, že je ptáky nutné 
dokrmovat?

,,Rozhodně ano, a to nejen 
v zimě, ale i v létě. Blízko lesa 
jsou na tom ptáci určitě lépe než 
ve městech, kde by dokrmování 
mělo být pravidlem.“

A máte s opeřenými přá-
teli i nějakou nepříjemnou 
zkušenost?

,,Zkušenosti jsou většinou 
příjemné, jen si dávám od jis-
té doby pozor, když nad naší 
zahradou přelétají kachny na 
sousedovic rybníček, abych se 
nemusela po jejich ‚zásahu‘ jít 
vysprchovat.“

Děkujeme za rozhovor.
Jonáš Janda 

a Patrick Dungan, 
sexta A

8. 8. Mezinárodní den ženského orgasmu, 9. 8. Mezinárodní den 

původního obyvatelstva, 10. 8. Mezinárodní den baru Jekyll & Hyde

5. 6. Mezinárodní den ptačího zpěvu

Jaro je v plném proudu a s při-
bývající zelení oslavujeme i Me-
zinárodní den ptačího zpěvu, kte-
rý připadá na pátého června. Na 
tento rozhovor jsme si dovolili 
pozvat zaujatou ptačí pozorova-
telku, architektku, paní Irenu 
Jandovou.

Bydlíte takřka v přírodě 
a o přítomnost ptáků nemáte 
jistě nouzi. Který z nich je pro 
vás symbolem přicházejícího 
jara?

 ,,Symbolem přicházejícího jara 
je pro mne především konipas 
a rehek. Oba jsou to tažní ptá-
ci a jejich přítomnost nabudí tu 
správnou jarní atmosféru.“

Bydlíte blízko lesa, odráží se 
tato skutečnost na rozmani-
tosti ptačích návštěvníků vaší 
zahrady? 

,,Ano, naši zahradu navštěvují 
pravidelně kromě běžných sýko-
rek i zajímavější druhy, jako na-
příklad dlask či konipas luční. 
Občas je k vidění i strakapoud 
a velkou radost mi vždy udělají 
i stehlíci.“

ZA POHÁDKOU DO MLÁZOV
Pohádková chalupa plná zážitků

Navštivte Pohádkové chalupy v Mlázovech u Kolince na ojedi-
nělou výstavu skřítků, víl, vodníků, čertů a jiných pohádkových by-
tostí. Kromě výstavy je zde Pohádková mandalová zahrada s mnoha 
zastaveními. Na prázdniny jsme pro vás připravili Tvořivou dílničku 
kde si každý může udělat svůj suvenýr nebo dárek, v některých dnech 
si můžete vyrobit na hrnčířském kruhu svůj hrneček. Každou neděli 
od 14 hodiny si můžete udělat a upéct pravou českou buchtu k ne-
dělní kávě o čtvrté. Děti se mohou povozit na poníkovi. Možnost ob-
čerstvení, ubytování autokemp, ohniště.

Ideální místo pro rodiny i dříve narozené
Otevřeno o prázdninách:

červenec, srpen – denně 10–17 hodin
Informace a objednávky skupin na tel. 608 96 16 11

Akce o prázdninách
+ Každou neděli od 14 hodin pečení českých buchet.
+  Každý čtvrtek od 19 hodin Večerní prohlídky s průvodcem s po-

sezením u ohně
+  V úterý 7, 14, 21, a 28. července od 11 hodin tvoření na hrnčíř-

ském kruhu.
+  Každý čtvrtek od 19 hodin Večerní prohlídky s průvodcem s po-

sezením u ohně.
+  5. července a 3 srpna – večerní prohlídka při úplňku s programem 

vyprávění spisovatele Hynka Klimka o pohádkových bytostech 
a pověstí na Šumavě od 19 hodin

Přijďte se malinko pobát – zapohádkovat
www.pohadkovachalupa.cz
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 15. června 2020 

• Rada města projednala a schválila účetní závěrku společnosti Su-
šické lesy a služby, s. r. o. za rok 2019. 
• Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 

ve výši 590 218,25 Kč takto: Příděl do SF 590 218,25 Kč. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na akci „Dodávka a montáž 

interiéru informačního centra v prostoru 1. přízemí domu č. p. 10/I v Suši-
ci“ s fi rmou Jan Čtvrtník ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU, Na Hej-
čarech 160, 376 65 Dolní Bukovsko, IČ: 40732550, DIČ: CZ6407040420, 
za cenu díla 566.000,00 Kč bez DPH, tj. 684.860,00 Kč včetně 21% DPH 
a zároveň pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
• Rada města schválila částečnou úhradu předmětu plnění díla podle 

smlouvy o dílo A – 003276 – 00, článek 2.1.1. s architektonickou kanceláří 
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 
10, IČ: 27216217, DIČ: CZ27216217, na akci „Dům č. p. 48 – Stará Lékárna“ 
v maximální výši 628 099 Kč bez DPH, t. j. 760 000 Kč včetně 21% DPH. 
• Rada města schválila zařazení hasičské čtyřkolky RZ P028000 

a hasičského vozidla Tatra T 815 RZ 150TERRA do fl otilového pojištění 
u Generali Česká pojišťovna a pověřila starostu města podpisem přehledu. 
• Rada města schválila přidělení grantů v 1. kole 2020 Grantového 

programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání 
a dotací na montáž a demontáž pódia podle přílohy a pověřila starostu měs-
ta podpisem smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektu v oblasti kul-
tury, sportu, volného času a vzdělávání. Částky budou hrazeny z org. 184. 
• Rada města souhlasila s konáním těchto akcí na ostrově Santos: 

„Metal Madness“ (28. – 29. 8. 2020, MF Production, z. s.); „Den pro rodi-
nu“ (13. 9. 2020, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy); „Sportovní 
hry seniorů“ (19. 9. 2020, Senioři ČR, z. s., Základní organizace Sušice); 
„Jarní setkání turistů Plzeňského kraje – akce ke 130. výročí založení od-
boru Klubu českých turistů v Sušici“ (3. 10. 2020, Klub českých turistů, 
odbor Sušice); „Czech Cup města Sušice kvalifi kace na MČR v Timber-
sports“ (4. 10. 2020, Průcha – motorové nářadí, s. r. o.); „Závody horských 
kol Sušický High Point MTB maraton“ (17. 10. 2020, High Point bike team 
Sušice, z. s.) za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro 
zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova Santos. 
• Rada města schválila poskytnutí dotace na činnost organizaci Sva-

tojánci z. s., IČ: 03749193 ve výši 5 000 Kč a pověřila starostu města pod-
pisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
• Rada města schválila poskytnutí dotace Muzeu Šumavy Sušice,

IČ: 00075116, na vydání Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy X ve 
výši 10 000 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 
• Rada města schválila poskytnutí dotace na „Novostavbu střeliště“ 

Sportovně střeleckému klubu Sušice, z. s., IČ: 26989115, ve výši 40 000 Kč 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 
bude hrazena z org. 180. 
• Rada města vzala na vědomí informaci o hospodaření společnos-

ti Sušická nemocnice s. r. o. za měsíc duben 2020 a výhledu fi nančních 
toků na červen 2020.
•  Rada města rozhodla,  že město Sušice,  jako jediný společník obchod-

ní společnosti Sušická nemocnice s. r. o.,  se sídlem Chmelenská 117,  342 01 
Sušice,  IČO: 081 76 302,  poskytne uvedené společnosti po obdržení souhlasu 
jejích jednatelů ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  v platném 
znění,  peněžitý příplatek ve výši 5 000 000 Kč,  a to z důvodu zajištění fi -
nanční konsolidace obchodní společnosti za účelem poskytování zdravotních 
služeb. Rada města souhlasila s tím,  aby město Sušice za účelem naplnění 
tohoto usnesení učinilo vůči společnosti Sušická nemocnice s. r. o. potřebná 
právní jednání zejména v podobě uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku.“ 
• Město Sušice ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO:
081 76 302, doporučilo uzavřít smlouvu o poskytnutí zdravotních služeb 
jako služeb obecného hospodářského zájmu. 
Kompletní usnesení z jednání rady a zastupitelstva města na www.mestosusice.cz

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

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

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

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

• Zastupitelstvo města souhlasilo, aby návrhy č. 1, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 
16, 22, 25, 30A, 31, 36, 39, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 
66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 96, 98, 99, 103 byly ak-
ceptovány do dalšího postupu pořizování změny ÚP Sušice.
• Zastupitelstvo města souhlasilo, aby návrhy č. 2, 13, 38, 40, 105 byly 

akceptovány do dalšího postupu pořizování změny ÚP Sušice.
• Zastupitelstvo města souhlasilo, aby návrhy č. 6, 7, 11, 24, 30B, 32, 

45, 57, 70, 87, 100, 101, 102, 104, nebyly akceptovány do dalšího postupu 
pořizování změny ÚP Sušice.
• Zastupitelstvo města souhlasilo, aby návrhy 23, 44, 90 a 95 byly ak-

ceptovány do dalšího postupu pořizování změny územního plánu Sušice 
za podmínky zpracování územní studie.
• Zastupitelstvo města souhlasilo s ponecháním regulativu na celém 

správním území, kterým se vylučuje výstavba maloobchodních prodejen 
a nákupních center s velikostí zastavěné plochy nad 1000 m² v jedné lokalitě.
• Zastupitelstvo města souhlasilo, aby návrhy č. 3, 4, 14, 18, 19, 20, 

26, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 42, 46, 51, 55, 64, 67, 68, 69, 77, 78, 80, 81, 82, 
83, 88, 93, 94, 97 byly akceptovány do dalšího postupu pořizování změ-
ny ÚP Sušice.
• Zastupitelstvo města nesouhlasilo, aby návrh č. 17 byl akceptován 

do dalšího postupu pořizování změny ÚP Sušice.
• Zastupitelstvo města nesouhlasilo, aby návrh č. 21 byl akceptován 

do dalšího postupu pořizování změny ÚP Sušice.
• Zastupitelstvo města nesouhlasilo, aby návrhy č. 29, 41, 50 a 63 byly 

akceptovány do dalšího postupu pořizování změny ÚP Sušice. 
• Zastupitelstvo města nesouhlasilo s ponecháním regulativu: země-

dělské stavby jsou přípustné za podmínky, že bezprostředně souvisí se stá-
vajícím zemědělským areálem nebo zemědělskou usedlostí.

Nabídka kroužků Střediska volného času při ZŠ Sušice, Lerchova ul. 
Klostermannova 1330 – školní rok 2020/2021

Obec Mokrosuky  Nadmořská výška: 532 m n. m.
Počet částí: 2 – Mokrosuky, Lešišov Katastrální výměra: 697 ha
Počet obyvatel: 130  Z toho v produkt. věku: 91
Průměrný věk: 43,7   Pošta: Ne  Škola: Ne 
Zdravotnické zařízení: Ne        Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano         Vodovod: Ano    Plynofi kace: Ne
Historie: První písemná zmínka pochází z roku 1418 v souvislosti 
s mlýnem. V 16. století Václav Vintíř z Vlčkovic prodal ves Perglárům 
z Perglasu, kteří zde postavili renesanční tvrz s vodním příkopem 
a později se stali majiteli též Račínové z Račína. 
Pamětihodnosti: zámek, kaple sv. Václava, Dvě památné lípy – čtyř-
setletá třetí největší v západních Čechách a šestisetletá, zámek, po-
mník prof. MUDr. Václavu Vojtovi
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek Mokrosuky 
Kontakt: tel. 376 594 194, e-mail: mokrosuky@sumavanet.cz
Úřední hodiny: po: 19.00–20.30 čt: 19.00–20.30 
Starosta: Zdeněk Němec informuje o tradičních akcích:
Akce během roku – novoroční setkání na vrchu Homolka, maso-
pustní průvod, stavění máje, pouťová zábava 28. 9., myslivecký ples 
– listopad, rozsvěcení vánočního stromku, vánoční divadlo 
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, wikipedia.cz,
www.mokrosuky.cz  ED

• Obce ORP Sušice •

Mokrosuky

Loutkáři vás zvou na výstavu
U příležitosti sta let od založení sokolského divadla 

v Sušici uspořádají zdejší loutkáři výstavu loutek a kulis. 
Mnohé z loutek, které budou ukázány, pamatují den 4. 12. 
1920, kdy se poprvé představily veřejnosti. Od té doby 
se návštěvníci sokolovny setkávají s Kašpárkem a jeho 
kamarády až do současnosti. Proto je sušické loutkové 
divadlo nejdéle hrající v rámci západních Čech. Výstava bude zahájena 
vernisáží v sobotu 11. 7. v 15.00 hodin a bude pokračovat v dalších dnech 
od 9.00 hodin do 17.00 hodin a to až do neděle 26. 7. 2020. Přijďte se 
podívat do Husova sálu v sokolovně. Srdečně vás zvou sušičtí loutkáři. 

Svaz zdravotně postižených Šumava 
– Klub Sušice vás zve na

POSEZENÍ PŘI HUDBĚ
Kde: v jídelně DPS (naproti letišti)
Kdy: v úterý 14. července od 15 do 18 hod.
Program: • Informace o rekondičním pobytu
 – Sezimovo Ústí – 8. 10. 2020–14. 10. 2020, 5 950 Kč
 – Závazné přihlášky!
  • Volná zábava – hudba, tanec
  • Malé občerstvení  Výbor klubu SZP
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Druhá mezi pedagogy v ČR

Noc kostelů 2020

12. června 2020 proběhla tra-
diční Noc kostelů. Vzhledem k sou-
časné situaci byl program omezeněj-
ší oproti letům minulým, stejně tak 
nemohla být zpřístupněna jindy ob-
líbená místa. Letošní motto: „Učinil 
jsi měsíc k určování času... Přivá-
díš tmu, NOC se snese... Slunce 
vychází... Člověk vyjde za svou 
prací“ jako by bylo povzbuzením 
do této doby – čas nám zde daný je 
omezený a může přijít temná noc, 
ale slunce přesto zase vyjde. A tak 
i lidé mohli zase projít branami kos-
telů, klášterů, kapliček a modlite-
ben, které nabízely jak tradiční, tak 
i zcela nové, někdy jedinečné pro-
gramy. Jako každý rok i letos bylo 
možné začít putování po sušických 
duchovních místech v kostele sv. 
Václava komentovanou mší sva-
tou. Následně se program rozeběhl 

i v dalších kostelích, letos bohužel 
s výjimkou kaple sv. Rocha a kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie. Cír-
kev bratrská dala ve své přednášce 
možnost nahlédnout do Duchovní 
historie českého národa. V klášter-
ním kostele sv. Felixe bylo možné 
nejen vyposlechnout, ale také na 
vlastní oči vidět výsledek Příběhu 

obnovy oltáře Panny Ma-
rie Sušické. A „Andělíček“ 
ústy pana doktora Lhotáka 
povyprávěl o Sušici za časů 
morových. Současně bylo 
možné si jednotlivá místa 
prohlédnout, zastavit se, po-
povídat si anebo si již zna-
veni poslechnout koncert. 
Jaká bude příští Noc koste-
lů? A proč neotevřít brány 
kostelů častěji? Minimál-
ně kaple Anděla Strážce se 
nyní bude otevírat mnohem 
častěji.  Bohumír Vejvoda

„Je to vyrovnaná a klidná síla, 
jen tak něco ji nerozhodí. Zvládla 
se rychle zorientovat v nově nastalé 
situaci, okamžitě vymyslela a zpro-
cesovala způsob, jak vést výuku on-
line a pomohla v tom i ostatním. Má 
svůj názor, nebojí se ho říct a stojí 
si za ním. Není lhostejná, zajímá se 
o všechno a všechny kolem sebe a je 
to z jejího přístupu cítit – máte pocit, 
že jste v dobrých rukou, že to s vámi 
někdo myslí dobře.“ To byla slova, 
kterými porota představila Štěpán-
ku Baierlovou na slavnostním vy-
hlášení odborné ceny pro inspira-
tivní pedagogy Global Teacher Prize 
Czech Republic. Sušická učitelka ZŠ 
Lerchova 12. června převzala oce-
nění pro inspirativní pedagogy ve 
Vrtbovské zahradě pod Pražským 
hradem z rukou senátora Jiřího Rů-
žičky. Nedávno jsme v Sušických 
novinách (8/20) informovali o postu-
pu Štěpánky Baierlové ze 184 kandi-

dátů, do 32členného semifi nále a po 
té dokonce mezi 11 fi nalistů. Dnes 
přinášíme zprávu o zisku ocenění za 
2. místo a to je určitě důvod k další-
mu oslovení úspěšné kantorky: 

Letošní ročník byl výjimečný, 
jak fi nále probíhalo?

„Celou soutěž ovlivnila pandemie 
koronaviru. Vloni odborná porota 
rozhodovala podle toho, jak fi nalisté 
učí naživo. Letos jsme museli ukázat, 
že umíme učit také online – učitel má 
být kreativní a inovativní v každé si-
tuaci. Absolvovali jsme rozhovory 
s porotci, povídali si o všem, co nám 
v naší práci připadá důležité, porota 
nás také navštívila ve školách a při-
pojila se i k online hodinám s dětmi. 
Pro všechny to bylo něco nového.“ 

Podle umístění to vypadá, že 
jste vzdálenou výuku zvládla, mů-
žete nám říci, jak probíhala?

„Začátky byly docela složité, 
naše škola na tuto situaci nebyla při-

pravená, ale možná to nás nastarto-
valo k tomu, abychom začali urych-
leně hledat nějaké řešení. Během 
14 dnů celá škola přešla na Google 
Suite, zřídili jsme školní účty pro 
učitele i žáky a začali se společně 
učit, jak pracovat s novými nástroji. 
Asynchronní výuku jsme organizo-
vali ve virtuálních učebnách Google 
Classroom, k online hodinám jsme 
začali využívat prostředí Meet. Kaž-
dý týden jsme se s kolegy scházeli 
online, na těchto setkáních jsme se 
seznamovali s novými online ak-
tivitami a vzájemně sdíleli vše, co 
se nám daří, ale i čeho se vyvaro-
vat. Myslím, že nás učitele to hod-
ně semklo a také posunulo. Třeba 
na 1. stupni kolegyně v současné 
chvíli zvládají učit ve třídě patnác-
tičlenné skupiny a ostatní žáky do 
třídy připojit online. Něco, o čem 
bychom si před půl rokem mysleli, 
že je nereálné.“ 

Znamená to, že jste běžnou 
výuku jen překlopili do online 
prostředí?

„To ne, učit děti na dálku je něco 
úplně jiného. Nejde jen překlopit ak-
tivity ze třídy do online prostředí. 
Museli jsme více přemýšlet o tom, 
jaká látka je důležitá, na co si děti 
mohou přijít samy, co jim vysvětlit 
třeba prostřednictvím videí, která 
jsem dětem začala natáčet. Výuku 
jsem se snažila organizovat v týden-
ních blocích, část výuky jsem zamě-
řila na probírané učivo a další část 
na rozvoj dovedností, které se dětem 

budou hodit i do budoucna. Hodně 
jsme se věnovali rozvoji logického 
myšlení – logickým úlohám, řešení 
různých šifer a hádanek. Součástí 
práce bylo také sebehodnocení, kte-
ré děti dělaly na konci každého týd-
ne. Ze začátku to pro ně bylo hodně 
těžké, hodnotit sám sebe neumí ani 
spousta dospělých. V závěrečných 
hodnoceních je ale vidět velký po-
sun, děti během vzdálené výuky od-
vedly velký kus práce.“

Blíží se konec roku, velkým té-
matem je hodnocení. Jak budete 
své žáky hodnotit?

„Psát známky na vysvědčení je 
pro učitele vždy obtížné, práci za 
celé pololetí vtěsnat do pětibodové 
stupnice. Vzdálenou výuku jsem po-
jala trochu jako výzvu, nedala jsem 
jedinou známku. Snažila jsem se 
o formativní hodnocení, což je hod-
nocení procesu učení, ne výsledku. 
Nechtěla jsem hodnotit, jak děti za-
dané úkoly splnily, ale spíše je for-
mou komentářů a doplňujících infor-
mací vést k tomu, jak se zlepšovat. 
Myslím, že se nám to docela dařilo, 
i když to bylo náročnější pro mne 
i pro ně. Nechala jsem své žáky, aby 
se podíleli i na svém závěrečném 
hodnocení, v hodnotících dotazní-
cích sami popsali, co jim šlo, co se 
jim naopak nedařilo, jaký udělali 
posun. Ráda bych takto pokračo-
vala i v dalších letech. Myslím, že je 
důležité, aby děti cítily odpovědnost 
za své vzdělávání.“ 

Děkuji za odpovědi.  ED

Stopař Král vás provede zeměkoulí
Cestovatel Slávek Král byl za-

psán do knihy rekordů a vydává 
1. knihu.

Sušický rodák Slávek Král 
cestuje po světě stopem už 9 let. 
Za tu dobu dvakrát objel země-
kouli a na každém kontinentu 
strávil minimálně půl roku. Pro-
cestoval 84 zemí světa, celkem 
to čítá přes 250 000 km. Zároveň 
v mnoha zemích pracoval a v po-
slední době ho nerozlučně prová-
zí jeho fenka Corey. Momentálně 
přednáší o cestování (několikrát se 
svým programem zavítal i do Suši-
ce), vystupuje na největších cesto-
vatelských festivalech, též pořádá 
svůj vlastní „Travel Stand-up fes-
tival“. V těchto dnech odstartoval 
crowdfunding – předprodej své 
první knížky.

Slávek Král je také čerstvě 
zapsán v knize českých rekor-
dů za největší vzdálenost ujetou 
autostopem. K tomu dodává: „Pro 
ověření jsem nafotil všechny svoje 
zápisky z cest a doplnil to fotkami 
a mapkami. Přesně spočítat šlo 
pouze malou část skutečně ujetých 
kilometrů. I tak je to číslo rekordní. 
Stopoval jsem 54 měsíců v kuse.“

Stopařův průvodce zeměkou-
lí je Slávkova první knížka. Ob-
sahuje přes sto krátkých příběhů 
z jeho sedmi cest po všech obyd-
lených kontinentech. Ty nejblázni-
vější, nejzajímavější a nejextrém-
nější příběhy doplňuje pojmy, které 
by měl každý znát. Od stopování 
a dobrovolničení, se tak dozvíte, 
jak na dumpster diving, squatová-
ní a mnoho dalšího (spaní u Masajů 
v Tanzanii, karneval v Riu, revolu-
ce naživo v Turecku, rok bydlení 
v autě na Novém Zélandu, sand-
boarding v Nikaragui atd.) 

Více info o knize a jak jí získat 
najdete na www.slavekkral.cz. ED

(11. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Svatý Prokop (CZ, 10.–11. století) byl jeskynní asketa, proslulý dob-

rosrdečností a sérií zázraků, konaných za života i posmrtně. Když prv-

ně vstoupil do své jeskyně, vyletěli z ní dírou ve stropě čerti. Jindy byl 

spatřen, jak orá pole ďáblem, poháněje ho křížem. Pro svůj věhlas byl, 

po vícerém přemlouvání, ustanoven opatem benediktinského kláštera. 

Nakonec předpověděl den své smrti.

Je patronem Čech, horníků a rolníků, proti působení ďábla a zlým 

duchům. Kostel sv. Prokopa v Prášilech z roku 1803 byl vojáky v padesá-

tých letech přestavěn na kulturní středisko (kino, pivo, tělocvik). Neudr-

žován a vykraden byl v sedmdesátých letech opuštěn. Odstřelen roku 

1979. Občanské sdružení Vlídné vidiny usiluje o obnovu spirituálního 

účelu místa, kde kostel stával.

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

Vivaldi i Dvořák v sokolovně
Nevšedním zážitkem bylo vy-

stoupení Českého komorního 
orchestru ve velkém sále sušic-
ké sokolovny. Koncert 25. červ-
na uspořádal Kruh přátel hudby 
ve spolupráci se Sušickým kul-
turním centrem. Klasická hudba 
má své tradiční místo ve Smeta-
nově sále gymnázia, ovšem, jak 
se ukázalo, i sokolovna dokáže 
udržet a přenést vytříbený zvuk 
akustických nástrojů i pěveckého 
hlasu. Navíc samo těleso hrálo 
přímo v hledišti blíže divákům. 
V příhodném osvětlení tak vynik-
la více než sto let udržovaná krá-
sa Tyršova sálu a bylo to opravdu 
dokonalé souznění. 

Do Sušice zavítal jedenácti-
členný smyčcový soubor se zpě-
vákem. Ve středu orchestru – či 
spíše v pozadí, protože jeho ná-
strojem je basa – se tyčil kontra-
basista Jakub Waldmann, jenž 
je zároveň předsedou sušické-
ho Kruhu přátel hudby. Během 
koncertu uváděl vybrané skladby 
a pro čtenáře SN jsem mu proto 
položil několik otázek. 

Je možné stručně charakte-
rizovat orchestr s tak dlouhou 
tradicí?

„Pojem ‚Český komorní or-
chestr‘ budí velký respekt. A to 
navzdory tomu, kdo v orchest-
ru právě sedí. Je to dáno do vel-
ké míry tím, že interpretační styl 
vtiskl orchestru největší český di-
rigent Václav Talich. Jeho nástup-
ce, pedagog a primarius Vlacho-
va kvarteta, Josef Vlach orchestr 
dovedl na všechna světová pó-

dia a jeho práce se zvukem 
a agogikou smyčcového sou-
boru byla školou pro mnoho 
slavných budoucích hudeb-
níků. O interpretační tradici 
dnes dbají Vlachovi studenti 
v čele s jeho dcerou Janou.“

Podle čeho jste vybí-
rali skladby pro sušický 
koncert? 

„Výběr skladeb byl ovliv-
něn naší chutí předvést sušic-
kému publiku ta nejkrásněj-
ší díla smyčcového repertoáru. 
Také jsme zatoužili po vynu-
cené přestávce si zahrát co je 
nám nejbližší. Jak pozitivního 
usměvavého Mozarta, tak citově 
hlubokého Dvořáka. Rumunské 
tance Bély Bartóka byla pocta 
lidové hudbě, ze které čerpali ti 
nejslavnější skladatelé.“

Jak se vám hrálo v sokolovně?
„Koncertovat v sokolovně byl 

pro nás opravdu veliký zážitek 
a zároveň milé překvapení. Or-
chestr seděl v hledišti, měli jsme 
výborný kontakt mezi sebou a po-
sluchači, kteří poslouchali s vel-
kým zaujetím. Myslím, že měli 
před s sebou krásný zvukový ob-
raz. Hudebníci, kteří byli v pro-
storách sokolovny poprvé, zarea-
govali nadšenými slovy: ‚To je jak 
na Žofíně‘. Cítím, že sokolovna 
není pouhá alternativa k výtečně 
znělému Smetanovu sálu gymná-
zia, ale důstojným partnerem, se 
kterým se musí počítat.“ 

Děkuji za odpovědi. 
Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

Kaple Anděla Strážce bude otevřena v době prázdnin 
každou neděli od 14 do 16 hodin. 

Přijďte se podívat na tuto jedinečnou dominantu města Sušice, 
přijďte zažít klid na tomto krásném místě.
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Podmokly
3. července od 16.30 hod. – Podmokelská synagoga 
Svitek Tóry z Přeštic – nový domov za oceánem
vernisáž výstavy fotografi í Sheily Pallay

Horažďovice
denně mimo pondělí 9.00–16.00 – Městské muzeum
Od Šillera po Hampla
aneb Tři století perníkářského řemesla v Horažďovicích
Hradiště Prácheň pohledem archeologie
Absolventská výstava – Eliška a Pavlína Buriánkovy

Hartmanice
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

Kašperské Hory
3. 7. | 21.30 – parčík pod kinem
LETNÍ KINO – Vlastníci

4. července od 10.30 hod. – Rechle u Modravy
Vázání vorů a plavba po Vchynicko-Tetovském 
kanálu – historie dřevařství

10. července od 21.30 hod. – parčík pod kinem
LETNÍ KINO – Chlap na střídačku

Strašín

17.–19. července – kostel Narození Panny Marie
pá 19.30 – Kolegium PKF – Prague Philharmonia
– Jan Souček – hoboj, Barbora Trnčíková – hoboj, 
Ondřej Šindelář – fagot, Filip Dvořák – cembalo, Petr 
Ries – kontrabas, A. Vivaldi, J. F. Fasch, J. D. Zelenka 
so 19.30 hod. – Fotbalové hřiště – Strip Dolls
 21.00 hod. – BROUCI BAND – The Beatles Revival
ne 11 hod. – Slavnostní mše sv. – Jaroslav Krček: 
Česká mše, Bronislava Smržová Tomanová – so-
prán, Karel Jakubů – tenor, Šarman Ensemble

Mouřenec
každý den od 16.30 hod. a soboty ještě od 11 hod.
Komentované prohlídky kostela a kostnice

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
do 31. července – 9–17.30 hod. – Hradní konírna
Zdeňka Dryková: Písmo beze slov – výstava grafi k
do 31. července od 10 hod. – Suterén hradního kostela
Ludvík Kovář – tvorba místního patriota a umělce
5. července od 15 hod. 
Rabský Floutek: Norská pohádka
7.–11., 21.–24. a 28.–31. července od 10.30 hod.
Ateliér Radost : Ukázka drátování
9.–11. července od 17.30 hod. 
Zážitkové lekce jógy pod vedením Lucie Žaloudkové
26. července od 15 hod. 
Rabský Floutek: Není drak jako drak

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
3.–6. srpna od 21.30 hod. 
Macbeth na hradě Kašperk – večerní představení

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
1.–31. července 10–17 hod.
Hrad v proměnách času – dobové a současné fotografi e 
o proměně a obnově hradu Velhartice za posledních 40 let
19. července od 16 hod. 
Pohádka z budíku – TEÁTR Pavla Šmída
24. července od 19.30 hod.
Prokletí velhartických pánů – večerní divadelní prohlídky
25. července od 10 hod.
Prokletí velhartických pánů – denní divadelní prohlídky
15. srpna od 20 hod.
Balada pro banditu – viz str. 1

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. (mimo čtvrtek)
pá 8–13.30 a 17–20 hod., so–ne 17–20 hod.
do 16. srpna – Roman Kárník – Tajnosti

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

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 –17 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: 9.00–17.00, pauza: 12.30–13.00
sobota: 9.00–14.00, neděle: 9.00–14.00 (1. 7.–31. 8.)
Výstavní prostory radnice – 6. patro – do 31. srpna

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
9. srpna od 18 hod. – Ostrov Santos
Matador – celovečerní bigbít

14. srpna od 21 hod. – Ostrov Santos
2 & 1/2 Chlapa

15. srpna od 9 hod. – Středisko volného času (Káčko)
6. ročník šachového turnaje v Sušici
přihlášky: safrovahana@seznam.cz, tel. 731 476 111

15. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Trautenberk

21. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Rybičky 48 + Sirky – koncert

22. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Retro party 80´& 90´ Djs Butcher + Drake

23. srpna od 14 hod. – Ostrov Santos
Rodinná olympiáda – Medvídek

28. srpna od 21 hod. – Ostrov Santos
Jakub Baierl & Yoga Kolektiv

29. srpna od 18 hod. – Ostrov Santos

30. srpna od 19 hod. – Café Amerika (býv. Jablíčko) 
Mexická kapela Mariachi – v rámci ŠLHV – str. 6 

5. září – kino Sušice
Paddy ś Bangers – fi lm o cestě USA, křest CD, koncert
předprodej od neděle 2. 8. 20.00 hod.

10. září od 19.30 hod. – Smetanův sál
JAZZ JAM SESSION – provází Karel Löffelman
Jaromír Helešic – bicí, František Uhlíř – kontrabas, 
Jaroslav Pruner – klavír

18. září od 20 hod. – Kino Sušice, platí vstupenky z 13. 3.
Lázeň perlivá – hraje SušDivOch

24. září od 19 hod. – Kino Sušice
Jáma lvová – tanec

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

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

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
4TET – J. Škorpík, D. Kollár, J. Korn, D. Uličník

15. prosince – KD Sokolovna
Anna K. – akusticky

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

11. července od 15 hod. – Husův sál v sokolovně

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

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

18. července od 8 hod. – náměstí Sušice

18. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Arakain + Paradox

24. července od 20 hod. – Kemp v Luhu
Výstupní hudební večer pražských herců k divadel-
nímu představení, které na podzim představí osob-
nost Karla Kryla (režie Michael Tarant).

24. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Chinaski – koncert

25. července od 14 hod. – Ostrov Santos
Dětský den

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

31. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Iné Kafe + hosté – koncert

1. srpna od 20 hod. – kino Sušice 
Převaděč – premiéra nezávislého amatérského fi l-
mu sušického režiséra Tadeáše Skrbka

1. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos 
František Nedvěd + Tie Break – koncert

7. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Latino party

8. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice

Sušice

Region

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba: po–so 9.30–15.30
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...
Příroda Šumavy a Pošumaví – velkoformátové fotografi e

4. července od 16 hod. – galerie Netopýr
Vernisáž výstavy – Tváří v tvář 
– portrét v českém malířství od 18. století do současnosti

4. července od 17 hod. – Finské kulturní centrum
Vernisáž výstavy – iittala 
– fi nské sklo a porcelán inspirované přírodou

Radešov
Country club Yukon
11. července – Buky Band – Písně bratří Ryvolů 
18. července – Ahasvers – Country & Bluegrass
25. července – Lazaret – Country & Beat
1. srpna – Malečtí Sobolci – Western & Tramp Music
8. srpna – Past – Plzeňská folková skupina
15. srpna– 3 G Klatovy – Country & Folk
22. srpna – Malečtí Sobolci – Western & Tramp Music
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Josef Kellermann r. 1953, Anna Poppová r. 1938, Václav Pinkas r. 1946. 

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...

Šumavské letní hudební večery 
1. 8. | 19.00 Železná Ruda, kostel Panny Marie Pomocné 
  z Hvězdy: Duo Kos s houslovým virtuosem 
  a držitelem mnoha ocenění Martinem Kosem
9. 8. | 19.00 Žihobce, kostel Proměnění Páně: na Šumavě a okolí 
  renomované Pellant Trio
20. 8. | 19.00 Hrad Kašperk: středověká skupina Fairy Dreams
30. 8. | 19.00 Sušice, Cafe Jablíčko: mexická kapela Mariachi
Většina výše uvedených interpretů se na letošní festival SLHV vrací 
s novými interpretačními nápady, které budou prezentovány letos poprvé.

Hlavním sponzorem festivalu SLHV 2020 je fi rma Rumpold.

Odešel jsi tam, odkud není cesty zpět.

Dne 13. července uplyne již dvacet roků, co náhle 
odešel ve věku 59 let pan 

Karel Four.
Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku.

Kdo žije v srdcích, neumírá. 

Dne 15. července uplynou tři roky, co nás navždy 
opustil pan

Vilém Hrach
S láskou vzpomíná manželka Jarmila.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest zanechal jsi v nás. 
Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají, 
kdo rádi Tě měli, tak jako my, stále vzpomínají. 

Dne 6. července vzpomeneme pátého smutného výročí, 
kdy od nás navždy odešel pan 

Ladislav Šmrha 
z Vlkonic. S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manželka, 
děti, vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní. 

Rodinné centrum Sušice 

– Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice

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

Dne 20. června uplynul třináctý smutný rok 
od úmrtí paní

Heleny Zelené
ze Sušice. Vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
dcera Eva s manželem, syn Bohouš s manželkou,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám,
maminko, chybíš nám všem.

Dne 8. července vzpomeneme desátého smutného
výročí úmrtí paní

Heleny Hosnedlové.
S láskou vzpomínají a všem, kteří vzpomenou na její

zlaté srdce, děkují dcera Helena, synové František, Petr a Bohouš s rodinami, 
sestra Eva s manželem, bratr Bohouš s manželkou a ostatní příbuzní.

Dne 21. června uplynulo pět let, co nás opustil náš bratr

Bohuslav Šmejkal.
Dne 16. července uplyne patnáct let, co odešla 
naše maminka paní

Růženka 
Šmejkalová

a

dne 13. dubna uplynulo už třicet pět 
let, co odešel náš tatínek, pan

Bohuslav Šmejkal
z Dlouhé Vsi.
Stále s láskou vzpomínají dcery Alena a Marie.

Dne 19. července by se dožil sedmdesáti let pan

Václav Šindelář.
Vzpomínají manželka, dcera Helena s rodinou, vnoučata, 

pravnouček a rodina Kopalova

a 

dne 19. července by se dožila 94 let paní

Anna Šindelářová.
Vzpomínají snacha, vnoučata, a dcera s rodinou.

Dne 13. července uplyne již třináctý smutný rok ode 
dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

Jaroslav Lerch
ze Sušice. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. Dcery Věra a Jaroslava s rodinami

Mám vás všechny rád.

Dne 23. července uplynou tři roky, co tragicky zahynul
při motonehodě náš syn

Jakub Garreis
z Petrovic u Sušice. S úctou a láskou vzpomínají rodiče,
bratr Tomáš s Tomíškem a Johankou.
Děkujeme všem za vzpomínku.

Dne 2. července uplynulo deset let, co nás opustil pan

Josef Kotal
z Roku. S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera 
s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, ten nezapomene.

Dne 8. července vzpomeneme čtvrté smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek 
a dědeček pan

Josef Raab
ze Šimanova. Stále vzpomínají manželka Irena, dcery
Irena a Hana a syn Milan s rodinami.

Metal Madness
Již posedmé bude patřit poslední srpnový víkend na Santosu festivalu 

Metal Madness. Letošní ročník přivítá rovný tucet kapel zastupujících tradiční 
tvrdě metalové žánry, vedle thrashe a blacku bude hrát prim především death 
metal – holandskou legendu Pestilence v roli headlinera si prostě žádný 
správný fanoušek nemůže nechat ujít. Zpoza hranic ještě do Sušice zavítají 
kapely Reactory (Německo), Asphagor (Rakousko) a Warbell (Polsko). 
Tuzemskou nabídku doplní jména jako Trollech, Ytivarg, Endless Drain, 
Blue Screen Öf Death, nebo domácí Mortifi lia. Nově zavádíme jako nultý 
den festivalu i páteční program (pozor – vstupné zdarma) – od osmé hodiny 
večerní proběhne na malém pódiu u kiosku pomyslné hudební klání tří 
začínajících kapel, jehož výherce pak doplní hlavní sobotní line up. 

Metal Madness, to je letní jistota, která vám dokonale zpříjemní konec 
prázdnin! 

Datum: 28. 8.–29. 8. 
Kapely: Pestilence, Reactory, Asphagor, Warbell, Trollech, Ytivarg, 

Endless Drain, Blue Screen Öf Death, Nocturnal Obeisance, Art Of Blood, 
Fatal Punishment, Mortifi lia. 

Začátek: pátek od 20.00, vstup zdarma, sobota od 14.00, dospělí vstupné 
za lidovku, děti vstupné zdarma!      MF Production 

Koncerty v Nezámku
Nezámek na Dolejším Těšově v posledních letech odpočíval. Nyní 

začíná nová éra celého prostoru. Postupně se bude měnit na místo, kde 
můžete navštívit různé kulturní akce, workshopy, ubytovat se, nebo se jen 
zastavit na dobrou kávu nebo pivko. Začínáme letos ještě hezky za syrova, 
trochu na punk, ale s o to větší radostí. 

První koncert, který na Nezámku proběhne, bude POKÁČ spolu 
s Pavlem Čadkem (11. 7.). Následovat budou ještě minus123minut
(24. 7.), Mucha (25. 7.) a Pilsen Connection (28. 8.).  Pavel Oulík

Dne 4. července uplyne dvacet let od úmrtí 
maminky, babičky, paní

Antonie Kellermannové
z Dlouhé Vsi. S bolestí v srdci stále vzpomínají dcera 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Spolek Šumavské cesty, z. s.
s politováním oznamuje, že letošní Aktivní sobota, tzv. „Šikovná“, 

kdy si příchozí v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic vyráběli 
různé dárky a upomínkové předměty, nekoná.

Původně byla celodenní akce plánována tradičně na poslední 
červencovou sobotu, tedy na 25. 7. 2020.

 Jako pořadatelé nejsme schopni zajistit nutné hygienické podmínky.
 Věříme, že nám zachováte přízeň a že se sejdeme za lepších podmínek 

v roce 2021. Opatrujte se!
Za Šumavské cesty, z. s. Jana Kolářová, předsedkyně spolku

www.sumavskecesty.cz 

Je to opravdu jen historie?
Válku jsem prožil v Plzni jako žák 1. – 3. třídy. Pamatuji si řadu událostí 

i strach o život. Můj děda byl v koncentráku, a proto byla naše rodina 
celou válku v hledáčku gestapa. Vzpomínám. S maminkou jdeme po ulici 
a kolem nás prochází podivný houf lidí svázaných řetězy. Před Sokolovnou 
(Plzeň 1) jsem viděl dav lidí – židů, kteří měli být transportováni na smrt. 
Maminka, kdykoliv se vrátila z města, plakala. Na každém rohu visely 
červené plakáty se jmény popravených. (Bylo to za heydrichiády.) V roce 
1945 v červenci se vrátil můj děda z Buchenwaldu. Nepoznali jsme jej, 
přestože byl celý měsíc v péči amerických lékařů. Dobře si pamatuji na 
jeho zapadlé a bolestné oči. 

Není to tak dávno. Šel jsem kolem jedné prodejny knih. Zděsil jsem se. 
Za výlohou byly dva exempláře Mein Kämpfu. Nevydržel jsem a vešel do 
prodejny. Tam mne čekalo další bolestné překvapení. Ve vitríně porcelánové 
hrnečky s portréty Heydricha, Goebbelse a Göringa vedle stejných hrnků 
s podobiznami Masaryka a Beneše. Ovšem, že jsem prodavačce řekl 
své, a dostalo se mi odpovědi: „To je historie.“ Odešel jsem beze slova 
a s bolestnou myslí. Z její odpovědi jsem vyrozuměl, že utrpení Lidic, 
Ležáků, Ploštiny a jiných vesnic, vraždění žen a dětí je pouze dávná historie. 
S touto větou se, věřte mi, nedokážu vyrovnat.

Nechápu, kde se vzali v našem vlídném městě lidé, pro které je krutost 
fašismu jen pouhá historie.  M. Čelakovský

Oblastní charita Sušice 
Služby péče během letních prázdnin
Blížící se léto s sebou přináší očekávání odpočinku a zasloužené 

dovolené. Sociální služby péče pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením zajišťujeme v průběhu celého léta beze změn – 
pečovatelskou službu poskytujeme denně od 5.30–21.00 hodin 
(včetně víkendů a svátků). 

Rádi bychom nabídkou služeb oslovili seniory, případně jejich 
rodiny, které potřebují zajistit péči pro své blízké a také pečující osoby. 
Pečující, kteří se denně starají o své blízké mohou (nejen) v letním 
období využít naše odlehčovací služby. 

Ty umožňují střídání v péči – pomáhají odlehčit pečujícím rodinám, 
které tak získají nezbytný prostor pro odpočinek, k vyřizování osobních 
záležitostí nebo udržení se na trhu práce. Služby jsou poskytovány 
denně v čase od 7.00 do 20.00 hodin v domácnostech osob. 

Všem bychom Vám chtěli za celou organizaci poděkovat za 
dosavadní přízeň a popřát krásné a slunné léto, dostatek odpočinku 
a společného času s těmi, které máte rádi. 

  Tým Oblastní charity Sušice
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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 přestávka 11.30–12.30

Galerie Sirkus Sušice vás zve na výstavu 
Tajnosti obrazů Romana Kárníka. 
Výstava potrvá do 16. srpna 2020. 

GALERIE SIRKUS SUŠICE

KNIHOVNA

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.

Pro milovníky fi lmu nabízíme permanentku na celý fi lmový festival 

Tady Vary. Cena za volný přístup na všech 16 fi lmů je 500 Kč 

a koupit ji lze na webu www.kinosusice.cz. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Připomínáme, že o prázdninách má dětské oddělení OTEVŘENO
Po, St, Pá 8.00–12.00 13.00–17.00 hodin
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ale hřiště využívají na závody i školy, 
pravidelně se například koná Pohár 
rozhlasu, dělají se fotbalové turnaje 
škol, obrovsky se rozrostla atletická 
základna. Když to sečtu, tak pět mě-
síců v roce tady máme na soustředění 
cizí lidi. Ti tady sportují, bydlí, stravují 
se a utrácejí peníze u nás i u ostatních 
subjektů v Sušici. Myslím, že je to dů-
ležitá součást života ve městě.“ 

Rekonstrukce trávníku je ne-
vyhnutelný krok? „Z mého pohledu 
samozřejmě. Není to o tom, že pokud 
bychom rekonstrukci neudělali, tak by 
se tady nemohl hrát fotbal. Ale cítíme 
to tak, že jako tělovýchovná jedno-
ta, která vlastní celý areál, máme za 
úkol vytvářet našim i cizím sportov-
cům určitý servis. Beru jako naši po-
vinnost, aby kvalita sportovišť byla 
co nejvyšší.“

A to pak dělá skvělou reklamu 
i městu, že? „Samozřejmě. Pět, šest 
měsíců v roce jsou tady cizí lidi a vy-
užívají nejen naše sportoviště, ale tře-
ba i bazén, kde dělají velké tržby. Ve 
svých bydlištích nám dělají dobrou 
reklamu, pokud jsou tady spokojení. 
Tím na sebe nabalují další, kteří poté 
do Sušice chtějí přijet. V preferova-
ných měsících už bohužel musíme od-
říkat, areál není nafukovací. Jde o od-
měnu za společně odvedenou práci. 
Hosty nezajímá, jestli bazén vlastní 
město a sportovní areál tělovýchovná 
jednota, využívají také soukromé sub-
jekty například na jídlo. Zákazník to 
v Sušici bere jako servis, je na ochotě 
a spolupráci všech, že si vyjdou vstříc 
a udělají pro hosty maximum. Výsled-
kem pak je, že o naše město a areál je 
velký zájem.“

Takže zájem roste? „Zatím ano. 
Deviza našeho areálu je obrovská, 
zákazníci už jsou dneska v uvozov-
kách trošku zhýčkanější. Pokud by 
měli docházet z ubytování kilometr 
na jídlo nebo kilometr z ubytovacího 

Staněk o rozvoji oddílu i novém 

trávníku: „Paní Hejnová je nadšená“

Sport

Atleti zahájili soutěže družstev

Více jak rok funguje v pozici před-
sedy sušického fotbalového oddílu, 
působí ve výboru tělovýchovné jed-
noty. Dlouhá léta úspěšně trénoval 
mládež, s dospělým týmem Sušice 
dvakrát postoupil do divize, čtvrté nej-
vyšší soutěže v republice. Za Janem 
Staňkem je vidět ohromný kus prá-
ce. Teď se spolu s kolegy z jednoty 
rozhodl pro výměnu trávníku, o kte-
ré jsme informovali v minulém čísle 
SN. Staněk v rozhovoru vysvětluje, 
proč je nový trávník pro oddíl důleži-
tý, jakým rozvojem a vývojem prošel 
celý oddíl a kdo všechno si sportovní 
areál pochvaluje, čímž dělá reklamu 
celému městu. 

Proč jste se rozhodli přistoupit 
k výměně trávníku? „O dotaci na 
trávník jsme žádali posledních de-
set let. Pokud bychom ji teď odřekli 
z důvodů, že nemůžeme jít požádat 
městský úřad o nějakou velkou část-
ku a přišli jsme o peníze kvůli koro-
navirovým opatřením, možná deset 
let bychom neměli šanci hřiště opravit. 
Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme, 
protože v budoucnu by ta dotace byla 
nejistá a fi nancovat to sami by v žád-
ném případě nebylo možné. Je to stav-
ba za 5,7 milionu, my bychom měli dát 
1,2 milionu. Otázka je, jak se nám po-
daří to dofi nancovat. Chtěli bychom 
požádat fi rmy, veřejnost, fanoušky, 
instituce o příspěvek. Je to o ocho-
tě našich příznivců nám podle svých 
možností pomoci. Zbytek je otázka 
nějakého úvěru nebo půjčky. Ale pro 
podobné zapsané spolky jako jsme 
my, což je nevýdělečná organizace, by 
bylo splácení úvěrů a půjček poměrně 
složité. Pokud bychom si museli brát 
úvěr nebo půjčku, tak co nejmenší.“

Půjdete alespoň o část sumy po-
žádat město? „Uvidíme, jaký bude 
vývoj. Žádost o možnou podporu ur-
čitě budeme adresovat i radě města. 
Pokud to bude jen trošku možné, vě-
řím, že rada, potažmo zastupitelstvo 
nebo město jako takové nám pomů-
že. Dost lidí si uvědomuje, jaká práce 
pro děti a veškeré obyvatele Sušice 
a okolí se tady dělá. Věřím, že když to 
půjde, město nám pomůže, ale v této 
době je to tak nejisté, že se na to spo-
léhat nelze.“

Klub jinak v poslední době fun-
guje dobře, že? „Fotbal je jeden sport, 

zařízení na sportoviště, tak to není ta-
kový komfort. Tady to mají všechno 
do sto metrů. Ať vezmu sportoviště, 
jídlo, ubytování, bazén, to je obrovská 
deviza. Hlavně pro menší sportovce, 
pravděpodobnost úrazu se tímto úpl-
ně minimalizuje. Provoz aut v areálu 
víceméně není.“ 

Jezdí sem týmy z celého Česka? 
„Zhruba z půlky republiky. Ze severu 
asi ne, ale kluby z Prahy úplně pravi-
delně. Pražské kluby tvoří téměř po-
lovinu našich zákazníků.“

A co školy? „Má to svá pravidla. 
Leden, únor, březen jezdí praktic-
ky jen fotbalové kluby, protože mají 
přípravné období a potřebují hřiště 
s umělou trávou. Duben, půlka květ-
na začíná venkovní příprava atletic-
kým klubům, květen a červen jsou 
zase hodně školy na sportovní kurzy, 
výlety a podobně. Začátkem červen-
ce jdou zase hlavně fotbalisti, přelom 
července a srpna atleti, konec srpna 
kolektivní sporty.“

Pomůže lokalitě sportovního 
areálu i plánovaná stavba haly? 
„Jsou lidé, kteří tvrdí, že je to špatně, 
ale na druhou stranu musím říct, že ti, 
co to využívají, mají jiný názor. Už pět 
nebo šest let sem například jezdí paní 
Hejnová, dvojnásobná mistryně světa 
a olympijská medailistka. Její trenérka 
je zase nejlepší atletická trenérka v re-
publice. Říkaly mi, že projely třičtvrtě 
světa a pokud by se jim tady u nás ne-
líbilo, tak sem nejezdí. Jezdí sem také 
několikanásobný mistr světa v dálko-
vých extrémních bězích Davis Kell-
ner, který je absolutně nadšený. Tak-
že to není jen o menších oddílech, ale 
i o sportovcích, kteří projeli kus svě-
ta a jsou tady ze servisu nadšení. My 
jsme rádi, je to pro nás zdroj energie 
do další práce. Na rozdíl od lidí, kteří 
toto považují za zbytečné a nemyslí si, 
že stavět halu je správné.“ 

  Jonáš Bartoš

 ŠK Sušice dohrává A-ligu po covid(ové) pauze
Sušičtí šipkaři začali s dohrává-

ním všech zápasů po více jak dvou-
měsíční pauze způsobené Covi-
dem19, při které byla zastavena celá 
liga. Poté bylo vyvoláno hlasování 
organizací UŠO (unie šipkových or-
ganizací) v ČR mezi předsedy všech 
klubů o dohrání či nedohrání roz-
běhnutých ligových soutěží. V Pl-
zeňském kraji hlasovalo 72 % PRO 
dohrání a 28 % PROTI dohrání.

Ještě před pauzou stihli Sušič-
tí odehrát 17. kolo s Holýšovem, 
ve kterém prohráli 8:10 a 18. kolo 
s lídrem extraligy POSTER GUYS 
v Plzni, kde schytali výprask 14:4.

Po pauze následovala dohrávka 
11. kola s několikanásobným vítě-
zem extraligy PAST Nezvěstice. 
Zápas se od začátku vyvíjel podle 
předpokladů a PAST potvrzoval roli 
favorita.

Po půli se dostal do pohodlného 
vedení 7:1, poté navýšil na hrozivých 
10:1 a Sušici tak zbývalo hrát pouze 
o skóre, což se nakonec částečně po-
dařilo. Sušice prohrála 12:6.

V 19. kole čekal ŠK poslední ven-
kovní zápas ve Vejprnicích. Zápas se 

vyvíjel stejně jako s Nezvěsticemi, 
akorát zrcadlově – tedy pro Sušici. 
Po půli se psal stav 1:7 poté navýšili 
na 1:9. Konečný výsledek Vejprnice 
– Sušice 5:13.

Ve 20. kole přivítali domácí Sla-
voj Nýřany a střelnici si zopakovali 
i doma. Po půli se dostali opět do lu-
xusního vedení 7:1, poté navýšili na 
10:1. Zbytek zápasu se tak již dohrá-
val. Konečný výsledek 12:6.

Sušickým zbývá odehrát 2 zá-
pasy. Budou to zápasy o všechno, 
protože prostředek tabulky se neu-
věřitelně vyrovnal a pouze 7 druž-
stev bude mít zajištěnou A-ligu pro 
příští sezonu 2020–2021.

Karty jsou jasně rozdané. Sušič-
tí šipkaři musejí v obou posledních 
zápasech naplno bodovat, tedy za 6 
bodů, což nebude vůbec jednodu-
ché. Čekají je totiž RED BARONS 
Plzeň, kteří bojují taktéž o sedmičku 
a největší oříšek na závěr PAST Ne-
zvěstice, kteří bojují o titul.

Ale ani případných 6 bodů ne-
musí na setrvání v extralize stačit. 
Budou se muset ohlížet a spoléhat 
na zaváhání soupeřů.  -JF-

V 1. kole SUVOSO se třásla zem
Sušická volejbalová liga za-

hájila svojí osmnáctou sezonu 
jarním turnajem na kurtech TJ. 
13. června se ve dvou výkonnost-
ních skupinách proti sobě posta-
vilo osm smíšených družstev. Ve 
skupině se hraje systémem každý 
s každým na dva sety. První dva 
z druhé ligy a poslední dva z prv-
ní ligy se pak utkají v baráži. Ta 
rozhodne, kterou ligu bude tým 
hrát v příštím kole. 

V letošním 1. kole soutěže 
o dramata nebyla nouze. Vše za-
čalo poklidně, jasnou oblohou, 
horkým sluncem, lenivou nála-
dou, jen v improvizovaném bu-
fetu U Dobrušky hbitě kmital 
Zdeněk Maroušek. Hlavní po-
řadatel Čestmír Kříž udělil na-
stoupeným družstvům potřebné 
informace a na dvou kurtech se 
rozběhla nekompromisní volej-
balová klání. Tehdy se pod tvr-
dými smeči a kamzičími skoky 
zem třásla poprvé. 

Na jižním obzoru nad Šuma-
vou ozdobenou cumulonimby 
se mezitím nenápadně chystalo 
další divadlo. Po druhé hodině 
se otevřela nebeská opona, hro-
my a blesky uvedly vydatný déšť 
a zem se třásla podruhé. 

Ani to však zkušené volejba-
listy z klidu nevyvedlo. Naopak, 
pod deštníkem bufetu si necelou 
hodinku lebedili, že zálivka vy-
prahlých kurtů přišla jako na za-
volanou. Třetí a poslední otřes 
však poznamenal nejednoho hrá-
če: Tým K2 a zejména pak mnoha 
vavříny ověnčení Dřevaři spadli 
do druhé ligy a Kolinec s Ďáblíky 
naproti tomu postoupil do elitní 
skupiny. Takové zemětřesení ni-
kdo nečekal, i když... dřevařský 
kapitán pauzíruje už delší dobu 
a jeho mančaft se nesešel v plném 
počtu, za to Ďáblíci postupem let 

trpělivou prací vyzráli v nefalšo-
vané Ďábly. 

O to více mohl pořadatel Čest-
mír Kříž spolu s dalšími legendami 
(viz foto dole) pozorovat hru a kon-
statovat, že i přes korona pauzu 
byla stejně kvalitní jako dřív, mož-
ná jen v závěru více docházely síly, 
a že se opět zmenšil rozdíl mezi 
oběma skupinami, přičemž více 
žen na hřišti nemusí být slabinou 
a Vrtulník byl bezesporu nejlep-
ší. Dále vyzdvihl počasí a skvělý 
bufet. (Jen u hodnocení svého cel-
ku se dopustil mírné subjektivity, 
když tvrdil, že za neúspěch může 
lýkožrout.) 

Plzeň 9. června
Malá výprava Sušických atle-

tů (5 dívek a 3 hoši) spolu s ve-
doucím družstva Jardou Uhrem 
si vedla při prvním startu dobře. 
Družstva skončila na 5. místě (6 
dr.) dívky a 4. místě (5 dr.) hoši 
díky malému počtu našich závod-
níků. Výkony však potěšily ze-
jména: Anička Valentová – výška
126 cm – 1. místo 11 bodů, dálka 
3,84 m – 10. m 1 bod, Klárka Ja-
vorská – 60 m – 9,28 s F/B 2. místo
a 2 b., Bára Kolářová – 300 m
54,98 s – 7. místo a 4 b. a štafeta
4x60 m 37,38 s. – 6. místo, 5 b. 
ve složení Javorská, Vilhelmová, 
Kolářová, Valentová. Pátou člen-
kou byla Nina Daniela Kohoutová.

Hoši v ještě menším počtu bo-
dovali takto: Hynek Vichr – 60 m
8,70 s – 4 m. 7 b., 300 m 46,68 s –
1 místo 11 b., Vašek Mužík – vrh 
koulí 8,53 m – 3 m. 8 b. , kriket mí-
ček 46,29 m 6 m. 5 b., Tadeáš Kope-
lent – vrh koulí 5,83 m – 7 m.

Celkem získala děvčata 23 bodů 
a kluci 36 bodů. Pro některé závod-
nice to bylo první setkání se soutěže-
mi v kategorii žactva a podle mého 
mínění si vedly dobře.

Sušice 22. června
Termín byl dvakrát změněn 

a přes domácí prostředí soutěžili 
jen 3 kluci a 4 děvčata. 

Za slunečného počasí s protivě-
trem na rovince se bodově dívky 

zlepšily o 3 body, ale kluci měli díky 
zranění Hynka Vichra o 10 bodů 
méně. Z výkonů: Klárka Javorská 
– 60 m 9,43 s 4. místo – 7 bodů,
150 m 23,44 s – 7 m. 3 body, Anič-
ka Valentová –150 m 23,40 s –
6. místo – 4 body, výška 1,26 m – 
4. místo – 7 bodů, Bára Kolářová – 
dálka 3,54 m – 8. m 3 body a 150 m, 

Nina Daniela Kohoutová jako čtvr-
tý účastník štafety 4x60 m – 9. m 2 
body. Při neúčasti dalších závodníků 
v obou družstvech zatím nemůžeme 
dosahovat lepších výsledků v soutě-
žích družstev.

Medaile z krajského mistrov-
ství jednotlivců. 

Další prověrky, tentokráte v obou 
věkových kategoriích žactva nás če-
kaly ve Stříbře 13. 6. v soutěžích jed-
notlivců Plzeňského a Karlovarské-
ho kraje. Bylo velmi teplé počasí 
(v poledne 34 stupňů) a do toho nej-
většího horka přesunul řídící pracov-

ník naši nejsilnější disciplinu skok 
o tyči (z 11 hodin na 12 hodin) spo-
lečně se žáky. I v tomto horku děv-
čata nezaváhala (tyče jsme ukládali 
do obalů, protože horkem měknou) 
a získali jsme: Anička Matoušková
2,70 m zlatou medaili, Magda Rybová
2,00 m bronz a Eva Pivetzová
2,00 m 4. místo, chyběla jen Len-
ka Kotalová. Další pěkné vý-
kony zaběhly Míša Holečková
150 m 20,59 s, Eva Pivetzová a Kač-
ka Karlíková. V dálce M. Holečková 
4,54 m. Mladší žákyně: Anička Va-
lentová výška 1,31 m 4. místo (vy-
rovnaný OR), 60 m. přek. 12,31 s, 
Barbora Kolářová 150 m, a 300 m, 
Klára Javorská 60 m 9,29 s. Mlad-
ší žáci: Vašek Mužík koule 8,76 m 
4. místo, kriket míček 49,48 m OR
6 místo, a Tadeáš Kopelent koule, 
míček. Za starší žáky nás reprezen-
toval Kuba Smolík 60 m a dálka. 
Závod se nepovedl Váně Fránové 
v hodu kladivem. Celodenní zápo-
lení bylo pro všechny velmi nároč-
né, ale zisk dvou medailí, dvě čtvrtá 
místa a dvě šestá uspokojila i vedou-
cího a trenéra výpravy Vaška Svobo-
du. Dík patří i řidiči autobusu spo-
lečnosti Vichr tour.  Vašek Svoboda

Sušický Vrtulník na kurtech dominoval a ovládl 1. kolo SUVOSO

Zápas velhartických Klíšťat s Ďáblíky, kteří pak postoupili do 1. ligy.

1. liga SUVOSO: Mladý, ale 
už vyzrálý Vrtulník všechny po-
razil, s ním se sestupu nemuseli 
obávat ani druzí omlazení Trilobi-
ti. 3.Dřevaři porazili jen K2 a spo-
lečně putovali do baráže.

2. liga SUVOSO: Zde domino-
val TJ Sokol Kolinec, který ztratil 
jen jeden set s Kankteamem. Ten 
remizoval postupně se všemi cel-
ky, ale díky remízám pasivním, 
nepostoupil. Naopak Ďáblíci vy-
užili šanci, přehráli ještě velhar-
tická Klíšťata a postoupili ze dru-
hého místa.

Baráž: Kolinec proti K2 bral 
oba sety a příště tedy bude hrát 1. 
ligu. Druhý zápas byl zcela vyrov-
naný: Ďáblíci sekali hlava nehla-
va a Dřevaři se rvali jako ďáblové 
a tak oba sety skončily nejtěsněj-
ším rozdílem. Musel tedy rozhod-
nout super tie-break, ve kterém 
15:13 zvítězili Ďáblíci a ve 2. kole 
(19. září) se podívají do extraligy. 
Letošní závěrečné kolo by mělo 
proběhnout 7. listopadu v tělocvič-
nách ZŠ Lerchova.   text a foto ED



Sušické noviny 13/2020
3. července 2020 strana 9Aktuality

Příprava stavby
Původním záměrem kraje bylo 

(2016, 2017) pouze opravit povrch 
komunikace II. třídy (číslo 169) 
v úseku od okružní křižovatky 
u Daliborky po již opravené nábřeží 
Karla Houry. Vzhledem k tomu, že 
pro město je tato ulice stěžejní, tvo-
ří hlavní průtah Sušicí a pravděpo-
dobně je i dopravně nejvytíženějším 
silničním úsekem ve městě, inicio-
valo město Sušice v roce 2017 spo-
lupráci s Plzeňským krajem, resp. 
Správou a údržbou silnic Plzeňské-
ho kraje, p. o.

Od roku 2017 tak obě organi-
zace společně pracují se záměrem 
kompletní rekonstrukce výše zmí-
něného úseku ulice T. G. Masary-
ka. Práce byly zahájeny přípravou 
projektové dokumentace pro územ-
ní řízení (zadavatel: město Sušice), 
od roku 2018 pokračovala přípra-
va dokumentace pro stavební po-
volení (zadavatel: SÚS PK, p. o./ 
Plzeňský kraj). V této době bylo 
zahájeno projektování plynovodu 
a plynovodních přípojek, pro samo-
statné územní řízení, a to na zákla-
dě zájmu obyvatel ulice o zavedení 
plynu do jejich nemovitostí a na zá-
kladě kladného postoje provozova-
tele distribuční soustavy (průzkum 
efektivity, smlouva o odkoupení re-
alizovaného plynovodu).

Jako poslední byla vypracována 
projektová dokumentace na opravu 
vodovodních řadů, které se při opra-
vách, podle informace provozova-
tele (ČEVAK, 2018, 2019) ukázaly 
v nepříliš dobrém technickém stavu 
a tím pádem by byly zdrojem mož-
ného rizika, pokud by byly zasaže-
ny výstavbou a následně v nové ko-
munikaci zůstaly.

Vzhledem k významu komuni-
kace, složitým místním podmín-
kám a plánovanému rozsahu rekon-
strukce jde o jednu z nejsložitějších 
stavebních akcí ve městě za posled-
ních několik let. Ke společné rea-
lizaci spolu s Plzeňským krajem 
město přikročilo zejména proto, aby 
bylo dosaženo komplexního řeše-
ní, tj. bylo zohledněno maximum 
požadavků, byly odstraněny záva-
dy a eliminována zjištěná provoz-
ní a bezpečnostní rizika. Společné 
řešení zvyšuje efektivitu vynalože-
ných prostředků z rozpočtu města 
i kraje a naopak snižuje časovou 
náročnost akce. 

Požadavek města na takto roz-
sáhlou opravu vycházel z faktu, že 
díky stále rostoucímu dopravnímu 
zatížení a současně vysoké koncen-
traci chodců se komunikace stává 
stále více rizikovou z pohledu bez-
pečnosti provozu, každým rokem se 
navíc viditelně zhoršuje její technic-

ký stav (důvod, proč se oprava po-
vrchu objevila v plánu kraje), což 
má za následek nejen snížení bez-
pečnosti provozu, ale i další projevy 
snižující uživatelský komfort do-
pravy i pěších (např. zvýšený hluk, 
otřesy, prašnost, kaluže, riziko ha-
várie či poškození vozidel a poško-
zování technické infrastruktury pod 
komunikací).

Ulice je rovněž lemována mnoha 
objekty v soukromém vlastnictví, 
jejichž technickému stavu zhoršu-
jící se technický stav komunikace 
nepomáhá. Řada objektů má vyso-
kou historickou a architektonickou 
hodnotu, téměř celý úsek se nachá-
zí v MPZ Sušice, v území je tedy 
uplatňována památková ochrana. 

Z výše uvedených údajů vyplý-
vá, že Plzeňský kraj je investorem 
rekonstrukce vlastního tělesa ko-
munikace, která je v jeho vlastnic-
tví a na které prostřednictvím své 
organizace Správa a údržba sil-
nic Plzeňského kraje, p.o. prová-
dí údržbu. Ostatní investice, které 
jsou podrobněji popsány dále, při-
padají městu. 

Rozsah prací:
1/ PLYNOVOD – nový plyno-

vod STL v ulicích T. G. Masary-
ka, Gabrielova, Na Valše, částečně 
i Žižkova v délce 560 m (řad), 18 
kusů plynovodních přípojek k ob-
jektům (celková délka 142 m), je-
jichž vlastníci projevili o plynofi -
kaci zájem, celkem 3 ks propojů, 
tj. napojení na stávající plynovod 
(u Daliborky, v ul. Žižkova a v kři-
žovatce u Schwarzkopfovy vily) 
– propoje správce infrastruktury 
povolí realizovat až po dokončení 
a kolaudaci plynovodních potrubí. 
Poté se vše kolauduje znovu, a to 
včetně propojů. Bez těchto úkonů 
nelze uzavřít povrchy nad propo-
ji. Realizace je zde odhadována na 
6–8 týdnů, nicméně uvádění do pro-
vozu bude přibližně stejně dlouhé!

2/ VODOVOD – kompletní vý-
měna dvou vodovodů (celková dél-
ka řadů 848 m) + nové přípojky ke 
všem objektům (celkem 38 ks v cel-
kové délce 242 m). Jedná se o opra-
vu, vodovod bude vyměněn ve stá-
vající trase a dimenzi.

3/ KANALIZACE – budou 
provedeny opravy bodových závad 
na kanalizačním sběrači, který vede 
cca v podélné ose komunikace (3. – 
4. místa, bezvýkopová technologie). 
Na sběrači bude provedena opra-
va vrchních partií kanalizačních 
šachet (celkem 12 ks), vč. výměny 
poklopů za tzv. plovoucí. V komu-
nikaci bude realizováno 52 uličních 
vpustí (část bude obnovena, část do-
plněna). Budou provedeny výměny 
poškozených kanalizačních přípo-

REKONSTRUKCE ULICE T. G. MASARYKA
PŘEHLED A SITUAČNÍ ZPRÁVA K 22. 6. 2020

Všichni sledujeme pracovní na-
sazení bezmála dva měsíce. Díky 
tomu musím dát zadavateli za prav-
du. Dřív než za sedm měsíců se 
to stihnout nedá. Spíše naopak. 
Běžně jdou za sebou práce podle 
hloubky uložení. Tedy kanaliza-
ce, voda, plyn, VO. To má logi-
ku. Zde se zřejmě používají nové 
technologické postupy. Na mě to 
působí jako na nevhodně zvolený 
termín realizace. Dodavatelská fi r-
ma a její subdodavatelé neměly na 
tento termín dostatečně připravené 
kapacity. Mají velkou rozpracova-
nost po celém okrese. Na druhou 
stranu kam spěchat, když nám za-
davatel poskytl dostatek času na 
realizaci. Konzultoval jsem tuto 
akci u několika velkých stavebních 
fi rem. Jejich názor by zadavatele 
nepotěšil. Jak trefně poznamenal 

Názor občana: Stavba II/169 – ulice T. G. Masaryka 

jek pod komunikací, které by do 
budoucna mohly způsobit havárii, 
budou řešeny nesprávně odváděné 
dešťové vody.

4/ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
– stávající veřejné osvětlení bude 
zrušeno a po opačné straně komu-
nikace bude provedeno nové (dél-
ka 800 metrů, 19 ks stožárů s LED 
svítidly).

5/ DATOVÉ SÍTĚ – budou pro-
vedeny nové datové rozvody (UNI-
TED NETWORKS SE, FIXNET, 
s. r. o.). Stávající datové rozvody 
(CETIN) budou ochráněny (cca 120 
metrů) a popř. přeloženy – rozvaděč
u č. p. 154 bude přeložen na rozhra-
ní objektů č.p. 153 a č. p. 154. Jedná 
se o prvek páteřní, jehož přeložení 
technicky zajistí CETIN.

6/ CHODNÍKY – kompletně 
nové chodníky, žulová mozaika 
a žulové obruby (celkem 2650 m2 

dlažby, 1 199 m žulových obrub 
– částečně budou použity stávají-
cí, doplněny novými, 74 m2 žulo-
vých desek před vstupem do Soko-
lovny). Veškeré pochozí plochy pro 
pěší budou opatřeny orientačními 
prvky pro nevidomé z kamenných 
tvarovek.

7/ PARKOVACÍ STÁNÍ, 
ZÁLIV PRO BUS, OSTRŮVKY 
– budou provedeny stejně, jako na 
podobných komunikacích ve městě 
– dlážděná velkou žulovou kostkou, 
celkem 858 m2)

8/ ZASTÁVKA BUS – záliv 
popsán výše, bude osazen nový 
přístřešek (viz např. ul. Volšovská)

9/ KOMUNIKACE – nový 
povrch, úprava jízdního profi lu, 
nově umístěný přechod pro chod-
ce (asfalt, celkem 4 375 m2). Před 
pokládkou dvou fi nálních asfalto-
vých vrstev proběhne sanace rýh po 
výkopech. Nové umístění přechodu 
pro chodce před hotelem Svatobor, 
před sokolovnou zůstane místo pro 
přecházení s vysazenou plochou, 
u pekařství přechod pro chodce rov-
něž zůstává. U okružní křižovatky 
bude nejprve místo pro přecházení 
a přechod pro chodce následně, tedy 
blíže k městu.

10/ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
– na komunikaci bude provede-
no kompletně nové vodorovné do-
pravní značení ze stříkaného plas-
tu, svislé dopravní značení bude 
doplněno.

POZN. Společně s výše popsa-
nou investicí města a kraje je reali-
zována investice soukromého sub-
jektu v ul. Na Valše tak, aby byl 
minimalizován dopad obou staveb 
na okolí.

Důležité termíny:
• březen 2017 – zahájení projekto-
vé přípravy

stavbyvedoucí u BERGER Bohe-
mia v důchodu. Ceny jako za ka-
pitalismu, výkony jako za socia-
lismu! Je pouze věcí investora, jak 
si nastaví zadávací podmínky. Já 
vím, že velké stavební fi rmy jako 
BERGER Bohemia, SWIETEL-
SKY, EUROVIA o takto malé ob-
jemy prací moc velký zájem nema-
jí. Přesto si myslím, že měly být 
osloveny a základní podmínkou 
výběrového řízení měla být doba 
realizace stavby. Generální ředitel 
SÚSPK Ing. Doležal argumetuje 
dobou realizace obdobných staveb 
na okrese. Skoro bych se vsadil, 
že všechny tyto stavby realizovaly 
SILNICE Klatovy. Působí to na mě 
jako dlouhodobě standardně zave-
dené termíny. Tak proč to měnit. Je 
to pohodlnější. Jenže není stavba 
jako stavba.  Marek Broža 

• 2018–2019 – příprava podmínek 
pro realizaci a následný odprodej 
plynovodu (smluvní vztahy se spol. 
GasNET, s. r. o.), vypracování pro-
jektové dokumentace a územní ří-
zení pro umístění plynovodu
• 26. 7. 2018 – vydáno územní roz-
hodnutí na stavbu komunikace
• 28. 5. 2019 – vydáno stavební po-
volení na stavbu komunikace
• prosinec 2019 – akce byla schvá-
lena k realizaci v rámci rozpočtu 
města a také do rozpočtu Plzeň-
ského kraje
• 8. 1. 2020 – schůzka výrobního vý-
boru (formulace požadavků pro vý-
běrové řízení) – viz zápis v příloze
• 27. 1. 2020 – schválení zadávací 
dokumentace (zadávací podmínky, 
návrh smlouvy o dílo) radou města 
(usn. č. 55)
• 9. 3. 2020 – schválení výsledků ve-
řejné zakázky a uzavření smlouvy 
o dílo s vítězným uchazečem (usn. 
171), schválení smluv na provádě-
ní autorského a technického dozo-
ru a na výkon koordinátora BOZP 
(usn. č. 172–174)
• 30. 1.–4. 3. 2020 – výběrové říze-
ní (podrobně viz zde: https://ezak.
cnpk.cz/contract_display_7720.
html)
• 6.3.2020 – vydáno územní roz-
hodnutí na realizaci plynovodu 
a plynovodních přípojek
• 1. 4. 2020 – uzavřena smlouva 
o dílo se zhotovitelem
• 30. 4. 2020 – předání staveniště
• 4. 5. 2020–20. 12. 2020 – uzavírka 
komunikace
• listopad 2020 – předpokládaný 
termín dokončení prací
• prosinec 2020 – přejímací řízení, 
kolaudační řízení, odstraňování pří-
padných vad díla

Doba realizace podobně vý-
znamných dopravních staveb – 
frekventovaných průtahů obcemi 
(zdroj: SÚS PK, p.o.):
• Hartmanice – 10 měsíců
• Horažďovice – Třebomyslická uli-
ce – 10 měsíců
• Průtah Plánice – 12 měsíců (kvů-
li nutnosti realizace přeložek ply-
novodu bude prodlouženo na 14 
měsíců)
• Sušice, Hájkova ulice – 7 měsíců
• Sušice, Volšovská ulice – 8 měsíců
• Nýrsko, Chodská ulice – 6 měsíců
• Průtah Hrádek u Sušice – 7 měsíců
• Průtah Železná Ruda – 7 měsíců 
(akce ŘSD)
Podrobnější srovnání podobně 
významných dopravních staveb 
v Sušici: (viz tabulka č. 1)
Z výše uvedených srovnání vyplý-
vá, že doba realizace 7 měsíců, po-
žadovaná v zadávací dokumentaci, 
je stanovena zodpovědně a je zce-
la v intencích podobných staveb. 
Podrobnější vyjádření viz dále. 

Podmínky pro zadávací 
dokumentaci:

Původně se uvažovalo s op-
timální délkou výstavby 9 měsí-
ců, ale protože byl od začátku zá-
jem realizaci zvládnout v jediném 
roce (bez zimní přestávky), byla 
tato doba zkrácena na nutné mi-
nimum. Je nutno vzít v potaz, že 
schválení akce do rozpočtů proběh-
lo na konci roku 2019 a od 30. 1. do 
4. 3. 2020 probíhalo výběrové říze-
ní. SoD s vítězným uchazečem byla 
podepsána 1. 4. 2020.

Návrh zadávací dokumentace 
byl projednán odpovědnými orgány 
kraje i města (rada), které dokumen-
taci v předloženém znění schváli-
ly a schválily tak i zadání zakáz-
ky a výsledky výběrového řízení, 
jakož i smlouvu o dílo s vítězným 
uchazečem.

Podmínky pro zadávací doku-
mentaci byly stanoveny z obje-
mu výstavby, složitosti a technic-
kých podmínek, a to zejména na 
základě projektových dokumenta-
cí (viz níže), kde je projektant po-
vinen uvést předpokládanou dobu 
výstavby – viz vyhláška 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb). 

V rámci jednání výrobního vý-
boru dne 8. 1. 2020 (zápis z jednání 
viz příloha) byly v odborném kru-
hu zhodnoceny výše stanovené ter-
míny a posouzeny další možnosti 
zkrácení výstavby s ohledem na 
termíny výstavby plynovodu a vý-
měny vodovodu (viz zápis), zejmé-
na byly formulovány premisy, podle 
kterých byl vypracován návrh zadá-
vacích podmínek. Ten byl sestaven 
odborníky zadavatele č. 1 (Správa 
a údržba silnic Plzeňského kraje, 
p.o.), a to na základě mnohaletých 
i aktuálních zkušeností s realizací 
obdobných projektů.

Poté byl tento návrh zadávací 
dokumentace poskytnut k vyjádře-
ní a úpravám zadavateli č. 2 (město 
Sušice), konzultován, dopracován 
a nakonec oběma zadavateli schvá-
len (rada města).

Soutěž proběhla podle zákona 
(podrobně viz zde: https://ezak.cnpk.
cz/contract_display_7720.html).

Vydané projektové doku-
mentace a údaje o době výstavby 
a rozsahu stavby: (viz tabulka č. 2)

Uzavírka, objízdná trasa:
Původní uvažovaná doba vý-

stavby byla 9 měsíců. Vzhledem 
k tomu, že by to znamenalo práce 
provádět v období dvou let, se zim-
ní přestávkou, přistoupilo se k pod-
mínce realizace zakázky v jediném 
roce, z toho vychází podmínka na 
dobu výstavby nejvýše 7 měsíců, 
která je technicky limitní. 

Úplná uzavírka úseku se ukázala 
jako nutná, neboť v celé ploše ulice 
se realizují výkopy, které v podstatě 
technicky vylučují jiný postup - ja-
kákoliv etapizace by totiž neúměrně 

prodlužovala dobu výstavby a pů-
sobila větší komplikace v provozu, 
než jediné řešení objížďky, které 
bude stejné po celou dobu stavby.

Po dobu výstavby je zachová-
na možnost přístupu ke všem ob-
jektům a pozemkům, nacházejí-
cím se v blízkosti staveniště (toto 
je podmínka vydaného stavební-
ho povolení). Nezbytné krátkodo-
bé omezení přístupu je průběžně 
projednáváno s vlastníky resp. uži-
vateli dotčených objektů či pozem-
ků. Příjezd pro záchranné složky 
bude zajištěn trvale, stejně tak pří-
stup správců sítí pro případ havárie 
(voda, elektřina, apod.).

V maximální možné míře je 
umožněno zásobování nemovitos-
tí, zejména pak provozoven – k to-
muto je přistoupeno individuálně, 
podle požadavků a aktuálních mož-
ností stavby. Stejně individuálním 
způsobem je při provádění prací 
přistupováno i k informovanosti 
vlastníků dotčených nemovitostí.

Návrh objízdné trasy, který byl 
v rámci projektu povolen, byl na 
základě monitoringu provozu po-
licejními složkami objízdné trasy 
upraven a doznačen. Připomínky 
k řešení nebyly jen od veřejnosti, 
ale zejména od městské a státní po-
licie, které jakožto dohledové orgá-
ny nad provozem vyhodnotily zís-
kaná data. Úprava byla projednána 
s Dopravním inspektorátem a povo-
lena odborem dopravy a silničního 
hospodářství. 

Ukazuje se, že občasné zhorše-
ní neprůjezdnosti je způsobeno ze-
jména nedodržováním dopravní-
ho značení a neukázněností řidičů. 
Z tohoto důvodu je na rizikových 
místech prováděn dohled složek po-
licie a dodržování pravidel provozu 
je vymáháno pokutami. 

V současné době se vyhodno-
cuje nástup prázdninového provo-
zu, prozatím se zdá, že současná 
objízdná trasa a učiněná opatření 
jsou účinná a nezpůsobují problé-
my. Samozřejmě je třeba počítat 
s tím, že kapacita objízdné trasy 
je nižší, než za průjezdného stavu 
ulicí T. G. Masaryka a proto se dá 
očekávat zhoršený průjezd městem 
v době dopravních špiček.

Ing. Jan Vošalík
Odbor majetku a rozvoje města

(zdroj: archivní materiály k jednotlivým stavbám)     TABULKA Č. 1

(zdroj: archivní materiály k jednotlivým stavbám)     TABULKA Č. 2
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám použitou rašelinu – kom-
post. Místo odběru – Františkova 
Ves. Tel.: 603 180 559, 604 234 892
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 
– 6 kW, 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. olejový 
radiátor „Jawa“ (3 stupně vytápě-
ní). 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, garážo-
vaná, bez koroze. Najeto 129 000 
km. Velmi dobrý stav. Cena doho-
dou. Tel.: 732 669 914
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 
Tel.: 792 229 217

KOUPĚ
Koupím čerstvé houby a lesní plo-
dy. Značka: přijedu po domluvě, 
platí stále. Tel.: 774 877 406
Koupím bubnovou sekačku na vy-
sokou trávu a hoblovku s protahem 
a nějakou menší míchačku na 1–3 
kolce a babetu či pionýra či skůtra. 
tel.: 603 429 372
Koupím Simson S51, Jawa Pio-
nýr, Pérák, ČZ a jiný veterán, stav 
nerozhoduje i moto díly. Telefon:
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel.: 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel.: 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel.: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel.: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám zahradu k pronájmu Su-
šicko – Horažďovicko. Dlouhodo-
bě. Tel.: 606 406 010
Koupím nebo pronajmu garáž 
u Technoplynu nebo v ul. Tylo-
va. 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
Hledám kadeřnici, kterou ráda 
zaučím a předám jí svoje zkuše-
nosti s dámskou klientelou (cca 
40 stále barvících žen) s výhodou 
levného pronájmu kadeř. křesla. 
Tel.: 721 913 633
70/174 nekuřák mladšího vzhle-
du hledá na vážný a trvalý vztah 
štíhlejší ženu nad 60 let, která ješ-
tě věří v lásku, která kvete v kaž-
dém věku. Sušice a okolí, odpo-
vím všem. Tel.: 702 869 089
Darujte prosím pletací vlnu,
kterou nevyužijete, potěšíte ja-
kýmkoliv množstvím. Kontakt: 
721 913 633
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, tele-
fon: 607 630 244 
Nabízíme kvalitní, ručně trhané 
borůvky – 85 Kč za litr (červenec, 
srpen). Objednávky na telefon:
792 223 103 – stačí SMS (ko-
lik a kdy). Ozveme se den před 
dodáním.
Hledám na stálé sekání trávy v Su-
šici u Otavy, 1x týdně 1–1,5 h. 100 
Kč. Profi  sekačku i profi  křovino-
řez 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
Nabízím sezonní zeleninu bez 
chemie a hledám nadšence pro 
občasnou výpomoc v zeleninové 
zahradě. Tel.: 728 241 439
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

Uzávěrka 
příštího vydání

Sušických novin 

bude 20. 8. 2020 ve 12 hod.

Koupím chalupu (i ruinu) 
nebo stavební pozemek 

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

• 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

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

Přijmeme 
spolehlivé brigádníky 

do KINOKAVÁRNY
Pracovní doba zejména o víkendech. 

Nástup možný od 1. 8. 2020.
Informace na tel. 731 941 690

Vykoupíme 
LP desky 

v pěkném stavu, 
obrázky, 

zajímavé knihy.
Nabídky na: 

774 771 772 
nebo 

antikvariatsusice@seznam.cz 



pásmo), dívčí komorní sbor, zkrác 
Komora v Chanovicích s houslo-
vým a fl étnovým souborem, Ko-
mora v Klatovech a na uvítání 
anglické starostky, květen – Ko-
mora – vystoupení na vernisáži 
výstavy VO ZUŠ a v Sokolov-
ně pro delegáty Jednoty, Hradec 
Králové – koncert „Děti dětem“, 
festival dětských sborů Čky-
ně, Luzern a SDS – koncert ve 
Smetanově sále, Vystoupení na 
Dnech Sušice červen – Komo-
ra v Horažďovicích s houslovým 
a fl étnovým souborem, závěrečný 
koncert SDS ve Smetanově sále – 
všechna oddělení a Chippis, Včel-
ky v Plzni u Javořiček

15.–26. 7. – letní soustředění 
v Ondřejovicích

23.–29. 8. – Folklorní festival 
v Alsasku (hlavní sbor a TO)

prosinec – Komora pro T.G.M., 
vystoupení ve volšovské kapli, 2 
vánoční koncerty SDS a TO

8.–10. 3. 2002 –zájezd do Ta-
chova (hlavní sbor)

22.–24. 3. – Tachovský dět-
ský sbor na jarním koncertě SDS

19.–21. 4. – festival „Je kraj, 
kde voní tráva“ v Sušici

květen – výročí osvobození 
v Sušici (hlavní sbor), slavnostní 
otevření nemocnice v Sušici, Slu-
níčka v Horažďovicích, Sluníčka 
a hl. sbor na Dnu Sušice

červen – hlavní sbor na Svato-
boru, 14.–18. 6. Včelky v Šumper-
ku, 21.–23. 6. SDS v Č. Krumlově

červenec – 6.–15. 7. SDS v An-
glii, 13.–27. 7. letní soustředění 
všech oddělení, 30. 8. spoluúčin-
kování na benefi čním koncertu 
Lucie Bílé v kostele sv. Mikuláše 
v Kašperských Horách.

Je toho požehnaně, co všech-
no děti v SDS zvládnou – soutěže, 
koncerty, zájezdy, soustředění aj. 
Kromě toho dvakrát týdně pra-
videlné, ale i mimořádné zkouš-
ky, aby všechna vystoupení na 
veřejnosti byla perfektně připra-
vena. To všechno hlavně díky 
jejich sbormistrům M. Naglmül-
lerové, J. Pelechovi. A. Sušilové, 
J.Baierlovi a korepetitorům bý-
valým i současným J. Hanusové 
L. Rebstöckové, D. Čámskému,
J. Zdeňkovi a D. Nakládalovi.
Každý z nich má i své další záliby 
a koníčky. Sbormistr J. Baierl rád 
a dobře fotografuje, kreslí a malu-
je. Všichni známe jeho „nosaté“, 
svérázné postavičky z různých 
příležitostných přáníček a gra-
tulací, ale i obrazy a fotografi e 
stromů z výstavy v Galerii su-
šického kina.

Jeho zásluhou vznikl v Sušici 
také festival „Je kraj, kde voní trá-
va“ 17.–19. 10. 1996 a pak každé 
dva roky vždy na jaře. Stal se tra-
dicí, která trvá dodnes. I letos se 
měl uskutečnit již 13. ročník fes-
tivalu, ale musel být kvůli coro-
naviru odložen na příští rok 2021.
A. Fišerová, fotoarchiv M. Fišer 

(pokračování příště)

Dobrý den, přátelé. Od našeho 
velikonočního přemítání jsme se 
dostali k seslání Ducha svatého 
a přes něj až k událostem, které 
dramaticky ovlivnily dějiny naší 
země. Na jaře uplynulo 600 let 
od založení husitského Tábora, 
od bitvy u Sudoměře a od přijetí 
klíčového husitského programu – 
Čtyř artikulí pražských.

Doba Jana Husa a let, které při-
cházely po jeho smrti na hranici, 
byla složitá. Bůh ví, proč to byly 
zrovna země Koruny české, kde 
se zrodil pokus o reformu tehdejší 
církve, potažmo celého společen-
ského systému. Jak to tak v tako-
vých situacích bývá, mnozí v těch 
dnech očekávali konec světa a pří-
chod Božího soudu. A tak byly 
v českých zemích organizovány 
pouti na hory s biblickými jmény 
(Tábor, Oreb, Beránek ap.) a ně-
kteří kněží si byli jisti, že zbož-
ní věřící budou právě na těchto 
horách spaseni. Dalšími vyvole-
nými místy mělo být i pět měst 
– Plzeň, Klatovy, Žatec, Louny 
a Slaný. I proto do Plzně vyrazi-
lo koncem roku 1419 mnoho hu-
sitských radikálů, kteří byli ne-
spokojeni s příměří uzavřeným 
v Praze s následníkem trůnu krá-
lem Zikmundem Lucemburským. 
Plzeň husité obsadili a vedli zde 
poměrně úspěšnou válku s oddíly 
místních katolických feudálů. Po-
čátkem roku 1420 však město ob-
lehla královská vojska a následné 
krvavé srážky nepřinášely vítěz-
ství ani jedné straně.

Mezitím se už rok utvářela další 
husitská obec v Ústí nad Lužnicí 
(dnes Sezimovo Ústí). „Heretici“ 
byli nakonec z města vyhnáni, ale 
na Popeleční středu roku 1420 na 
město zaútočili a získali ho zpět. 
Posléze se rozhodli dobýt i neda-
leké Hradiště s hradem – posádku 
vyhnali, hrad obsadili a začali pod 
ním budovat město. Byli odhodlá-
ni vytvořit zde nové společenství 

odmítající lidské zákony a řídící se 
pouze zákonem Božím…

Zpráva o založení nové vzorné 
husitské obce s biblickým jmé-
nem Tábor dorazila do Plzně před 
polovinou března 1420. List žádal 
Jana Žižku, aby k ochraně vzni-
kající komuny vyslal část svých 
ozbrojenců. Ten tak bez prodle-
ní učinil, zároveň tím však osla-
bil pozici husitů v obležené Plzni 
a nakonec přistoupil na podmín-
ky svobodného odchodu z města. 
Výprava čítala 400 pěších (včet-
ně žen a dětí), 12 vozů a 9 jezdců 
a z Plzně vyrazila patrně 23. břez-
na. Smlouva, kterou se husitům 
královská strana zaručila, však 
nebyla dodržena. Katoličtí „že-
lezní páni“ 25. března na konvoj 
zaútočili jihovýchodně od used-
losti Sudoměř. Husité však bojo-
vali za „Boží pravdu“. A pak… – 
mistrovsky využili pozice mezi 
rybníky Markovec a Škaredý. Po-
četnější a lépe vyzbrojené vojsko 
strakonických johanitů a katolic-
kých šlechticů nakonec porazi-
li. Šlo o první větší bitvu husit-
ských válek.

Pražské artikuly jsme si zde 
připomínali minule. Zjednoduše-
ně: 1) svoboda slova), 2) rovnost, 
3) odluka církve od státu, 4) prá-
vo platí pro všechny. 

Nu, přátelé, jsme u konce. Víc 
toho nyní již nestihneme. Mys-
lím ale, že bychom na svou hu-
sitskou historii neměli zapomínat. 
Nejen pro tu víru a odvahu, kdy 
jsme dokázali stát proti celému 
tehdejšímu světu. Než se zde po 
prázdninách zase setkáme, může-
me přemýšlet o tom, co je to prav-
da, co je to Boží pravda a i o tom, 
kdo je a kdo není veden Duchem 
svatým. A jak to poznat.

Buďte silní, buďte rovní a buď-
te radostní.

Krásné léto vám přeji!
26. června 2020
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Boží pravda

Minulou hádankou byl pohled na 
„hořejší náměstí“ v Hartmanicích. 
Hartmanice (Hartmanitz, 712 m.) 
leží cca 10 km jihozápadně od Su-
šice v údolí ve svahu pod horou Ha-
mižnou (853 m.), která je v zimě vy-
užívána jako lyžařský svah s vleky.

U minulé hádanky byla německy 
napsáno: Zamrzla-li voda v kašně, 
museli každou chvíli udělat do ledu 
díry. Jak ukazovali stopy ve sněhu, 
chodili si sem lidé pro vodu. Náměs-
tí bylo ohraničené hostincem „Zum 
Böhmerwald“ (Šumava) a dvěma ze-
mědělskými usedlostmi Trettenhan 
a Piller. Navazující Bezděkovská 
ulička byla Hartmanickými nazý-
vána „Dreckgasse“ (Špinavou ulicí).

Současný stav místa minulé há-
danky máte na přiložené fotografi i. 
Zároveň z onoho místa je na přilože-
né archivní fotografi i zachyceno vy-
svěcení vlajky dobrovolných hasičů 
za velké slávy dne 20. července 1913. 

I když kolem tohoto místa mno-
zí projíždíte ve směru nahoru na 
Dobrou Vodu, uhodnutí nebylo leh-
ké. Správnou odpověď zaslal Marek 
Broža. Pan Emil Kintzl ve svém e-
-mailu vzpomněl na léta zde prožitá 
a na dobu, kdy zde učil na místní zá-
kladní škole. (Napsal o tom knihu). 
Tuhle zkušenost jsem zažil i já. Mezi 
léty 2005–2012 jsem na základce 
v Hartmanicích za ředitelky paní 
Mgr. Jitky Kovářové učil dějepis, 

Historie Hudební školy v Sušici – 13. díl
Konec 20. 

století i 2. tisíci-
letí a – nestalo se 
vůbec nic zvlášt-

ního. ZUŠ v Sušici stojí dál a po-
kračuje v práci ve výchově dětí 
k estetickému cítění ve všech obo-
rech a činnosti pro veřejnost. I pe-
dagogický sbor zůstává vcelku 
bez velkých změn. Počet žáků se 
poněkud snížil a zároveň se ob-
jevil nový fenomén – keyboard, 
který začal být mezi žáky velmi 
populární.

Počty žáků v jednotlivých 
oborech: HO – 155, TO – 34, VO 
– 92, SDS a přípravná odděle-
ní – 108. Pro zajímavost uvádím 
i počty absolventů v roce 2000 – 
1 v jednotlivých oborech: HO I. 
i II. stupeň – 16 ž. VO – 11 ž., SDS 
– 7 ž. Někteří z absolventů odešli 
jako každý rok k dalšímu studiu 
na školy uměleckého směru, v po-
sledních letech např: J. Zdeněk 
(akordeon) – konzervatoř Plzeň, 
J. Pelech (housle) – Pedagogic-
ká fakulta Plzeň, K. Lískovco-
vá (housle) – Konzervatoř Praha,
V. Manová (housle) – konzervatoř 
Plzeň, J. Šišková, A. Pelda, O. Fi-
šer, M. Bibzová, Z. Gersdorfová – 
všichni VO – SVŠ Anežky České 
Č. Krumlov, J. Havlíčková – SVŠ 

Písek, M. Krejčí – SVŠ Praha,
A. Turek – SPŠ oděvní Třeboň,
P. Pilát – keramika K. Vary,
V. Kulíšková – oděvní návrhář-
ství Praha, A. Mikešová – textilní 
výtvarnictví Písek, Š. Knězová – 
SVPŠ Jihlava, M. Lišková – ke-
ramika Bechyně.

 Koncem každého školního 
roku se konaly třídní předehráv-
ky jednotlivých tříd samostatně. 
Byly připraveny hlavně pro rodi-
če buď formou volné hodiny nebo 
malé besídky. Rodiče mohli po-
rovnat výkony dětí i práci učite-
le té které třídy a informovat se 
o všem, co je zajímalo. V ZUŠ 
dlouhodobě pracovalo i Sdruže-
ní rodičů a přátel školy (SRPŠ), 
které odhlasovalo vždy malý fi -
nanční příspěvek na rodinu. Z vy-
braných příspěvků byly hrazeny 
výdaje pro děti při různých příle-
žitostech, jako byly soutěže všech 
oborů – jízdné, výstavy VO, pří-
spěvky na soustředění dětí, kvě-
tiny a dárky při absolventských 
koncertech a pod. ZUŠ má dnes 
k dispozici vlastní bohatý archiv 
– smyčcové a dechové nástroje 
(v roce 2020 přibyla 4 violon-
cella), které se zapůjčují dětem, 
notový materiál, knihy, kazety, 
desky. Také krásné loutkové diva-

dlo s mnoha loutka-
mi a kulisami, které 
škole kdysi darovala 
rod. Sedleckých (L. 
Sedlecký jako prv-
ní učil LDO – lout-
koherectví při jeho 
zřízení).

 Činnost Sušické-
ho dětského sboru 
byla a je velmi boha-
tá a různorodá, uvedu 
např. rok 2001–2002: 
březen 2001 – Brouč-
ci (přehlídka v Klato-
vech), Včelky (Mu-
zikparty Kötzting, 
Jarní koncerty SDS 
a hostů (Javoř ič-
ky a Jitříčko) duben 
– Sluníčka (soutěž 
v Písku – stříbrné 

Dnes sídlí Základní umělecká škola v této zrekonstruované budově.

Jedna z kreseb sbormistra Josefa Baierla

němčinu a nějaké ty 
další předměty. Byd-
lel jsem na okraji obce 

v bílém domečku u fotbalového hřiš-
tě s výhledem na horu Hamižnou. 
Myslím si, že tehdy škola fungovala 
velice dobře, byla v regionu známou. 
Interiér školy byl postupně moder-
nizován, přibyly počítačové učebny. 
Na zahradě byl postaven altánek pro 
možnost vyučování v létě a založe-
no arboretum. Žáci byli zapojeni do 
hodně zajímavých projektů, hlavně 
ekologických a environmentálních, 
z různých soutěží přiváželi oceně-
ní, jezdili i na přeshraniční výlety 
do Bavorska a Švýcarska a absolvo-
vali řadu dalšího. Přestože chování 
některých dětí tu bylo občas velice 
nevhodné, celkem rád na tuto dobu 
vzpomínám. Mezi kolegy, učiteli, 
mně bylo dobře. Jednou za měsíc 
se scházíme na poklábosení si v re-
stauraci U Vítovců v Sušici. Většina 
těchto mých kamarádek a kamará-
dů bydlí a nyní učí v Sušici či v je-
jím okolí. 

Okolí Hartmanic se svými vý-
hledy do kraje je nádherné. Rád 
se tam vracím podívat se na sta-
rá dobrá známá místa, či zajdu na 
oběd do Vintíře, kde vždy někoho 
známého potkám. 

K historii obce … Vznik osady je 
spojen s nejstarší obchodní stezkou 
mezi Čechami a Bavorskem, která 
byla známá již v první polovině 11. 
století jako Česká (Böhmweg) nebo 
též Vintířova (St. Günthersweg). Vy-

bíralo se zde clo, byla zde celnice, 
kolem níž vznikla osada, připomí-
nána již v roce 1315. Zdejší pozdně 
gotický kostel z 15. stol., barokně 
upravený v 18. stol. byl proto zasvě-
cen sv. Kateřině, patronce horníků. 

Privilegium Václava IV. z roku 
1406 pro Sušici nařizovalo odbo-
čení Zlaté stezky, historické ob-
chodní stezky, z Kašperských Hor 
na hartmanickou celnici. R. 1607 
udělil císař Rudolf II. městečku erb 
a právo na trh týdenní a dva trhy vý-
roční, jakož i právo pečetit zeleným 
voskem. Rozkvět města zastavila 
třicetiletá válka, kdy byly Hartma-
nice několikrát vypáleny a nadlouho 
zůstaly pusté. Koncem 17. stol. bylo 
město znovu osídleno kolonisty, ře-
meslníky a zemědělci ze Švábska, 
takže od té doby zde převažovali 
občané německé národnosti.

Na počátku 18. století zažívala 
obec rozkvět díky sklářům v oko-
lí, kteří v Hartmanicích nakupova-
li proviant pro hutě, nejvíce maso 
a obilí. Podle prvního písemné-

ho údaje o po-
čtu domů sestá-
valy Hartmanice 
v roce 1786 z 50 
stavení a jednoho 
dvora, o půlstole-
tí později žilo v 59 
domech již na 350 
německých oby-
vatel. V této době 
se v Hartmani-
cích uživili 2 pe-
kaři, 1 řezník, 1 
mlynář, 1 kovář, 
1 kolář, 3 tesaři, 
2 truhláři, 2 zed-
níci, 1 soustruž-
ník, 2 pláteníci, 1 
krejčí, 2 ševci a 1 
obchodník se smíšeným zbožím. 
V dobových kronikách se udává, že 
Hartmaničtí tehdy chovali 6 koní, 
135 kusů hovězího dobytka, 46 ovcí 
a 14 koz. 

Na rozvoji Hartmanic se výraz-
ně podílela fi rma židovské rodiny 
Blochových, která dávala práci až 

300 lidem. Zakladatel fi rmy Isak 
Simon Bloch se narodil v soused-
ních Kundraticích v roce 1805. Od 
roku 1863 provozovala jeho fi rma 
výrobu leštěného a zrcadlového skla 
ve Frauenthalu a v Hartmanicích 
a v roce 1865 rozšířila své působení 
i do Chlumu, kde začala v bývalém 
kladivovém mlýnu vyrábět cínové 
fólie. Ty se používaly k výrobě zrca-
del, ale později našly nové užití jako 
obalový materiál pro sýry, čokolá-
dové výrobky a cukrovinky. Dal-
ším žádaným výrobkem fi rmy byly 
uzávěry na lahve. Pokud poznáte, 
co a kde je zachyceno na hádance, 
pište prosím na e-mail: bur.mira@
seznam.cz. Děkuji. Mgr. Miroslav 

Buršík, Muzeum Šumavy
pokračování příště (28. 8.)

Poznáváte?
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Když před dvěma lety Pastvina 
uspořádala se Sušickým kulturním 
centrem akci pro děti Do zahrádky 
za zvířátky, zejména rodiny s dětmi 
se tam v hojném počtu vypravily 
strávit odpoledne. Někteří jeli au-
tem, mnozí projeli Luhem na kole 
– Pastvina leží při silnici do Dlouhé 
Vsi napravo před Divišovem. Spo-
lumajitel Pastviny Pavel Šašek měl 
tehdy se svým územím mnoho dal-
ších plánů a velkou chuť je uskuteč-
nit… A 28. června 2020 Pastvina 
otevřela celý areál včetně sezonní-
ho občerstvení. Součástí akce bylo 
i krátké hudební vystoupení Matěje 
Rupperta s Romanem Holým.

Už u vchodu na návštěvníky 
čekal stánek s přírodní zmrzlinou, 
stánek s nápoji i občerstvení s po-
krmy vyrobenými převážně ze su-
rovin vypěstovaných na Pastvině. 
Na pozemku pak pozvolna rostou 
přírodní zákoutí z osázených stro-
mů, keřů i bylin, mezi nimiž se ob-
jeví šachy či kuželky, o kus dál jsou 
záhony, skleník, bylinková zahrád-
ka a uprostřed centrální rozcest-
ník odkazující na výběhy místních 
zvířátek. Kromě domácích (kozy, 
ovce, prase, slípky hedvábničky, 
husy, kachny) i exotických zvířat 
(lama, nandu pampový, indický bě-
žec, klokan) zaujme např. opravdo-
vý hmyzí domeček.

V kvetoucím areálu jsem vyhle-
dal duchovního otce parku Pavla 
Šaška a zeptal se ho na začátky 
Pastviny, aktuální stav i plány do 
budoucna.

S jakou myšlenkou jste se zde 
před lety pustil do 
práce? 

„Naším prvot-
ním záměrem bylo 
vybudovat veřej-
ný prostor, kde by 
prioritou nebyla 
okrasná zeleň a es-
tetika obecně, ale 
naopak užitkovost. 
Proto název Jedlý 
park. Další věci, 
na které jsme od 
počátku kladli dů-
raz, byla šetrnost 
k přírodě, pěsto-
vání podle zásad 

organického zemědělství a podpo-
ra života a pestrosti nejen na zahra-
dě, ale i v půdě pod ní. Bohatý půdní 
život je koneckonců téma často opo-
míjené, až ignorované. Park tedy 
není ‚jedlý‘ jen pro lidi, v podobě 
zeleniny, bylin a ovocných keřů, ale 
i pro hmyz, drobné živočichy a půd-
ní edafon. Jedině vybalancováním 
zmíněného se dá docílit trvale udr-
žitelného hospodaření s prostorem 
a pomoci tak přírodě.

Postupně se začaly objevovat dal-
ší nápady a názory jak Pastvinu smě-
řovat a čím prostor vyplnit. Postavili 
jsme ohrady pro zvířata a vybudova-
li drobné zázemí pro sezonní gastro-
nomický provoz, který zakládáme 
na maximálním možném využití 
našich výpěstků a lokálních surovin. 
(Nabídka se bude průběžně měnit, 
vždy je ale postavené na polévce, 
čerstvých salátech z naší produkce, 
sendvičích a quiche, dále budeme 
vymýšlet jídla na základě právě zra-
jící zeleniny). Jednotlivé zóny Past-
viny jsou tedy založené, náš úkol je 
nadále vytvářet jejich obsah.“

Co nyní Pastvina tedy nabízí?
„V tuto chvíli Pastvina funguje 

nejen jako volnočasový park s bis-
trem a zmrzlinou (otevírací doba 
se přes sezonu upraví, v tuto chvíli 
od 10.00 do 18.30 hodin), ale i ze-
linářství, malá zoo a naučný prostor. 
Kromě toho je možné využít Past-
vinu pro soukromé akce a teambuil-
dingy. Jsme otevřeni pro školky, 
školy a podobné instituce. Už v le-
tošním roce hodláme uspořádat pár 
drobných akcí – například před-
nášek, koncertů nebo workshopů.“

Jaké další zajímavosti chystá-
te do budoucna? 

„Co se týče našich dalších plá-
nů, chceme pokračovat v tvorbě 
‚obsahu‘. V nejbližší době napří-
klad založit několik květnatých 
luk a zpestřit park naučnými ce-
dulkami, poznávačkami a soutě-
žemi pro děti. V bylinkové zahradě 
plánujeme postavit veliké sluneční 
hodiny a pro děti chystáme do bu-
doucna vesničku ze slámy.“

Děkuji za odpovědi a přeji pří-
rodní Pastvině zdar. 

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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Dnes již proslulá sušická kape-
la Paddy ś Bangers musela díky 
opatřením v souvislosti s korona-
virem odložit své tradiční vystou-
pení na sv. Patrika, které navíc le-
tos mělo být doprovázeno fi lmem 
a křtem nového CD. S rozvolňují-
cími se opatřeními se ale už začí-
ná rýsovat nový termín. Bangers 
ho prozradili právě na svém prv-
ním koncertu po koropauze, který 
se uskutečnil 26. června v amfi te-
átru sušické ZUŠ, a který byl vě-
nován všem obětavým lidem, kte-
ří v době náporu koronaviru stáli 
v první linii (tedy zejména léka-

řům, zdravotníkům, pracovní-
kům v sociálních službách, hasi-
čům, policistům a záchranářům). 

Zapadající slunce ozářilo netra-
diční jeviště za ZUŠ a zaplněným 
hledištěm očekávaná pětice milov-
níků irských tradic vstoupila na 
pódium v nejlepší formě. Všich-
ni účastníci večera vzdali hold li-
dem pracujícím v první linii boje 
s koronavirem dlouhým potles-
kem. Paddy ś Bangers ve slože-
ní Daniel Nakládal, Tomáš Kotal,
Čestmír Kříž, Tomáš Nový a Zde-
něk Straka zahráli průřez svého 
více než čtyřletého repertoáru. Přestože je pódium od hle-

diště výrazně odděleno, poda-
řilo se členům skupiny diváky 
opět vtáhnout do děje svojí ener-
gií i irskou melodikou a rytmy. 
Sounáležitou atmosféru pak ne-
mohl narušit ani dvojí výpadek 
proudu v jedné písni způsobe-
ný veselou pípou přidružené-
ho občerstvení. Při vystoupení 
Paddy ś také představili své nové 
první album, které bylo možné si 
i zakoupit na CD, či jako MP3. 
V přilehlém stánku se též zájem-
cům nabízelo mnoho dalších ar-
tefaktů spojených s kapelou. 

Speciální koncert Paddy ś Bangers pro 1. linii

Na plánovaný koncert s fi lmem 
z USA a křtem CD se můžete těšit
5. září v sušickém kině. Předpro-
dej vstupenek začíná 2. srpna ve 
20.00 hodin.  text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

(Pastvina = Jedlý park + Minizoo) Otevřeno!

Zajímavosti
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