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Dvě základní a dvě střední ško-
ly v Sušici v novém školním roce 
2021/2022 uvítaly 2020 žáků a stu-
dentů. Prvňáčků nastoupilo 116. 
V budovách probíhaly práce na 
zlepšení prostředí výuky a s nadějí 
na plnohodnotný školní rok bez zá-
sadních omezení plánují program 
ředitelé všech škol. K situaci v jejich 
vzdělávacích zařízeních se vyjadřují 
v odpovědích na následující otázky: 
• Jak proběhlo zahájení v sou-
vislosti s epidemiologickými 
opatřeními? 
• Kolik nastoupilo nových žáků, 
kolik jich bude mít škola celkem, 
v kolika třídách? 
• Jaké jsou ve vaší škole novinky? 
• Jaké programy popř. akce plánu-
jete v tomto školním roce? 

ZŠ Sušice, Lerchova – foto 2

Informuje ředitel Mgr. Čestmír Kříž:

Zahájení proběhlo téměř tradič-
ně. Žáky 2. až 9. ročníků přivítali třídní 
učitelé ve třídách, ve školním rozhla-
su také zaznělo přivítání od ředitele 
školy. S prvňáčky a jejich rodiči jsme 
se setkali před vchodem školy, páťáci 
si pro ně připravili krátké vystoupení 
a potom každý žák první třídy obdr-
žel na památku modrou stužku. Po 
stužkování šli prvňáčci v doprovodu 
jednoho z rodičů do své třídy, kde po-
kračovalo slavnostní zahájení.

Netradiční bylo, že hned po 
přivítání byli žáci testování na 

COVID, vše proběhlo naprosto 
bezproblémově. 

Celkem nastoupilo 722 žáků do 
28 tříd, z toho 69 prvňáčků.

Jaké jsou ve vaší škole novinky? 
V loňském roce jsme přešli na elek-
tronickou třídní knihu, školní po-
kladnu, v tomto školním roce zavá-
díme elektronické žákovské knížky, 
což si myslím, že rodiče přivítají. 
Během prázdnin došlo k výměně 
počítačů v učebnách, proběhlo tra-
diční malování tříd. 

Plány určitě máme, ale v této 
chvíli musíme počkat, až minister-
stvo zdravotnictví vyhodnotí začá-
tek školního roku a rozhodne, které 
akce lze uskutečnit. Myslím, že pro-
běhnou seznamovací dny 6. tříd, pla-

vecké, dopravní a cyklistické kurzy, 
určitě preventivní vzdělávací pro-
gramy, jazykové projekty. Naproti 
tomu zřejmě ani letos nebude vánoč-
ní jarmark, den otevřených dveří, 
lyžařské kurzy. Budeme se hlavně 
soustředit na to, aby nám vydržela 
prezenční výuka. 

SOŠ a SOU Sušice  

úvodní foto – zahájení v sokolovně

Informuje ředitel Ing. Jaromír Kolář:

Zahájení školního roku pro-
běhlo opět po roční přestávce 
v klasickém duchu. Vyšší ročníky 
v 8 hodin ve škole a první ročníky 
v 10 hodin slavnostně v sušické so-
kolovně. Novinkou bylo proti minu-
lým létům povinné testování žáků 
dne 1. 9. 2021.

Zahájení v sokolovně se zúčast-
nili významní hosté z kraje, úřadu 
práce a školské rady – Mgr. Rudolf 
Salvetr, Pavel Hais, Mgr. Petr Dušek, 
Jan Látka, Mgr. Dagmar Karlíková, 
Pavel Javorský, Bohumír Bucifal.

Proti několika předchozím 
létům jsme letos s nástupem žáků 
do prvních ročníků velice spokoje-
ni. Letos otevíráme 2 studijní obo-
ry a 10 učebních oborů, kromě toho 
se otevírají tři zaměření nástavbo-

vého studia. Celkem letos nastou-
pí do 1. ročníků 243 žáků. Ve škole 
bude celkem 517 žáků, což je téměř 
o 100 žáků více než v předcházejí-
cích letech. Rovněž počet ubytova-
ných žáků na domově mládeže se 
zvýšil z 60 na 93 žáků. Po několi-
ka letech máme naplněny všechny 
první ročníky na maximální počty.

Samozřejmě i letos jsme v ob-
dobí prázdnin realizovali něko-
lik investičních akcí, které by měly 
zkvalitnit prostředí pro žáky, zlep-
šit vybavenost a snížit energetickou 
náročnost. Realizovali jsme novou 
podlahu v opravářské dílně, dodělá-
váme zde nové vytápění a vzducho-
techniku a realizujeme nové povrchy 
asfaltových ploch v objektu dílen 
U Kapličky. Ještě nás čeká osadit 
3 zvedáky osobních a nákladních 
automobilů.

Pro letošní rok věříme v norma-
lizaci školního roku a tím k návratu 
kvalitní výuky ve škole a v odbor-
ném výcviku. Kromě toho věříme, 
že začnou probíhat soutěže žáků, 
připravujeme na podzim krajské 
kolo jízdy zručnosti a mezinárodní 
kolo kadeřnické soutěže Glamour. 
Půjde-li to, budeme na jaře pokračo-
vat dalšími soutěžemi. A dále před-
pokládáme pokračování v realizaci 
projektů EU.

Pokud bude koncem roku vy-
hlášena výzva IROP, budeme žá-
dat o fi nance na realizaci projek-
tu nového výukového centra na 
elektromobilitu.

Věříme, že většina nově přícho-
zích žáků bude ve škole spokojena 
a že noví zájemci o školu pro příští 
rok přijdou ve stejném počtu jako 
letos a že navštíví školu na někte-
rém ze dnů otevřených dveří a to 
ve dnech: 27. 9. 2021, 5. a 6. 11. 
2021, 3. 12. 2021 nebo 4. 1. 2022.

Na všechny se těší-
me jak my, tak jejich noví 
spolužáci. 

Gymnázium Sušice – 

foto 1 – prima. Informuje 

ředitel Mgr. Ivan Kratochvíl: 

Z důvodu probíhají-
cích stavebních úprav 
proběhlo slavnostní za-
hájení nového školního 
roku netradičně pouze 
ve třídách. Letos jsme 
přivítali 36 nových žáků. 
Gymnázium tak navště-
vuje 270 žáků ve 12 tří-
dách. I v příštím školním 
roce budeme otevírat jed-

nu třídu osmiletého a jednu tří-
du čtyřletého studia – vždy po 30 
žácích. 

Covidové období přinášelo oba-
vy žáků i jejich rodičů, zda studium 
na gymnáziu nebude příliš náročné, 
zda studium zvládnou po prakticky 
roční absenci… Chtěl bych všechny 
ubezpečit, že nejprve zjistíme, co vše 
žáci znají, co je třeba znovu zopako-
vat, probrat, a teprve pak navážeme 
novou látkou. 

A pokud někdo z těchto důvodů 
nepodal přihlášku nebo měl oba-
vu, že je příliš brzy „kazit si mládí“ 
a dnes uvažuje jinak, prosím přijď-
te se informovat. Rádi vás uvítáme. 

O letošních prázdninách dozna-
la budova školy výrazných změn. 
Šestileté úsilí pomalu přináší své plo-
dy. Projekt výměny všech oken a cel-
ková rekonstrukce kotelny spojená se 
zónovou regulací a výměnou všech 
otopných těles se dostává do cílové 
rovinky. Ve všech třídách, kabinetech, 
části chodeb a toalet došlo ke komplet-
ní výměně více než 110 let starých 
oken za přesné kopie oken původních. 
Zbylá okna budou měněna za provozu 
tak, aby práce co nejméně narušovaly 
výuku. Jen pro zajímavost: vybourat, 
vyrobit a následně vsadit do okenních 
otvorů se musí přesné kopie 31 dru-
hů oken. S výjimkou Smetanova sálu 
a šaten se jedná o 298 ks oken. Kro-
mě toho dochází k rekonstrukci ko-
telny a výměně všech otopných těles, 
která budou osazena termostatický-
mi hlavicemi. Nová zónová regulace 
umožní vytápět jen tu část školy, kde 
bude potřeba. Spolu se zateplením 
půdních prostor to přinese donedáv-
na chybějící tepelnou pohodu ve tří-
dách na straně jedné a úsporu energií 
na straně druhé. 

Modernizována byla i jedna 
z učeben informatiky, kde došlo 

k výměně všech 31 počítačů, byly 
zakoupeny robotické pomůcky, 3D 
tiskárny a další drony. Jsem rád, že 
naše škola zapojuje moderní techno-
logie do výuky nejen u našich žáků, 
ale formou kroužků v rámci projek-
tu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kra-
ji“ přivítáme v následujících třech 
letech i žáky okolních základních 
a mateřských škol.

Tím ale naše snaha o spolupráci 
se ZŠ a zájem o šikovné žáky, kte-
ří by rádi studovali na našem gym-
náziu, nekončí. Proto jsme na konci 
srpna podali projekt – „Motivace pro 
technické vzdělávání“, jehož cílem 
je pokračování série přírodovědných 
seminářů pořádaných pro žáky su-
šických ZŠ v prostorách našich od-
borných učeben. Cílem je přiblížit 
zájemcům nové moderní pojetí fy-
ziky a informatiky. Zároveň se i pro-
hlubuje spolupráce mezi učiteli su-
šických škol.

Vzdělávat se v hezkém prostředí 
moderní školy ale nejde s prázdným 
žaludkem. Proto byl v pondělí 6. září 
otevřen nový školní kiosek. Věřím, 
že s nabídkou fi rmy ReFresh bistro 
budou naši žáci spokojeni a bude 
jim chutnat.

Rok a půl trvající střídání 
distanční výuky s prezenční je mi-
nulostí. Nebylo to pro nikoho jed-
noduché. Je namístě znovu podě-
kovat našim žákům, jejich rodičům 
a jednotlivým vyučujícím za práci, 
nasazení a snahu, se kterou k vý-
uce přistoupili po plošném uzavře-
ní škol. Věřím, že nošení roušek ve 
společných prostorách a počáteční 
testování, výměnou za možnost celý 
rok chodit do školy, je pro každého 
z nás akceptovatelné. 

V tomto školním roce se bude-
me snažit realizovat další projekty 
i tradiční aktivity:

– při výuce cizích jazyků bude-
me pokračovat v tom, co se osvěd-
čilo – rozřazování žáků na základě 
srovnávacích testů do skupin podle 
výkonnosti, čímž umožňujeme pra-
covat každému podle svého tempa

– roční studijní pobyt žáků Gast-
schuljahr (program EUREGIO 
umožňující studentům školy studo-
vat na bavorských gymnáziích) 

– projektová výuka v rámci jed-
notlivých předmětů

pokračovaní na str. 2

Přejeme dobrý školní rok
Navrhované referendum 

se bude konat pouze o první 
otázce, druhou i třetí otáz-
ku soud zamítl. „Jsem rád, že 
soud dal za pravdu argumen-
tům, které jsme předkládali. 
V referendu zůstala otázka, se 
kterou vedení města souhlasí – 
sám jsem na zastupitelstvu na-
vrhoval, aby se o prvních dvou 
otázkách hlasovalo,“ dodal sta-
rosta Petr Mottl. 

Rada města zvažovala dvě 
nabídky Plzeňského kraje na 
zabezpečení provozu sušic-
ké nemocnice (podpora kraje 
nebo provozování krajem) a na 
svém zasedání 30. 8. vybrala 
druhou variantu. Rozhodla, 
že nemocnici bude provozovat 
Plzeňský kraj. „O našem roz-
hodnutí jsem informoval paní 
hejtmanku a předpokládám, že 
se v nejbližších dnech rozběh-
ne činnost pracovních skupin, 
které pak předloží návrh spo-
lečné dohody, tedy podobu ná-
jemních smluv,“ vysvětlil Petr 
Mottl.

„Další dobrou zprávou je, 
že na radě města 30. 8. byl také 
vybrán zhotovitel stavby spor-
tovní haly,“ pokračoval staros-
ta. Stavbu bude provádět fi rma 
HSF System SK, s.r.o.

V těchto dnech probíhá re-
konstrukce hlavní silnice ze 
Sušice do Dlouhé Vsi.

Projekt přeshraniční spo-
lupráce na využití volnočaso-
vých aktivit v době pandemie 
přijede 22. září na sušickou 
radnici představit delegace 
z partnerského města Bad 
Kötzting. Kromě starostů 
obou měst by se akce měli zú-
častnit i zástupci mládežnic-
kých organizací.  -red-
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 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 130 let – výročí úmrtí Jana Nerudy

Jan Neruda (9. července 1834, 
Praha-Malá Strana – 22. srpna 
1891, Praha-Nové Město) byl čes-
ký básník, prozaik, publicista, 
dramatik, literární a divadelní 
kritik a vůdčí představitel gene-
race májovců.

Pocházel z chudé rodiny vyslou-
žilého vojáka a služky. Od roku 1850 
studoval na Akademickém gym-
náziu. Po maturitě se na přání otce 
pokoušel o studium na právnické 
a později i na fi lozofi cké fakultě, 
bohužel však neúspěšně. Vystřídal 
několik úřednických zaměstnání, 
u žádného ale nevydržel příliš dlou-
ho a začal se věnovat literatuře. Ži-
vil se hlavně jako redaktor, působil 
v denících Čas a Hlas. Roku 1865 
se stal fejetonistou Národních listů 
a v této funkci zůstal po celý život. 
Na rozdíl od fejetonů nebyla jeho 
básnická tvorba zpočátku veřejností 
uznávána a oceňována – často v ní 
kritizoval společenské poměry, sna-
žil se o pravdivé zobrazení skuteč-
nosti a používal ironii. S negativním 
přijetím se setkala zejména jeho prv-
ní, chmurně laděná básnická sbírka 
Hřbitovní kvítí. Celkem bylo vy-
dáno šest Nerudových básnických 
sbírek. Patří mezi ně například Kni-
hy veršů, Balady a romance nebo 
Zpěvy páteční. Z prózy pak stojí za 
zmínku povídkový soubor Arabes-
ky a také autorovo vrcholné dílo Po-
vídky malostranské, jež se dočkalo 
i několika fi lmových a televizních 
zpracování. Spolu s Vítězslavem 
Hálkem stál Neruda u vzniku al-
manachu Máj, kterým se generace 
poloviny 19. století přihlásila k od-
kazu Karla Hynka Máchy. Většinu 
života strávil v nouzi a útěchu hle-
dal často v alkoholu. Přestože měl 
několik vážných známostí, nikdy se 
neoženil. Zemřel na rakovinu střev, 

pohřben je na Vyše-
hradském hřbitově.

Jaký byl hlavní 
přínos Jana Neru-
dy a proč je dobře si jeho výročí 
připomenout?

Do Nerudovy tvorby se promí-
taly jeho zkušenosti s bídou a chu-
dobou, vlastenectví a demokratic-
ké cítění, odpor k maloměšťáctví 
a především touha po společenském 
pokroku. Pravdivě zachycoval živo-
ty obyčejných lidí a upozorňoval 
na nespravedlnost třídních a ma-
jetkových rozdílů. Výrazně ovliv-
nil český národní život, je také po-
važován za zakladatele fejetonu. 
Hlavní myšlenky jeho děl se jistě 
dají uplatnit v každé době.

Roku 1878 vyšla básnická 
sbírka Písně kosmické, v níž se 
Jan Neruda obrací k nebeským 
objektům jako k obrazům nás sa-
motných na Zemi. V roce 2009, 
o více než sto let později, si astro-
naut Andrew Feustel vzal tuto sbír-
ku na palubu raketoplánu Atlantis, 
který mířil k Hubbleovu teleskopu. 
Nerudovo dílo se tak dostalo až do 
vesmíru:

Písně kosmické/str. 21
(A mluví člověk:)
 Jak lvové bijem o mříže,
jak lvové v kleci jatí,
my bychom vzhůru k nebesům,
a jsme zde Zemí spjatí.
   …
My přijdem blíž, my přijdem blíž,
my světů dožijeme,
my bijem o mříž, ducha lvi,
a my ji rozbijeme!

Zuzana Krejčová
Zdroje: archiv.narodni-divadlo.
cz, esero.sciencein.cz, aktualne.

cz, novinykraje.cz, spisovatele.cz, 
praguecityline.cz, docplayer.cz, 

cs.wikipedia.org

Informace z nemocnice
Aktuální situace v Sušické 

nemocnici, s.r.o. ke dni 2.9.2021
1. Péče poskytovaná paci-

entům COVID+
Došlo k poměrně významné-

mu snížení požadavků veřejnos-
ti na očkování i provádění testů.

Z těchto důvodů dochází 
k omezení provozních hodin jak 
očkovacího centra tak i odbě-
rového centra. Aktuální rozsah 
provozní doby najdete na inter-
netových stránkách nemocnice 
nebo v objednacích softwarech. 
Do odvolání bude očkovací cen-
trum v provozu pro neregistro-
vané zájemce vždy v pátek do-
poledne. Provozní dobu obou 
pracovišť budeme přizpůsobo-
vat měnící se legislativní nebo 
epidemiologické situaci.

Nemocnice rovněž vytvořila 
mobilní očkovací tým, který může, 
na vyzvání starosty obce, provést 
očkování i mimo nemocnici. 

2. Provoz nemocnice – 
plynule pokračuje poskytová-
ní zdravotní péče na akutních 
lůžkách interního oddělení a JIP 
a na lůžkách následné péče. Po 
zhodnocení prázdninového pro-
vozu, lze konstatovat cca 85% 
vytížení lůžkové kapacity ne-
mocnice na těchto odděleních, 
což má příznivý vliv i na eko-
nomiku nemocnice. V provozu, 
a využité jsou i ambulantní pro-
vozy nemocnice, které poskytu-
jí služby v obvyklém rozsahu, 
včetně činnosti všech pohoto-
vostních ambulancí (interní, 
chirurgické i dětské). 

Nemocnice se bohužel i na-
dále potýká s nedostatkem od-
borného zdravotního personálu, 

Přes dvacet prodejců, pěs-
titelů a drobných výrobců se 
v sobotu 28. srpna sjelo na su-
šické náměstí, aby zde od 8 ho-
din nabízeli své produkty. Škála 
nabídky byla opět široká. Kro-
mě věcí chutných (víno, moš-
ty, káva, čaj, ovoce, zelenina, 
sýry,chilli, buchty, uzeniny, 
marmelády, atp.) bylo možné 
zakoupit i věci krásné (květiny, 
šperky, košíky, kabelky, svíčky, 
hračky, malby na sklo i dřevo, 

kosmetiku, keramiku a mno-
ho dalšího). Ozdobou trhů byly 
tentokrát denivky a gladioly 
u stánku pana Nováka. Tento 
fanda a odborník na dotazy hor-
livě a zasvěcené vyprávěl o vše-
možných barevných a tvarových 
variantách, které se mu podařilo 
sehnat z celého světa. Počasí se 
dopoledne ještě drželo, a tak ná-
kupy provázela vlídná a klidná 
atmosféra.    text a foto ED

více foto na www.kulturasusice.cz

Květinová krása na farmářských trzích 

Tisková zpráva Přípravného výboru referenda:
 O budoucnosti sušické nemocnice rozhodnou občané, rozhodl soud

Referendum v Sušici skuteč-
ně bude. Rozhodl o tom soud, na 
který se Přípravný výbor obrátil 
po tom, co dne 4. 8. 2021 zastu-
pitelstvo města Sušice odmítlo 
referendum vyhlásit.

O jedné z původně tří navr-
žených otázek se uskuteční re-
ferendum týkající se budouc-
nosti Sušické nemocnice. Zbylé 
dvě otázky byly sice soudem 
vyhodnocené jako opodstatně-
né a že je možné v nich rozhod-
nout v rámci působnosti obce, 
nicméně na nich shledal vady 
ve smyslu přílišné obecnosti 
(otázka č. 2) a možné návod-
nosti směrem k jedné z odpo-
vědí (otázka č. 3).

„Máme radost, že je referen-
dum vyhlášeno a rozhodnutí 
soudu respektujeme. Konečně 
po devíti měsících budou mít 
občané možnost v termínu voleb 
vyjádřit svůj názor i k podpoře 
plnohodnotné lékařské péče“, 
sdělil za přípravný výbor Jan 
Janda.

Otázka, ve které se budou 
lidé v referendu vyjadřovat, zní: 
Chcete, aby město Sušice aktiv-
ně podporovalo zdravotní péči 
v rozsahu: lůžková interna, lůžko-
vá chirurgie, JIP, následná péče, 
ambulance, komplement (RTG, 
SONO, laboratoř), včetně poří-
zení CT přístroje v Sušické ne-
mocnici ?

Soud potvrdil, že problema-
tika zajištění dostupnosti lékař-
ské péče patří k otázkám vyso-
ké naléhavosti v každé obci, ve 
které je lékařská péče dostupná 
hůře, než je považováno za žá-
doucí a dospěl u projednávání 
této otázky k závěru, že navr-

Přejeme dobrý školní rok – pokračování ze str. 1
– samozřejmostí je Den otevře-

ných dveří (3. 12.), přijímací zkouš-
ky nanečisto a přípravné kurzy pro 
zájemce o studium v měsících únor 
a březen

– sportovní lyžařské, cyklistické 
a vodácké kurzy 

Následující akce závisí na aktu-
ální epidemiologické situaci:

– na přelomu září a října „Gym-
terra“ – již 7. ročník terénního zá-
vodu štafet pořádaný pro žáky 8., 
9. tříd ZŠ, tercie, kvarty víceletých 
gymnázií a žáky SŠ 

– na jaro jsme zatím nuceni pře-
sunout jazykově-poznávací nebo od-
borné exkurze do zahraničí (Řím, 
Londýn)

– pokračovat chceme i v tradič-
ních kulturních akcích jako jsou 
Pohádky pro nejmenší, Ježibaby 
a Majáles. 

ZŠ T. G. Masaryka Sušice

Foto – přivítání prvňáčků

Informuje ředitel 

PaedDr. Richard Smola:

Ve školním roce 2021/22 se 
bude v obou objektech školy vzdě-
lávat ve 26 třídách celkem 511 
žáků, přičemž v hlavním objektu 
bude umístěno 16 tříd se 378 žáky. 
V odloučeném pracovišti Komen-
ského 59 se v 1. patře nachází 5 běž-
ných tříd. V těchto třídách si bude 
nové poznatky osvojovat celkem 96 
žáků. O patro výše se pak nacházejí 
třídy zřízené podle § 16 odst. 9 škol-
ského zákona. I zde se nachází 5 tříd. 
V těchto třídách bude nové poznatky 
vstřebávat celkem 36 žáků. Vzhle-
dem k tomu, že je v těchto třídách 
malý počet žáků, vytváří se tak ide-

ální podmínky pro individuální pří-
stup učitele k žákovi. Do dvou prv-
ních tříd nastoupilo 47 žáků. 

Vlastní zahájení nového škol-
ního roku probíhalo netradič-
ně přímo ve třídách. Důvodem 
bylo testování žáků. Žáci ze třídy 
1. A byli přivítáni třídní učitelkou 
a ředitelem školy v tělocvičně. V od-
loučeném pracovišti v Komenského 
ulici se naši nejmenší setkali se svou 
třídní učitelkou ve školní jídelně. 

Letní prázdniny jako každo-
ročně patřily opravám. Vedle tra-
dičního malování a oprav olejomaleb, 
oprav osvětlení, zastínění, odstranění 
komunikačních překážek v podobě 
závad na podlahách atd., byly reali-
zovány další akce. V objektu Dr. E. 
Beneše byl například zrekonstruován 
kabinet výchovné poradkyně. Jedna-
lo se konkrétně o výměnu podlahové 
krytiny, u umyvadla byly instalová-
ny dlaždičky. Nejpodstatnějším zása-
hem ovšem byla výměna zastaralého 
nábytku, který jsme před mnoha léty 
získali při rušení někdejšího podniku 
SOLO. Ve 2. patře začala 1. etapa nátě-
ru oken. V objektu v Komenského uli-

ci byly zase instalovány dvě moderní 
keramické tabule. Během prázdnin se 
uskutečnila i kontrola a provozuschop-
nost datových projektorů, proběhla re-
vize tělocvičného nářadí a tabulí. Ani 
zdaleka jsem nevyjmenoval všechny 
práce, které byly v průběhu 2 měsíců 
realizovány. Po větší část prázdnin tak 
bylo v obou objektech rušno. 

A co čeká naše žáky a jejich 
rodiče a v neposlední řadě i uči-
tele v průběhu školního roku 
2021/2022? Doufejme, že již pů-
jde o běžnější rok, v rámci kterého 
budou naši žáci pravidelně, a to po 
celých 10 měsíců, docházet do ško-
ly. Náznakem lepších časů je i při-
pravovaný plavecký výcvik žáků 4. 
a 5. tříd, který by měl být zahájen již 
v polovině měsíce září. Doufám, že 
se od října opět rozběhne pravidelná 
činnost kroužků. A bude-li se epi-
demiologická situace zlepšovat, bu-
deme moci ve druhé polovině škol-
ního roku opět připravovat školní 
exkurze. To vše ovšem ukáže až čas. 

V letošním školním roce čeká 
všechny učitele velký úkol, a to při-
pravit změny ve školním vzděláva-
cím programu tak, abychom naše 
žáky dobře připravili na život ve 
21. století. Chceme se zaměřit u žáků 
na rozvíjení takových dovedností, 
které jsou potřebné pro život nejen 

v současné době, ale i v budoucnos-
ti. Rozvojem informatického myšle-
ní chceme napomáhat našim žákům, 
aby se dovedli dobře vypořádat se si-
tuacemi v reálném životě. Informa-
tické myšlení je způsob uvažování, 
který se zaměřuje na popis problému, 
jeho analýzu a hledání efektivních 
řešení. Učitelé všech předmětů se 
budou snažit ukázat žákům zajíma-
vé nástroje a aplikace, které mohou 
využít nejen ve školních předmětech, 
ale které budou užitečné i v běžném 
životě. Chceme žáky naučit využí-
vat moderní technologie smysluplně 
a bezpečně. K nákupu potřebných 
učebních pomůcek nám dopomo-
hou nejen prostředky ze státního roz-
počtu, ale zejména fi nance, které ško-
la získala z projektů. 

Přeji tedy všem, žákům, rodičům, 
pedagogům a rovněž provozním za-
městnancům normální školní rok, 
který bude plynout svým pravidel-
ným tempem. Žákům přeji mnoho 
úspěchů, aby se jim ve škole líbilo 
a aby se těšili nejen na své spolužáky, 
ale i na své kantory, kantorům přeji, 
aby žáky probírané učivo bavilo a ro-
dičům přeji, aby jim jejich děti dělaly 
radost a aby oni byli spokojeni, že se 
jejich dítě vzdělává v Základní škole 
T. G. Masaryka Sušice. 
úvod a foto na str. 1 Eduard Lískovec

žená otázka spadá do samotné 
působnosti obce. 

Pokud se občané rozhodnou 
kladně, mělo by město i podle 
rozhodnutí krajského soudu 
(S ohledem na to, že z veřejně 
dostupných zdrojů (výpis z ob-
chodního rejstříku) vyplývá, že 
město Sušice je jediným spo-
lečníkem obchodní korporace 
Sušická nemocnice s. r. o., jež 
je provozovatelem sušické ne-
mocnice, připadá v úvahu hned 
celá řada možných kroků, ji-
miž může teoreticky město Su-
šice, vyjádřeno slovy navržené 
otázky „aktivně podporovat“ 
zdravotní péči ve vymezeném 
rozsahu zdravotních oborů), 
činit kroky ke splnění přijatého 
usnesení ze dne 18. 12. 2019, ve 
kterém zastupitelé města Sušice 
schválili variantu provozování 
plnohodnotné nemocnice se tře-
mi lůžkovými odděleními (chi-
rurgie, interna, následná péče), 
podpůrnou jednotkou intenziv-
ní péče a ambulancemi,“ řekla 
Zuzana Hrabá, iniciátorka petic 
a dodává, že udržitelnost plno-
hodnotné nemocnice potvrdila 
i analýza fi rmy Sefi ma, kterou si 
město na nemocnici objednalo.

Referendum o otázce Sušické 
nemocnice se bude konat sou-
běžně s volbami do Poslanec-
ké sněmovny ČR ve dnech 8. 
a 9. října 2021.

Zástupci přípravného výbo-
ru budou k dispozici pro otázky 
a odpovědi každé úterý od 9 ho-
din do 14 hodin v pirátském cen-
tru v Sušici na adrese Poštov-
ní 10. Neváhejte se přijít zeptat.
Za přípravný výbor referenda

Jan Janda

a to na všech pracovištích. Ob-
zvlášť složité je zajistit činnost 
chirurgické ambulance při sou-
časném zásadním nedostatku 
lékařů této odbornosti. 

3. Další vývoj v poskyto-
vání zdravotní péče v nemoc-
nici – dne 30. 8. 2021 proběhlo 
zasedání Rady města Sušice, 
na kterém byl projednán další 
vývoj poskytování zdravotní 
péče v sušické nemocnici. Rada 
projednala obě varianty navr-
žené Plzeňským krajem a zvo-
lila variantu, kdy majitelem ne-
mocnice zůstane město Sušice 
a provozovatelem se stane Pl-
zeňský kraj, kdy jednou ze zva-
žovaných variant je, zařazení 
sušické nemocnice pod řízení 
prostřednictvím Klatovské ne-
mocnice, a.s. Rozsah poskyto-
vané péče i v tomto případě zá-
leží na rozhodnutí příslušných 
zastupitelstev. Plzeňský kraj 
by si v tomto případě pronajal 
budovy nemocnice a o vztahu 
k vybavení by bylo dále jedná-
no. Předpokládaný termín pře-
vedení provozu nemocnice je 
31. 12. 2021.

V současné době je připravo-
ván legislativní rámec převodu, 
který bude obsahovat konkrét-
ní kroky jednotlivých subjek-
tů, vedoucí k dosažení dohod-
nutého cíle. 

O dalším vývoji budete in-
formováni buď prostřednic-
tvím Sušických novin nebo 
na internetových stránkách 
nemocnice.

Bc. Jiří Vlček, MBA
jednatel společnosti 

Sušická nemocnice, s.r.o.
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Zasedání rady města Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1
Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. 

Nerudova, čp. 1106, Sušice. Byt se nachází v prvním nadzem-
ním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. V domě není vý-
tah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,50 m2, 1. pokoj 
19,50 m2, 2. pokoj 13,20 m2, 3. pokoj 15 m2, předsíň 5,70 m2, kou-
pelna 2,51 m2, WC 1,35 m2, balkon 3,10 m2, sklep 7,73 m2. Celko-
vá rozloha bytu 77,59 m2.

Datum prohlídky bytu: 21. 9. 2021 od 9.00 do 9.10 hod.

Byt č. 8, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. ktg.), ul. 
Smetanova, čp. 783, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzem-
ním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. V domě není vý-
tah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 6,21 m2, 1. pokoj 
19,64 m2, 2. pokoj 13,40 m2, 3. pokoj 8,51 m2, předsíň 7,94 m2, 
koupelna 2,91 m2, WC 0,84 m2, sklep plaňkový 7,85 m2, sklep 
1,39 m2. Celková rozloha bytu 68,69 m2.

Datum prohlídky bytu: 21. 9. 2021 od 9.20 do 9.30 hod.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:
• musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
• nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být 
proti němu vedeno exekuční řízení
• nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
• během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na 
byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu
• uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů 
vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o proná-
jem bytu vyřazena)
• musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
• musí uvést přesnou výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc 
(minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdí-
lely s žadatelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 9. 2021 v zalepené 
obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + 
označení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

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

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

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 9. srpna 2021
• Rada města schválila podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), povolení výjimky od 1. 9. 2021 na školní rok 2021/22 
pro MŠ Sušice, Smetanova 1095, 342 01 Sušice (1. třída – 26 dětí, 2. – 5. 
tř. – 28 dětí, 6. třída 26 dětí, 7. tř. 20 dětí) a MŠ Sušice, Tylova 920, 342 01 
Sušice (1. třída 24 dětí, 2., 4. a 6. třída 26 dětí, 3. a 5. třída 28 dětí) z nej-
vyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení 
stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 děti v případě ma-
teřských škol vzdělávajících děti podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu 
kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu 
dětí ve škole uvedené v rejstříku škol a školských zařízení. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na akci „Bezbariérový pří-

stup do areálu nemocnice Sušice – 1. etapa“ s fi rmou SWIETELSKY 
stavební s.r.o., Pražská tř. 2 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 480 
35 599 s cenou 1 285 590,12 Kč bez DPH, tj. 1 555 564,05 Kč včetně 
21% DPH a pověřila starostu města jejím podpisem. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové do-

kumentace na akci „Sušice – doplnění technologie úpravny vody“ se spo-
lečnosti EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, ve 
výši 1 995 000 Kč bez DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části 

pozemku p. č. 65/1 (ostatní plocha – neplodná půda) v k. ú. Červené Dvor-
ce o výměře cca 140 m2 za kupní cenu 130,– Kč za m2 a náklady spojené 
s prodejem; a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
• Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003537-

00, „Stavební úpravy bytů č. p. 382/II, Sušice“, zhotovitel STAFIS-KT 
s r.o., Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice, IČO 25219090, který 
řeší snížení původní celkové ceny díla na 1 358 750,00 Kč bez DPH, tj. 
1 562 562,50 Kč včetně DPH; pověřila starostu města jejím podpisem. 
• Rada města schválila z důvodu legislativních změn nový řád 

veřejného pohřebiště, který upravuje provoz veřejných pohřebišť Su-
šice a Albrechtice a pověřila starostu města podpisem řádu pohřebiště.

Úvodní slovo jednatele společnosti ve Výroční zprávě společnosti Sušická nemocnice, s.r.o.
Vážení,
připadl mi nelehký úkol – pokusit se zhodnotit rok působení společ-

nosti Sušická nemocnice s.r.o. v situaci, kdy jsem ve funkci jednatele od 
14. 9. 2020 a nemocnice v tomto roce procházela řadou změn, které vel-
mi výrazně ovlivnily její provoz, její zaměření i pohled na poskytované 
služby ze strany veřejnosti. 

Po předchozím působení společnosti NEMOS Sokolov a následně 
PENTA převzalo město Sušice nemocnici od 1. 9. 2019 do provozu jako 
majitel společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a do funkcí prvních jedna-
telů byli jmenování pánové Pavel Hais a Ing. Václav Rada. Pod jejich ve-
dením se dne 6. 1. 2020 otevřel provoz akutní chirurgie a akutní interny 
– ambulantní i lůžkové části. 

S různými porodními bolestmi tento provoz pokračoval až do jeho 
výrazného omezení způsobeného první vlnou pandemie COVID, která 
se v nemocnici projevila existencí testovacího místa, pacienti COVID+ 
byli hospitalizováni ve FN Plzeň.

Po odeznění první vlny pandemie došlo k odvolání obou jednatelů 
a jmenování nového jednatele a hned na to následovala druhá vlna pande-
mie COVID, při které byli v nemocnici hospitalizováni pacienti COVID+.

Zároveň došlo k uzavření chirurgického lůžkového oddělení, které 
bylo způsobeno odchodem lékařů po výměně jednatelů a vlivem pan-
demie COVID. 

To je shrnutí zásadních změn a úprav v provozu nemocnice a rozsahu 
poskytované péče. Všechna pracoviště fungovala, a to jak ambulantní, 
tak i lůžková, až na pozastavené chirurgické oddělení. 

Jako jednatel jsem převzal nemocnici, po rozhodnutí valné hromady 
dne 14. 9. 2020. Protože jsem předtím působil jako člen dozorčí rady, měl 
jsem povrchní znalost provozu nemocnice. Proto jsem neprodleně požá-
dal auditorskou společnost o přesný a nestranný popis stavu nemocnice, 
zejména ze strany zajištění administrativy provozu. 

Zjištění auditora byla zásadní a alarmující:
– Účetnictví nemocnice prováděla soukromá společnost bez smluv-

ního vztahu 
– Nebyla řešena problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany, ochrany osobních údajů
– Nemocnice neměla určenou hlavní sestru
– Nebyly vypracovány aktuální směrnice nutné k provozu nemocnice
– Personálně nebylo zajištěno administrativní zázemí (dlouhodobá 

absence provozního vedení, výkaznictví) 
–Absence řízení zásobování
– Provádění výkonů bez smluvního zajištění s jejich plátci – zdravot-

ními pojišťovnami
– Neschválené nákupy zdravotnických přístrojů bez jejich fi nančního 

zajištění a řada dalších nesrovnalostí a pochybení.

Krajský soud v Plzni rozhodl v řízení o návrhu podle § 91a odst. 
1 písm. b) s.ř.s. na vyhlášení místního referenda, takto: 

I. Vyhlašuje se místní referendum v městě Sušice o této otáz-
ce: „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči 
v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, 
ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení 
CT přístroje v Sušické nemocnici?“

II. Místní referendum se bude konat současně s volbami do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. 10. 
2021 a 9. 10. 2021.

III. Zamítá se návrh, aby bylo vyhlášeno místní referendum 
v městě Sušice o těchto otázkách: a) „Souhlasíte, aby se město Su-
šice zavázalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které slouží Sušické 
nemocnici k poskytování zdravotní péče ve výše uvedeném rozsahu 
po dobu minimálně 2 let?“ b) „Souhlasíte, aby se v této nepříznivé 
epidemiologické a ekonomické situaci odložila výstavba sportovní 
haly minimálně o 2 roky?“

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. -red-

AMBULANCE HOJENÍ RAN
Naše poradna pro chronické a nehojící se rány je určená 

především pacientům, kteří mají komplikovanou či déle se ne-
hojící ránu. Může se jednat o operační ránu či ránu vzniklou 
úrazem (opařeniny a popáleniny), kdy je průběh hojení kom-
plikován přítomnou infekcí. Dále se zabýváme léčbou dekubitů 
či kožními defekty, které vznikly v důsledku jiného onemoc-
nění, jako je žilní nedostatečnost, ischemická choroba dolních 
končetin, apod. 

MUDr. Juraj Horský – Možnost objednání předem na telefonu 
a e-mailu: +420 725 671 824, e-mail: chronicke.rany@email.cz

Jak soud rozhodl o místním referendu

Auditor tato fakta popsal, já jsem připravil nápravná opatření, která se 
průběžně realizovala a realizují a oslovená znalecká kancelář řeší mož-
nou škodu, která vznikla nemocnici. 

Nelze se nezmínit o negativní mediální kampani, kterou vedou ně-
které občanské iniciativy proti nemocnici, proti vedení nemocnice i proti 
vedení města. Tato kampaň sebou nesla řadu kontrol nemocnice ze stra-
ny státních orgánů i několik trestních oznámení, které řeší Policie ČR.

Pokud hodnotím službu nemocnice regionu, myslím, že nemocnice 
celý rok 2020 poskytovala péči, která byla aktuálně požadována. S mír-
nou nadsázkou lze konstatovat, že se nemocnice postarala o občany re-
gionu, což považuji za její zásadní úlohu.

Nejsem přesvědčen, že region nutně potřebuje služby akutní lůžko-
vé chirurgie v Sušici, což ostatně ukázala i analýza poskytovaných slu-
žeb, kdy z cca 350 operačních výkonů provedených v roce 2020 jich bylo 
95 % plánovaných, ale jsem přesvědčen, že se nemocnice musí postarat 
o své klienty, byť cestou základního (urgentního, život zachraňujícího) 
ošetření a zajištěním transportu na pracoviště příslušné k řešení zdra-
votního stavu pacienta. 

Přesně takto se nemocnice v roce 2020 chovala, a to zajištěním péče 
na chirurgické, interní a dětské ambulanci v nepřetržitém provozu, tak 
i zajištěním provozu lůžkové části – jednotka intenzivní péče, interní od-
dělení, oddělení následné péče a část roku i chirurgické oddělení.

Zároveň se nemocnice postarala o všechny spádové COVID+ pacienty 
– v druhé vlně jich bylo hospitalizováno cca 400, o testování na COVID 
– cca 25 000 testů a zrealizovala i provoz očkovacího centra. 

Celou, velmi turbulentní situaci v nemocnici v roce 2020 se podařilo 
zvládnout pouze díky enormnímu nasazení všech zaměstnanců. V po-
slední době se možná zdá, že chvály a poděkování zdravotníkům už bylo 
dost, ale osobně jsem zažil jako jednatel nemocnice i jako pacient situace, 
které si málokdo umí představit a zdravotníci je zvládli. 

Patří jim za to poděkovat a jsem rád, že takto mohu učinit i v tak vý-
znamném dokumentu, jakým je výroční zpráva společnosti. 

DĚKUJI!
V závěru loňského roku začalo jednání mezi městem Sušice a Pl-

zeňským krajem o dalším provozu Sušické nemocnice, kdy Plzeň-
ský kraj deklaruje ochotu provozovat Sušickou nemocnici. Jedná-
ní jsou zatím na počátku, ale je zřejmé, že nás čekají další změny 
a nové příležitosti.

Věřím, že budou ve prospěch Sušické nemocnice a občanů spádového 
území a zároveň přispějí ke stabilizaci jejího provozu a toho nejcennější-
ho co má – kvalitního personálu. 

Děkuji všem za spolupráci v roce 2020 a těším se na rok 2021, který 
bude jistě pozitivní díky snaze nás všech. 

Bc. Jiří Vlček, MBA, jednatel společnosti 

Přes léto začala výstavba lesoparku podél Hájkovy ulice. 
V současnosti se budují dvě příčné hráze.    ED

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 30. srpna 2021
• Rada města schválila přijetí fi nanční účelové dotace z rozpočtu Pl-

zeňského kraje do rozpočtu města ve výši 50 000 Kč, kterou schválilo Za-
stupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 14. června 2021, číslo 
usnesení 275/21, z dotačního titulu "Adaptační opatření v ochraně přírody 
2021“ na projekt s názvem „Údržba významného krajinného prvku Ka-
lich 2021“. Rada města pověřila starostu města podpisem smlouvy o po-
skytnutí účelové dotace.
• Rada města schválila pronájem části pozemku p.č. 1620/4 v katast-

rálním území Sušice nad Otavou na dobu určitou pro natáčení audiovizu-
álního díla pro fi rmu CINEMASCOUT s.r.o., Ke škole 1389, Mníšek pod 
Brdy, IČ: 07545461; a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města vzala na vědomí informaci o přípravě prodeje pozem-

ků v lokalitě Pod Kalichem.
• Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné 

zakázky „Sportovní hala Sušice“, společnosti HSF System SK, s.r.o., Byt-
čianska 499/130, 010 03, Žilina, Slovenská republika, IČ: 45412464, DIČ: 
SK2022973095, s nabídkovou cenou ve výši 144 346 429,64 Kč bez DPH.
• Rada města schválila uzavření Dohody o narovnání ke stavbě 

„BAZÉN SUŠICE – Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu“, se 
společností HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00, IČ: 
46678468, za cenu 231 412 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpi-
sem této dohody podle přílohy, a to za podmínky, že bude zastupitelstvem 
města schváleno rozpočtové opatření č. 43.
• Rada města schválila vyúčtování skutečných nákladů, výnosů a zá-

lohových plateb období 01–12/2020 za zajištění lékařské pohotovostní služ-
by v oboru chirurgie společností Sušická nemocnice s.r.o.
• Rada města schválila způsob dalšího provozování nemocnice v Su-

šici prostřednictvím obchodní společnosti Plzeňského kraje.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 
schválila předloženou roční účetní závěrku společnosti Sušická nemocnice, 
s.r.o. a schválila převod účetní ztráty z účtu 431000 - výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení na účet 429000 – nerozdělená ztráta z minulých let.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302 
projednala statutární audit společnosti Sušická nemocnice, s.r.o. za rok 2020.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušic-

ká nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 
76 302 uložila jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA zpracovat 
návrh opatření plynoucích: z auditu, výroční zprávy a statutárního auditu 
a předložit jej k projednání Dozorčí radě společnosti – termín: do 30. 9. 2021.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302 projednala výsledky hospodaření společnosti za 1. pololetí roku 2021.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 
302 doporučila zastupitelstvu města schválení dotace na provoz Sušické 
nemocnice pro rok 2021 ve výši 7 195 813 Kč.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušic-

ká nemocnice, s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 
76 302 doporučila zastupitelstvu města schválení dotace na zdravotnické 
vybavení Sušické nemocnice ve výši 4 500 000 Kč.
• Rada města vzala na vědomí informaci o rezignaci ing. Vladimíra 
Říhy na post člena dozorčí rady obchodní společnosti Sušická nemocnice, 
s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Kompletní usnesení z jednání rad najdete na www.mestosusice.cz

Zasedání zastupitelstva města se bude konat ve 
středu 15. 9. 2021 od 16.00 hodin v sušickém kině.
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Náš krajan – mistr Jan Hus – část 1.

Jenský kodex

 Jen málo postav české historie 
vplynulo nesmazatelně do národ-
ního povědomí tak jako Jan Hus. 
Znovu a znovu si klademe otázku, 
odkud prýští podmanivá a stále svě-
ží síla této osobnosti i přes časový 
odstup více než šesti století. Nás 
obyvatele a přátele Šumavy a Po-
šumaví naplňuje hrdostí skuteč-
nost, že Mistr Jan z Husince je na-
ším krajanem.

Jan z Husince
Ačkoliv nejsou známy podrob-

nosti o Husově dětství, lze konsta-
tovat, že Jan z Husince se narodil asi 
roku 1371 nebo 1372 v jihočeském 
městečku Husinci v rodině nebo-
hatých rodičů. Sám nejprve vystu-
poval pod jménem Jan z Husince, 
teprve později, když se stával zná-
mější osobou, užívala se častěji dů-
věrná zkratka jeho jména „Hus“. 
Jan Hus častokrát vesele srovná-
val své jméno s „bílým opeřeným 
ptákem“ a tropil si žerty z těchto 
srovnání. Postupně se jeho jméno 
ustálilo do podoby „Jan Hus“ a tak 
vstoupilo i do obecného povědomí. 
Jihočeský Husinec, drobné poddan-
ské městečko, příslušné ke králov-
skému hradu Husi, byl dlouho za-
padlou osadou, o níž se dochovalo 
jen málo zpráv. Husovi rodiče se 
nevymykali svému prostředí a jako 
poddaní pilně pracovali pro svou 
vrchnost. Nadaného synka zřejmě 
brzy poslali do školy v blízkých 
Prachaticích. Pokud zápis v Knize 
svěcenců na jáhna z 3. dubna 1400 
se vztahuje k Janu Husovi, může-

me předpokládat, že jeho otec se 
nazýval křestním jménem Michal. 
Hus s láskou vzpomínal na svou ro-
dinu, zvláště na svou matku, která 
mu byla vzorem čisté zbožnosti: 
„A matka má naučila mne řiekati: 
Amen tak Bóh daj.“ 

Věčně hladový student
Do souvislosti s Husovým do-

mácím prostředím se dávají Huso-
vy blízké vztahy ke „krajanům“ 
– staršímu kolegovi Křišťanu z Pra-
chatic nebo notáři Václavu z Pra-
chatic. V dopise z 16. června 1415 
Hus žádal svého mladšího kolegu, 
též krajana, mistra Martina z Voly-
ně, aby dohlédl na syny jeho bratra. 
Byl by raději, kdyby je mistr Mar-
tin nechal vyučit řemeslu, neboť se 
obával, že by duchovnímu stavu ne-
sloužili tak, jak by se slušelo. Před-
pokládá se, že Křišťan z Prachatic, 
pozdější rektor univerzity a proslu-
lý astronom, když se v polovině 
osmdesátých let vydával za stu-
diem do Prahy, mohl zhruba dva-
náctiletého Husa vzít s sebou. Hus 
jako pomocník svého krajana měl 
zřejmě příležitost u něj bydlet a to 
nejpozději od roku 1380, tedy od 
doby, kdy si Křišťan pořídil vlastní 
příbytek. Z domova Hus s nějakou 
pomocí na studiích počítat nemohl 
a tak jeho mládí ve vzpomínkách 
bylo spojeno s nepřetržitým hlado-
věním: „Jako já, kdy jsem byl žáč-
kem lačným, udělaje lžici z chle-
ba, dotud jsem jedl hrách, až jsem 
i lžici snědl.“ Proto lze pochopit 
skutečnost, že se chtěl co nejdříve 

stát knězem, aby „měl dobré bydlo 
a rúcho a byl lidem vzácen“.

Původní Husův rodný domek 
byl ze dřeva

Odnepaměti je v Husinci uka-
zován Husův rodný domek a v něm 
„Husova světnička“. Dnešní stavení 
je v jádře renesanční a pochází z po-
čátku 17. století. Jako první majitel 
se uvádí roku 1634 krejčí Zikmund 
Nána. Na domku byl umístěn reliéf 
zobrazující poprsí Jana Husa od so-
chaře Bohuslava Schnircha, odhale-
ný roku 1869 u příležitosti 500. vý-
ročí reformátorova narození. První 
národní pouti za Janem Husem se 
údajně zúčastnilo na 60 tisíc lidí. 
Historik Václav Flajšhans připo-
míná, že původní Husův domek byl 
celý dřevěný. Pověrčiví lidé si z něj 
odřezávali třísky, prý proti bolení 
zubů. Asi půl kilometru od Husince 
na břehu říčky Blanice se nachází 
takzvaná Husova skála, u které se 
Jan Hus zastavoval při cestách do 
školy v Prachaticích. Skála si prý 
vtiskla jeho podobu. Další pověst 
vypráví, že tu Jan Hus pod skálou 
odpočíval při cestě domů ze školy, 
když tu náhle blesk uhodil do jalov-
cového keře, který se hned vzňal. 
Janova maminka plná obav o syn-
ka šla mu naproti a zastihla jej jak 
sedí a dívá se na hořící jalovec. Na 
otázku proč nepospíchá domů Jan 
ukázal na hořící keř a řekl: „Vidíš, 
tak jako tento keř, tak i já ohněm 
z toho světa sejdu.“ V nedalekém 
Chlístově se jako památka na Jana 
Husa ukazuje 700 let starý strom 

nazývaný Husova lípa, pod nímž 
Jan Hus kázal.

Krajané a blízcí přátelé
Jak už bylo připomenuto, z kra-

janů byl Husovi nejblíže mistr svo-
bodných umění a děkan artistic-
ké fakulty Křišťan z Prachatic (po 
1360 – 1439), teolog, lékař, bota-
nik, matematik, astronom. Patřil 
k univerzitním mistrům, které sil-
ně zaujalo učení anglického nábo-
ženského reformátora Johna Wyc-
liffea. Husa hned od začátku svého 
působení v Praze podporoval na 
studiích. Roku 1411 odmítl vyhlá-
sit v kostele sv. Michala, kde byl 
farářem, klatbu proti Husovi. Jeho 
poměr k Husovi lze charakterizovat 
vztahem učitele a žáka. Po Husově 
uvěznění v Kostnici se Křišťan vy-
dal na koncil a s Husem zde dokon-
ce mluvil. Nakonec byl sám zajat 
a teprve na Zikmundovu přímluvu 
ho věznitelé propustili.

Další krajan a jeden z nejbližších 
Husových přátel pocházel z nedale-
kých Kašperských Hor – Jan, řeče-
ný Kardinál z Rejštena (Reichen-
steina), právník a diplomat. 
„Iohannnes Cardinalis“ se narodil 
v Kašperských Horách kolem roku 
1375, své studium na pražské uni-
verzitě zahájil v roce 1394, po deseti 
letech ho Jan Hus promoval na mis-
tra svobodných umění a v roce 1407 
získal ještě titul bakaláře práv. Byl 
královským vyslancem u kardinál-
ského sboru v Itálii a v roce 1409 ho 
král Václav IV. vyslal na koncil do 
Pisy. Od roku 1414 stál v čele univer-
zitní delegace na kostnickém konci-
lu, kterou dále tvořili Jan z Chlumu 
a jeho písař, bakalář Petr z Mladoňo-
vic a také mistr Křišťan z Prachatic. 
Mistr Jan Kardinál se tak stal svěd-
kem Husova odsouzení i jeho mu-
čednické smrti. Jan Kardinál Husa 
bránil již ve sporech s arcibiskupem 
Zbyňkem Zajícem z Hazmburka. 
Zvláštní pozornost si zaslouží Hu-
sův list Janu Kardinálovi z Rejštejna 
z června 1413, v němž Hus poprvé 
vyhlásil, že se postaví proti svým ne-

přátelům a pomocníkům Antikristo-
vým, bude-li třeba i za cenu smrti na 
hranici. V listu dále v biblickém du-
chu uvádí: „Lépe je dobře zemřít než 
špatně žít. Kdo přidává vědění, při-
dává práce. Kdo mluví pravdu, hlavu 
mu rozbijí. Ze smrti hrůzu kdo má, 
ten radost ze života ztrácí. Nade vším 
vítězí pravda.!“ S upřímnými oba-
vami o bezpečí přítele Jana Kardi-
nála psal Jan Hus v dopise přátelům 
v Kostnici 3. ledna 1415: „Prosím, 
aby mistr Jan Kardinál byl opatr-
ný, poněvadž všichni byli pokušite-
lé, kteří se mu zdáli přáteli. A slyšel 
jsem od těch, kteří mne vyslýchali, 
jak řekli: „Jakýsi Jan Kardinál, ten 
hanobí papeže i kardinály říkaje, že 
jsou všichni svatokupci: Ať se při-
mkne mistr Kardinál ke dvoru krá-
lovu, co jen může, aby ho nezatkli 
jako mne.“ Historik F. M. Bartoš (na 
rozdíl od mínění Jiřího Kejře) poklá-

dal mistra Jana Kardinála za „Otce – 
Patera“, který ještě v poslední chvíli 
se pokoušel v Kostnici zachránit Hu-
sovi život přemlouváním k přistou-
pení k maximálně přijatelné odvo-
lací formuli. Po návratu z Kostnice 
byl Jan Kardinál v letech 1416 a 1417 
zvolen do úřadu rektora univerzity. 
Za jeho rektorství univerzita dala 
znovu do oběhu své osvědčení o vše-
stranné bezúhonnosti mistra Jana 
Husa a mistra Jeronýma Pražského, 
mimo jiné adresované i kostnickému 
sněmu. K Husovým přátelům z řad 
krajanů lze také přičíst studenta uni-
verzity Václava ze Sušice, při jehož 
povýšení na bakaláře roku 1400 pro-
mluvil právě Jan Hus. Znění této pro-
mluvy se dochovalo a vysvítá z něho 
blízký přátelský Husův vztah k to-
muto studentovi. 

Vladimír Horpeniak 
dokončení příště

Na konci letních prázdnin se 
po dlouhé odmlce konal Dou-
zelage meeting v maďarském 
Köszegu. Tématem setkání bylo 
„Juniors for Seniors“ 

Hned první večer proběhla 
uvítací ceremonie, kde se každý 
dostal ke slovu a předal malý dá-
reček ze svého města. 

Další den u snídaně jsme si už 
posedali a mluvili napříč národy. 
A všichni společně jsme se potom 
sešli v sále místní školy. 

V menších skupinách jsme dis-
kutovali o předem daných otáz-
kách týkajících se tématu a naše 
výsledky jsme pak prezentova-
li ostatním. Myslím, že každý 
si v tu chvíli uvědomil propasti 
mezi generacemi, ale i věci, kte-
ré máme společné. Bylo to moc 
přínosné. 

Po obědě jsme se pak společ-
ně přesvědčili, že ač jsme z jiných 
zemí a kultur, čas a historie nás 
ovlivňuje všechny. 

Večeřeli jsme pak v zahrád-
ce místní restaurace a po veče-
ři jsme ještě dlouho diskutovali 
i tancovali. Uvědomila jsem si, 
jak nás hudba dokáže propojit 
i skrze národy. 

Další den se nesl ve znamení 
poznávání městečka. Nejprve 
jsme byli svědky historického 
představení v dobových kos-
týmech a pak jsme se rozdělili 
do skupinek a na kole či pěš-
ky jsme se vydali kolem měs-

ta. Věděli jste například, že 
v Köszegu je běžné dát přeby-
tečnou zeleninu či ovoce z vaší 
zahrádky před branku s kasič-
kou a ceníkem? 

Prohlídka obou skupin končila 
na Evropském náměstí, kde byla 
naše města, včetně Sušice, vy-
značena na velké mapě uprostřed.

Po obědě jsme se ještě po-
dívali do muzea železné opo-
ny a v deštivé atmosféře jsem 
si uvědomovala, jaké zoufal-
ství muselo tehdejší lidi donu-

tit, aby se pokusili takovou zá-
branu překonat. 

Náladu jsme si pak spravili 
vystoupením folklorní skupi-
ny Cirákulum a hojnou rozluč-
kovou večeří v místním hradě. 
Bylo těžké se v takovou chvíli 
rozloučit, ale věděli jsme, že se 
se všemi nové získanými přáteli 
snadno můžeme potkat znovu. 

Pak už nás čekala jen cesta 
zpět – čas ideální pro zpracování 
nové nabytých zkušeností a vzpo-
mínek.   Nikola Káňová

DOUZELAGE KÖSZEG

Sklářské symposium
V červencovém týdnu 14. 7. 

– 18. 7. 2021 se v šumavském 
Anníně konal již šestý ročník 
Sklářského symposia. Každý 
ročník symposia má své téma 
a mladí studenti sklářských 
oborů realizují své tematické 
návrhy nejdříve v huti za po-
moci horkých technik. Skleně-
né polotovary pak dále dokon-
čují studenými technikami. 
U všech výrobních i příprav-
ných kroků jsou jim k dispo-
zici zkušení skláři a brusiči. 
Závěrečná vernisáž je vstu-
pem do stálé výstavy. 

Letošní téma bylo „Sen 
v hlubokém lese“. Letošní 
symposium bylo poprvé pěti-
denní a poprvé se pracovalo na 
dvou sklářských pecích. Jede-
náct žáků a čtyři jejich profesoři 
z vysokých uměleckoprůmys-
lových škol ze zemí Visegrád-
ské skupiny pět dní pracovali 
s místním sklářským mistrem. 
Pod jejich rukama se beztvará 
skleněná surovina tavila, bar-
vila chvíli jako rudý květ vl-
čích máků, chvíli jako zelený 
mech nebo modrofi alově jako 
šumavské borůvky. Měnila se ve 
tvárnou úžasnou hmotu o teplo-
tě 1000 stupňů Celsia. Pomocí 

nejrůznějších technik pak ši-
kovné ruce zkrotily ohnivé těs-
to do nejrůznějších tvarů. Celé 
symposium probíhalo vlastně 
jako tvůrčí dílna – plně přístup-
ná veřejnosti. Stojí za to vidět 
ten úžasný postup, který má na-
víc na Šumavě bohatou tradi-
ci. A pokud jste to nestihli, ne-
vadí. Příští ročník si nenechte 
ujít. Mezitím se můžete zastavit 
v Annínském sklářském muzeu 
a juknout se, jaký že tedy měli 
skláři „sen v hlubokém lese“.

Jiří Venclík
foto Jan Venclík
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5. října od 19 hod. – KD Sokolovna –přeloženo z 24. 3. 2020
Caveman – one man show

8. října od 20 hod. – Kino Sušice
Poslední noc Mistra Jana – SušDivOch – Hra byla 
napsána k významnému výročí našich dějin (1415 – 
2015) a to podle listů J. Husa přátelům, psaných z vězení

23. říjen od 20 hod. – KD Sokolovna
Sodoma Gomora /// Akira /// Non Limit + Guests

13. listopadu – KD Sokolovna
Mňága a Žďorp – koncert

8. prosince od 19 hod. – Smetanův sál
4TET – Tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn,
baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár

9. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna
Anna K. – Akusticky

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 
Otevírací doba:

pondělí  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
středa  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
čtvrtek  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
pátek  7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

GALERIE SIRKUS
Příkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:

pondělí, středa  8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, čtvrtek   8.00–11.30 12.30–16.30
pátek   8.00–11.30 12.30–13.30

25. září od 17 hod.
Petra Malinová – Šalvějím / věnováno rostlinám 
– vernisáž výstavy

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek   17.00–20.00
sobota   16.00–20.00
neděle   13.00–20.00

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Otevírací doba:

pondělí, středa   7.30–11.30 12.30–15.30
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek   7.30–11.30 12.30–13.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé

pondělí, středa  8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  –
úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 
Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa    –  13.00–17.00
pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 5. – 30. 9. 2021:

pondělí–pátek  9.00–12.30 13.00–17.00
sobota   9.00–12.30 13.00–14.00
svátky   9.00–12.30 13.00–14.00

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen: 

úterý–sobota  9.00–12.00 12.45–17.00
neděle    9.00–12.00

do 6. října 
Křišťálové sklo

Výstava je zapůjčena od pana Adolfa Puchingera, 
skláře, který pracoval v bývalé sklárně Annín. 
Jsou to jeho výrobky, některé si sám navrhoval.

do 31. prosince 
Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy – výstava

Přehled akcí
23. září od 19.30 hod. – Smetanův sál
JAZZ Jam Session – viz str. 12

24. září od 17 hod. – kaple Panny M. Karmelské na Roku
Ztracená Šumava – vzpomíná Emil Kintzl

24. září a 1. října od 20 hod. – Kino Sušice

25. září od 14 hod. – náměstí Sušice

25. září od 15 hod. – náměstí Sušice

26. září od 14 hod. – Ostrov Santos
Den Charity 2021 – viz str. 6

27. září od 19.30 hod. – KD Sokolovna

10. září od 20 hod. – Kino Sušice

11. září od 19 hod. – KD Sokolovna – viz str. 6

13. září od 17 hod. – náměstí Sušice
Sborový ZPĚVOMAT – viz str. 7

14. září od 17 hod. – Kino Sušice

17. září – Kino Sušice
Kladivo NA PÝCHU – Rocková opera – viz str. 1

17. září od 22 hod. – Tradiční KlOU!b
PRAGO UNION – koncert

18. září od 17 hod. – Restaurace U Chovatelů
Terapie hlukem 2021 – pokusíme se vyléčit vaše ne-
duhy a problémy živou hudbou plnou pozitivní energie

Sušice Region

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

18. září od 14 hod. – kaple Panny M. Bolestné ve Vatěticích
Poutní mše – bohoslužba

25. září od 14 hod. – kostel sv. Mořice
Zakončení Mouřeneckého léta tradiční poutní mší 

Kašperské Hory
středy od 15 hod. 
Komentované prohlídky města s průvodcem
cca 75minutová prohlídka města

10.–12. září – viz str. 6
Putování po zlaté stezce – historické městské slavnosti,
oslava 30 let partnerství s městem Grafenau, 1. zvonění

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba v květnu a červnu: po–so 9.30–15.30

Intarzie a dřevořezby Josefa Škanty z Blatné

Secesní móda a historický nábytek
výstava dobového secesního oděvu

Simonetta: Čas zastavit se... – tradiční výstava obrazů

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

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava fi nského designového skla a porcelánu
Kořeny – výstavy fotografi í Michaely Brachtlové, Jo-
lany Havelkové, Phily Primus, Telony (Leony Bažant 
Telínové) a Sonji Vectomov

Hartmanice

MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
Stálá expozice ,,Svatý Vintíř“ – od Z. Jonové. Výstava 
je součástí česko–německého projektu ,,Vintířova stezka’

11. září od 10 hod. – U hotelu Vintíř
Mistrovství Šumavy v opékání prasat – 5. ročník

11. září od 11 hod. – náměstí Hartmanice
Fichtl Cup – stroje do 50 ccm3 – registrace do 10.30 hod.

19. září od 15.30 hod. – Synagoga Hartmanice
Pozdně letní koncert 
Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů

Mlázovy
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní 
černá kuchyně, příběh bývalého majitele zámku 
JUDr. Dušana Zachystala.

Prohlídka zámeckého parku s obřími společ. hrami
září denně 14–18 hod., říjen úterý–sobota 14–18 hod.

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
25.–28. září od 10 hod.
Podzimní dny Šumavského Trojhradí 
prohlídky hradního areálu v 10.30 a 13.30 hod.

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
25.–28. září od 10 hod.
Podzimní dny Šumavského Trojhradí 
Středověká móda, vojenské odívání: výstroj a výzbroj 
bojovníků, historické aktivity pro malé i velké

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
do 31. října
Krajina míru, pole války – období třicetileté války 
v západních Čechách – výstava je interaktivní pro 
rodiče s dětmi, ale také vzdělávací

25.–28. září od 10 hod.
Podzimní dny Šumavského Trojhradí 
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Přijeďte o víkendu 10. až 12. září do Kašperských Hor a užijte si 
středověkou atmosféru. Historické městské slavnosti vás letos pře-
nesou do středověku, kdy byla Zlatá stezka významnou přeshranič-
ní obchodní cestou. Proto bylo toto téma zvoleno v letošním roce, 
kdy si připomínáme 30. výročí partnerství našeho města s němec-
kým městem Grafenau.

V pátek večer zahájíme slavnosti prvním zvoněním „Zvonů pro 
Šumavu“. Po celý sobotní den bude připraven bohatý program na 
náměstí. Řadu hudebních, divadelních a tanečních vystoupení dopl-
ní ukázky dobových řemesel, jarmark, vystoupení rytířů a příchod 
soumarské karavany. V neděli budete mít příležitost zkusit si puto-
vání po Zlaté stezce na vlastní kůži. Zkušený průvodce vás povede 
cestou z Horské Kvildy do Kašperských Hor (13 km). Autobus na 
Horskou Kvildu bude přistaven v 9:30 před radnicí. Více informací 
naleznete na www.kasphory.cz.  -MH-, Měkis KH

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky
sobota 25. září 2021

HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 
ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 2. října 2021
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Přeloženo z 25. dubna / 21. listopadu 2020.

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-
pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Dne 26. září uplynou tři roky, co nás opustil tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

Jan Dáňa
S bolestí v srdci vzpomínají dcery Jana, Máša, Lenka
s rodinami a tchánové.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 15. září uplyne první smutný rok, co nás navždy 
opustil náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček 
a strýc, pan 

František Míka 
ze Žichovic. S láskou stále vzpomínají děti s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenete s námi! 

DEN CHARITY
Oblastní charita Sušice vás v neděli 26. 09. 2021 srdečně zve na 

oslavu Dne Charity. Tento již 2. ročník se uskuteční na Ostrově San-
tos od 14.00–18.00 hod. Ofi ciálně se tento den pojí s oslavami svátku sv. 
Vincence z Pauly. Letošek je výjimečný i ve spojení s výročím Diecézní 
charity České Budějovice. Ta si připomíná 30 let od svého založení, které 
se přesně datuje k 1. prosinci 1991. Těšit se můžete na bohatý program od 
výstavy fotografi í, kreativních dílen po ukázku vaření z dostupných surovin 
naší potravinové banky, kterou předvede kuchař François Bujon. Vystoupí 
známá sušická kapela PADDY'S BANGERS, děti MŠ Smetanova. Známý 
cestovatel Slávek Král bude vyprávět o svých cestách a dobrovolnictví, pro 
nejmenší návštěvníky je připraveno divadelní představení. Výtěžek z celé 
akce bude využit na obnovu kompenzačních pomůcek, které máme k za-
půjčení pro naše klienty. Jsou to předměty speciálně vyrobené k odstra-
nění bariér v prostředí a komunikaci. V naší půjčovně nabízíme zejména 
pomůcky ke kompenzaci poruch pohybového systému, které umožňují 
člověku samostatně vykonávat běžné denní činnosti a volnočasové akti-
vity a zvyšují kvalitu jeho života. Akce se uskuteční díky grantu města 
Sušice a Plzeňského kraje a našich partnerů: SIRKUS, ZKD Sušice, Ost-
rov Santos, Spak, DOPLA PAP, pekařství Rendl, Ponnath, Tesco. Přijďte 
si tak užít odpoledne plné zábavy a pomoc dobré věci.

Těšíme se na vás!   Oblastní charita Sušice

Historické slavnosti na K. Horách

Neplačte a nechte mne klidně spát,
i bez slz možno vzpomínat.

Dne 11. srpna uplynulo dvacet devět let od úmrtí našeho
tatínka, pana

Václava Nachtigalla
ze Sušice. S láskou vzpomínají dcery Hana, Venda,
Jiřka a Lenka s rodinami.

Dne 9. září uplynul jeden smutný rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan 

Josef Kalný 
ze Sušice. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte spolu 
s námi tichou vzpomínku. Děkuje dcera s rodinou. 

Nálezy uložené na stálé službě 
Městské policie Sušice

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

Výrazně stoupl počet nalezených telefonů! Info podáme na služebně.
Doklady – 1 ks, brusle – 1 ks, brýle + pouzdro – 1 ks, mobilní telefon – 
15 ks, peněženka – 5 ks, dětská peněženka – 2 ks, jízdní kolo – 5 ks, hodin-
ky – 4 ks, powerbanka – 1 ks, sáček nákup – 1 ks, fl ash Verbatim – 1 ks, 
pánská taška kož. – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

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

 Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Dne 11. září uplyne patnáct let, co od nás odešel tatínek, 
dědeček, pan

Josef Koryťák.
S úctou vzpomínají syn Zdeněk s rodinou, dcera Alena 
s rodinou a dcera Lenka s rodinou. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Těžké je nevzpomenout, když v očích slzy stojí,
těžké je nevzpomenout, když srdce stále bolí.

Dne 14. září tomu bude rok, co nás opustil můj milovaný 
manžel a tatínek, pan

Jaroslav Kopelent
z Radostic. 
Stále vzpomíná manželka, syn a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě miloval, nikdy nezapomene.

Dne 14. září uplynou smutné čtyři roky od úmrtí pana

Františka Heiningera
ze Sušice. S láskou vzpomíná jeho manželka Olina, 
jeho vnuk Ondřej s přítelkyní Zuzkou. A také všichni 
jeho kamarádi a přátelé co ho znali. Navždy zůstane 
v našich srdcích.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.

Dne 21. září uplynou tři roky, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, babička, prababička, švagrová a teta paní

Marie Michálková
z Jiřičné. S láskou vzpomíná dcera, vnučka s rodinou, 
švagr a neteř s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

SOKOL JE ZPĚT!
ODDÍL VŠESTRANNOSTI SOKOLA SUŠICE

ZAHAJUJE OD 7. 9. 2021 CVIČENÍ!
Mladší žactvo  úterý a pátek 17–18 hodin

Starší žactvo  úterý a pátek 17–19 hodin

Cvičení bude probíhat v hale Sportoviště Sušice 

vedle budovy gymnázia!!!

Cvičenci musejí mít test, očkování nebo prodělanou 

nemoc. Sokol testy nezajišťuje. O cvičení je nutno 

se informovat u svého cvičitele.

T. J. Sokol Sušice

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko VU3V Sociální služby města Sušice

Základní informace o studiu:

• Výuka bude probíhat v klubovně Domu s pečovatelskou službou, 

2. patro (Pod Svatoborem 56, Sušice)

• Studijní poplatek 400 Kč za semestr (cyklus 6 videopřednášek)

• Výuka bude probíhat 1x za 14 dní v čase 9.00–10.30

• Znalost práce na počítači není podmínkou

• Univerzita je určena pouze pro seniory

• Výuka bude probíhat podle aktuálních opatření vlády – covid-19

V zimním semestru otevíráme výukové kurzy:
VČELAŘSKÝ ROK

Začínáme ve středu 29. září (dále vždy v úterý) v 9.00 a 10.30 

– cena 300 Kč + 100 Kč za materiály

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH

Začínáme v úterý 5. října v 9.00 – cena 300 Kč + 100 Kč za materiály

Bližší informace poskytneme:

V Domě s pečovatelskou službou,

Pod Svatoborem 56, Sušice

Tel.: 723 857 194

Mobil: 602 524 705

Těžké je, rodiče, bez Vás žít, jako Vy neumí nikdo poradit.
Chybí nám úsměv, Vaše pohlazení, za Vás, rodiče, náhrada není.

Dne 9. září tomu bylo jedenáct let, co nás opustila naše 
maminka, babička a prababička, paní

Jiřina Nikodemová
z Podmokel a dne 11. listopadu 
uplyne sedmnáct let, co nás opustil 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Josef Nikodem
z Podmokel. S úctou stále vzpomínají dcery a syn 
s rodinami a pravnučka Šárka s manželem.

Vybudování nové autobusové zastávky s názvem „Nádražní Úřad prá-
ce“ bylo podpořeno příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry, určeným na realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti 
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace, a to ve výši 1 629 423,00 Kč (84,99% 
uznatelných nákladů). Celková cena realizace pak byla 1 992 485,70 Kč. 
Zastávka je od 29. 8. 2021 zařazena v jízdních řádech a budou ji vyu-
žívat autobusy obsluhující linky 911 (MHD Sušice), 922, 947, 948, 952, 
970, 971, 972, 973, 974, 975, 976 a 977.

Přípravné práce byly zahájeny v roce 2018, povolení stavby měs-
to obdrželo v dubnu 2019, realizace stavby 
byla zahájena 3. března 2021 a dokončena 
31. května 2021. -JV-, foto ED

Nová zastávka u úřadu práce
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KNIHOVNA

Zpívání nám dělá radost a budeme rádi, když udělá radost i vám! Zkou-
šíme a koncertujeme – žijeme a zpíváme tu s vámi! Pojďme společně na 
chvíli vynést zpěv z koncertních síní ven. Pěvecký sbor Svatobor se letos 
připojuje k projektu ZPĚVOMAT, který již mnoho let pořádá spolek Hla-
sohled v různých městech. Na místě dostanete plakátek se seznamem písní, 
ze kterého si vyberete, a my vám ji s radostí zazpíváme. A co víc, můžete si 
ji zazpívat s námi! Přijďte v pondělí 13. 9. v podvečer (od 17 do 18 hod.) 
ke kašně a pomozte nám rozezpívat sušické náměstí. -AN-

Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769, Sociálně terapeutická dílna: 775 
731 769, Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

OKÉNKO POMOCI
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Sušice je po sedmi ode-
hraných kolech s pěti zís-
kanými body na 14. mís-
tě, všichni v týmu věří, že 
vedle zlepšených výkonů 
začnou sbírat i více bodů. 
Sušici čeká duel v Mýtu 
proti místnímu béčku, 
doma se představí v nedě-
li 19. září proti Žihli (od 
16.30).

Zápasy hrají i další su-
šické celky. Béčko si nako-
nec z Nezamyslic odvezlo 
dva body po penaltové vý-
hře 2:1, vzhledem k množ-
ství šancí ale bylo v silách 
mužstva urvat všechny tři 
body. Vítězství si naopak připsal C 
tým po výhře 2:0 proti Horám Mat-
ky Boží. Pouťová sobota tedy su-
šickým dospělým celkům přinesla 
celkem pět bodů.  -jon-

TJ Sušice „A“ – TJ Sokol Kra-
lovice 1:2 (0:0), pen 4:5 – Sestava 
Sušice: Míček – Pivetz, L. Kodýdek, 
Pechek, T. Marek – Kysilka, T. Klí-
ma, Krůs, Tuček – Kramár, Míčka. 
Střídali: J. Kadlec, Patrik Hubáček, 
Krouský.

SK Petřín Plzeň – TJ Sušice 
„A“ 4:0 (1:0) – Sestava: Mařík – 

Sport

Radost fotbalistů C týmu po vstřelené brance.

Šest pouťových bodů i prohrané penalty 
Fotbalisté dřeli proti favoritovi

Jak jet vodu, předváděla Antonie Galušková na OH v Tokiu

Lesem podél Otavy – počtyřicáté

Naposledy jsme o Antonii v Su-
šických novinách psali na jaře, kdy 
získala bronz na mistrovství Evro-
py. Od té doby se zúčastnila mnoha 
dalších světových i domácích soutě-
ží. Na výsledky jsem se zeptal její-
ho otce a trenéra Vladislava Galuš-
ky a své zážitky pro noviny sdělila 
i sama aktérka.

Letošní sezona byla pro vod-
ní slalomáře i přes proticovidová 
omezení hodně nabitá. Musela si 
Antonie závody vybírat, nebo stih-
la objet všechno?

„V letošním roce sleduji spor-
tovní počínání Toničky a Karolíny 
hlavně z role fanouška a jen tu a tam 
se snažím poradit. Obě holky mají 
profesionální zázemí i trenéra a je 
hezké sledovat, jak jim to funguje. 
A já díky tomu mám více času se 
starat o děcka z oddílu a samozřej-
mě o nejmladší dcerku Barunku. 

První várka důležitých závodů 
byly nominační soutěže. Olympio-
nička Kateřina Minařík Kudějová 
byla přednominovaná a tak se jelo 
pouze o druhé a třetí místo v senior-
ské reprezentaci. Tonička zajela super 
jízdy, obsadila druhé místo a automa-
ticky se tak dostala i do reprezenta-
ce U23. Nakonec se rozhodla odjet 
skoro vše: MS a ME jak v seniorské, 
tak v kategorii do 23 let. K tomu se jí 
přimotala do cesty i role předjezdce 
na OH v Tokiu. Letošní rok má tedy 
rozplánovaný v podstatě na hodiny.“

Který start byl z vašeho po-
hledu nejvydařenější a výsledek 
nejcennější? 

„Rozhodně nejvydařenější byly 
nominační soutěže, kde vyhrála dva 
závody ze čtyř a porazila i Kateřinu. 
Poté se jako jediná Češka dostala do 
fi nále SP v Praze. Paradoxně odje-
la poprvé bez medaile z ME a MS 
v kategorii do 23 let. Na MS U23 
byla pátá. Malou náplastí na tomto 
MS pak bylo třetí místo v extrém-
ním slalomu, který by měl být časem 
zařazen do programu OH. 

V mých očích je letos k dnešní-
mu dni asi nejcennější celkové dru-
hé místo v seriálu ČP seniorů 2021. 
Vyjela si mistrovskou třídu určenou 
pouze pro první tři nejlepší senior-
ky a příští rok bude nasazována do 
soutěže ČP 2022 jako česká dvoj-
ka. Ještě nedávno jsem si ji dobíral, 
že mistrovská třída ji chybí k tomu, 

aby se vyrovnala tatínkovi a sestře 
Karolíně a od minulého týdne to už 
není pravda.“

Jak se dařilo vašim dalším dce-
rám Karolíně a Báře?

„Karolína v seniorských nomina-
cích byla s neskutečně malým roz-
dílem čtvrtá a tím jí unikla dospělá 
reprezentace. Ale i tak měla šanci 
si zajet SP v Německu a Španělsku 
a bez kontaktu se světovou špičkou 
nezůstala. Barunka se jako patnác-
tiletá juniorka mezi seniorkami roz-
koukává a nestačí se divit, jaký je to 
mezi dospěláky mazec. Jezdí moc 
hezky, ale pokaždé zatím udělala na 
ČP seniorů nějakou chybku, kterou 
často oplakala. V národních kont-
rolních závodech, které jsou nomi-
načními pro Český pohár seniorů 
2022, si ale vede velmi dobře a mezi 
juniorkami je také celkem viditelná.“

Vraťme se ještě k letní olympi-
ádě v Tokiu. Antonie tam dostala 
možnost jet jako předjezdec (pro-
tože byla mj. světovou juniorskou 
jedničkou). Byla pro ni pak olym-
pijská trať či organizace závodu 
výjimečná? 

„Olympiáda je výjimečná 
hlavně svým olympijským jmé-
nem a pak tím, že je početně ome-
zen start závodníků. Za každou 
zemi smí v našem sportu startovat 
bohužel jen jeden závodník. Počet 
zemí je také omezen. Největší vý-
jimečnost této akce byla letos ale 
rozhodně kvůli covid bublinám, 
každodennímu testování, zákazu 
volného pohybu, rouškám. Obtíž-
nost tratě byla samozřejmě hodna 
velkým soutěžím, samotný závod 
probíhal standardně jako každý 
jiný a na to je Tonička už zvyklá. 
V Tokiu trénovala v partě před-
jezdců, její práce byla najíždět 
různé kombinace a stavitelům tra-
tí ukazovat, co je ještě možné a co 
již zajet nejde. Na předjízdách 
ukazovala olympionikům, jak se 
dá projet trať, ti pak analyzovali 
její jízdy na videu. A také měla 
měřené jízdy před samotnou sou-
těží. Pokud by tam byl předjez-
dec, který nedosahuje podobných 
kvalit jako samotný závodník, ani 
by tam nemusel být. Co jsem vi-
děl videa z měřených jízd Tonič-
ky, které odjela pár minut před 
startem startovního pole, asi by 

V letošním seriálu ČP vybojovala Antonie Galušková druhé místo.

Na sklonku at-
letické sezony po-
řádá atletický oddíl 
TJ Sušice každoroč-
ně přespolní běh Le-
sem podél Otavy. 
V posledních letech 
organizaci kompli-
kovala špatná hygi-
enická situace z dů-
vodu COVID 19. 
V letošním roce se 
podmínky pro po-
řádání sportovních 
akcí vylepšily, a tak 
mohli pořadatelé 
tohoto běhu zahájit 
přípravu již 40. roč-
níku. Účastníci jsou 
rozděleni do čtyř 
věkových kategorií 
podle data naroze-
ní. Pro muže byly vypsány katego-
rie: do 39 let, 40–49, 50–59, 60 let 
a starší. Ženy se rozdělily taky do 
čtyř věkových kategorií: do 29 let, 
30–39, 40–49, 50 let a více. Na star-
tovní čáru se 15. 8. 2021 postavilo 43 
závodnic a závodníků. Celé startov-
ní pole se po výstřelu v 10.00 hod. 
vydalo na desetikilometrovou vzdá-
lenost z místního stadionu TJ Su-
šice. Po několika předcházejících 
letech se délka tratě vrátila na pů-
vodní vzdálenost, kterou vyznačil 
zakladatel běhu – Ing. Adolf Do-
nát. Na jeho počest je závod nazván 
„Memoriál Adolfa Donáta“. Poča-
sí přálo, i když teplota byla až příliš 
vysoká, pro takovouto délku běhu. 
Nejlepší tři běžkyně a běžci v každé 
věkové kategorii obdrželi věcné ceny. 
Pořadatelé vyhodnotili nejstaršího 
i nejmladšího účastníka. V závěru 
bych chtěl poděkovat sponzorům, 
kteří poskytli předměty pro nejlepší 
– město Sušice, fi rma DOPLA PAP, 
stavebniny PRO – DOMA, Jantar – 
pí. Koubová. Velké dík patří všem 
činovníkům atletického oddílu, jež 
se podíleli na organizaci akce.
Jaroslav Uher, foto Zdeněk Nešpor

Výsledky:
Muži do 39 let: 1. Ondřej Teska – 

ATL.Klatovy – 36:45 min.; 2.Martin 
Černý – Plzeň – 37:28; 3.Václav An-
děl – Sokol Mochtím – 38:15

Ženy do 29 let: 1.Vendula Hala-
dová – ATL.Klatovy – 47:12; 2.Adé-
la Strejcová – Smirokan Dojo – 
55|:58; 3.Petra Benešová – Klatovy 

Muži 40 – 49 let: 1.Jan Sedláček – 
TJ Sokol Petřín – 38:48; 2.David Jan-
da – SDH Malá Víska – 41:43; 3.Pa-
vel Vyskočil – SKI Vimperk – 43:17

Ženy 30 – 39 let: 1.Marie Spaso-
vá – Sokol Švihov – 46:48; 2.Lenka 
Šibravová – Za Zuzanku – 48:38; 

Muži 50 – 59 let: 1.Jiří Procház-
ka – RNT Plzeň – 43:01; 2.Karel 
Mach – Tým Adam Vodňany 48:21;

Ženy 40 – 49 let: 1.Radka Kamen-
cová – TJ Blatná – 47:58; 2. Dagmar 
Rudolfová – Novákovice – 53:28; 

Muži nad 60 let: 1.Václav Valí-
ček – ČZ Strakonice – 47:33, 2.Milan 
Lukačišin – Cyklo Malát Klatovy – 
55:15, 3.Krantišek Kukáň – Gama Ž. 
Ruda – 58:54,0 – viz foto

Ženy nad 50 let: 1.Zlata Lukáško-
vá – AC Falkon Rokycany – 47:06,0; 
2.Šárka Vítovcová – Sušice – 58:37

Pouťový víkend v Sušici nabídl 
i zajímavé fotbalové zápasy. V akci 
byly všechny tři dospělé týmy, hrá-
ly se i zápasy mládeže, kterým se 
víc budeme věnovat v příštím čísle 
SN. Jak si jednotlivé týmy vedly? 
Áčko urvalo na poslední chvíli ale-
spoň bod proti Kralovicím, v tra-
dičním derby okresního přeboru na 
půdě Nezamyslic naopak ovládlo 
rozstřel po remíze 1:1 béčko. Ma-
tadoři z C týmu doma zdolali Hory 
Matky Boží 2:0.

Áčko v nedělním pouťovém klá-
ní potřebovalo získat s Kralovicemi 
body, aby se odrazilo od spodku ta-
bulky. Od úvodu se hrálo velice vy-
rovnané utkání. Hosté byli podle oče-
kávání velice nebezpeční do útoku, 
každé mužstvo si vypracovalo něko-
lik nadějných šancí, ale během první 
půle nikdo branku nevstřelil. V její 
poslední minutě Kralovice zahrávaly 
správně nařízenou penaltu, zkušený 
gólman Míček ale byl připravený. 

Úvod druhé půle zvládli hosté 
lépe a šli do vedení, když po výkopu 
brankáře a prohraném hlavičkovém 
souboji přehodil sušického brankáře 
kralovický útočník. Domácímu cel-
ku následně pomohla střídání a sou-
peře napadali po celém hřišti. „Fy-

zicky jsme měli navrch. Přicházely 
šance, standardky, ale gól jsme dát 
nemohli,“ hodnotil utkání jeden ze 
sušických hráčů. 

Sušice dvě minuty před koncem 
vyslala stopera Petra Pechka na hrot 
a vrhla všechny síly do závěrečného 
tlaku. Po jednom z jeho soubojů se 
dostal míč až k úplně samotnému 
Tomáši Klímovi, který vyrovnal na 
1:1 a rozjásal všechny fanoušky na 
stadionu. Na penalty byli šťastnější 
hosté, urvaný bod se ale jistě cení 
a hlavně hodí do tabulky.

Sušičtí hráči navázali na solid-
ní vystoupení v Petříně v minulém 
kole. Páteční předehrávka v Plzni 
proti suverénovi I.A třídy byla těž-
kou zkouškou. Sušici navíc scházela 
řada důležitých hráčů, přesto ode-
hrála solidní utkání. Výsledek 0:4 
vypadá jednoznačně, nicméně za 
předvedený výkon se hostující tým 
vůbec stydět nemusí.

„Výsledek utkání vypadá hrozivě, 
ale musíme naše kluky pochválit za 
bojovnost a předvedenou hru. V mi-
nulých zápasech se slabšími soupeři 
nám bojovnost a chuť vyhrát chybě-
la, proto jsme v těchto utkáních ne-
dokázali zvítězit,“ ohlédl se za utká-
ním trenér Pavel Hrubec.

Lucie bronzová na ME v TT
O víkendu 21.–22.8. se v němec-

kém Zittau konalo Mistrovství Ev-
ropy v terénním triatlonu XTERRA 
2021 (1 500 m plavání, 36 km na kole 
a 10 km běh). Sušici zde reprezen-
tovala Lucie Hrabová. Po plavání 
fi gurovala na pátém místě v těsném 
závěsu závodnicemi z Belgie, Ho-
landska, Rakouska a Německa. Cyk-
listická část vzbuzovala svojí fyzic-
kou a hlavně technickou náročností 

velký respekt, zejména pak po páteč-
ním dešti, kdy některé úseky nebyly 
úplně bezpečné. Vzhledem komu, že 
se Lucie už na předešlém Světovém 
poháru nominovala na mistrovství 
světa, které se má konat na podzim 
na Havajských ostrovech, nechtěla 
riskovat zranění a jela na jistotu. Ale 
i tak si o jedno místo polepšila a ze 
čtvrté pozice po kole chtěla zaútočit 
na medaili. To se nakonec podařilo 
a po velmi dobrém běhu, kdy prud-
ké výběhy střídaly stejně prudké se-
běhy, odsunula Dánku Brockmanno-
vou z bronzové pozice a doběhla si 
tak ve své věkové kategorii pro skvě-
lé 3. místo. K výkonu ji vyburcovaly 
i davy fandících diváků, kteří nevá-
hali hlasitě povzbuzovat závodníky 
i v obtížně přístupných partiích závo-
du a vytvořili tak perfektní bojovnou 
atmosféru. Za podporu děkuje také 
městu Sušice, High Point, Pekařství 
Rendl, BDP Plus, United Networks 
a Jízní kola Čácha.

text a foto Karel Klafunda

Pivetz, Kodýdek, Pechek, Marek 
– Kysilka, Klíma, Krůs, Tuček – 
Kramár, Vinický Střídali: Kubín, 
Kadlec, Míka.

Nezamyslice – TJ Sušice „B“ 
1:1 (1:0) – Branka: Žežulák Se-
stava: Stupka – Míka, Kalný, 
Šlais, Tuček – Žežulka, Krouský, 
Blažek, Kubín – Kadlec, Gutwirt 
Střídali: Kratejl, Bartoš, Hubá-
ček, Haspekl.

TJ Sušice „C“ – Hory Matky 
Boží 2:0 (2:0) – Branky: 2x Pavel 
Hrubec.

se tam Tonička ani při samotném 
ostrém závodě úplně neztratila.“

Antonie, s jakou myšlenkou 
vyráží na trať předjezdec? Ne-
udělat chybu, vypadat dobře, nebo 
jde i o čas?

„Pokud se jednalo o pouhé la-
dění bran a my jsme mohli dané 
kombinace trénovat, moc jsem 
o ničem nepřemýšlela a prostě jela. 
Když jsem před sebou ale měla ce-
lou jízdu, která byla měřená, a na-
víc hodnocená rozhodčími, trať 
jsem si před jízdou dopodrobna 
namyslela a snažila se jet jako kdy-
bych ofi ciálně závodila.

Prý jste si vyzkoušela i stup-
ně vítězů…

„Ty jsem si měla ozkoušet, ale 
nějak se to zamotalo. Aby otestovali 
před samotným zahájením soutěže 
absolutně vše, řekli nám, že před-
jezdci pojedou dvě jízdy – semifi ná-
le a fi nále. A podle toho, jak dopad-
neme ve fi nále, půjdeme i na stupně 
vítězů. Dojela jsem třetí, ale pak mě 
na stupně vítězů nechtěli, protože 
jsem prý ženská. Překvapilo mě, že 
vyhlásili moje jméno a poslali tam 
kamaráda, co byl čtvrtý.“

Společenský život byl asi hod-
ně omezen. Mohla jste se tam s ně-
kým stýkat a mohla jste sledovat 
vlastní závod?

„Stýkali jsme se pouze s předjezd-
ci, a to na trati. Občas jsem na obědě 
potkala i český tým, tak jsme proho-
dili pár vět. Myslela jsem si, že nás 

hned po předjízdě odvezou na hotel, 
ale naštěstí jsme měli tu možnost sle-
dovat celý závod, včetně vyhlášení.“

Máte nějaký nezapomenutel-
ný zážitek z Japonska mimo dění 
kolem trati?

„Vzhledem k tomu, že jsme byli 
zavření buď na hotelu, nebo na tra-
ti, jich moc nemám. Mrzí mě to, To-
kio je nádherné město a ráda bych 
se tam jednou vrátila. Na co budu 
ale dlouho vzpomínat, bylo to, když 
mně před startem celé jízdy nad hla-
vou proletěl Jumbo Jet (B747).“

A co japonská kuchyně? (A ne-
chyběla vám vidlička?)

„Japonskou kuchyni zbožňuji. 
Sushi patří mezi mé nejoblíbenější 
pokrmy, tak jsem si neměla na co 
stěžovat. Celou dobu jsem se po-
koušela jíst pomocí hůlek, což bylo 
občas poněkud obtížné.“

Jaké závody letos ještě 
pojedete?

„Aktuálně se připravujeme na 
SP ve francouzském Pau a na MS 
v Bratislavě. Trať v Pau patří mezi 
mé oblíbené, ač jsem tam nikdy ne-
závodila. Mistrovství světa senio-
rů v Bratislavě se jede na trati, kde 
jsem vyhrála své první mistrovství 
světa juniorů. Trať je ale kompletně 
předělaná, je daleko těžší, než byla, 
alespoň pro mě. Trénovala jsem tam 
zatím pouze tři dny a tělo mě bolelo, 
jako kdybych zvedala 80 kg bench.“

Ať se daří a děkuji vám oběma 
za odpovědi.  ED
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Prezentace:  dětské kategorie – 8:30 – 9:15 hod., 
   hlavní závody – 9:15 – 12:10 hod. v den závodu
Start:  dětských závodů od 9:30 hod. v lesopraku LUH, 
  hlavního závodu na 50 km: 12:30 hod. před letním bazénem 
(na 32 km 12:45 hod.) Cíl – před srubovým táborem v lesoparku LUH
Přihlášky: online prostřednictvím INTERNETU do čtvrtka 16. září 
2021 na www.mtb-susice.cz (přihlášky), nebo v den závodu u prezentace.
Startovné: Pro dětské kategorie: 100,00 Kč, odrážedla 50,00 Kč (každý 
účastník obdrží občerstvení a medaili + první tři v kategorii věcné ceny)
Závod na 50 km: 350,00 Kč zaplatíte-li do čtvrtka 16. září 2021, 
400,00 Kč na místě v den závodu 
Závod na 32 km: 300,00 Kč, zaplatíte-li do čtvrtka 16. září 2021,
350,00 Kč na místě v den závodu

SVATOBOR TOUR – běh a MTB časovka – 25. 9.

Sportoviště města Sušice
Taneční akademie

Právě probíhají zápisy na Taneční akademii. 
Dětské kategorie: • Nejmladší kategorie – 5 až 7 let 
    • Střední kategorie – 8 až 11 let 
    • Nejstarší kategorie – 11 až 15 let 
Více se dozvíte na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/
tanecni-akademie-susice/

Předškoláčci v pohybu
Pro děti od 4 do 7 let každou středu od 22. 9. 2021 od 17.00 do 18.00 hodin. 
Více se dozvíte na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/
predskolacci-v-pohybu/

Provozní doba bazénu
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PRODEJ
Prodám kohouta – 1 rok starý, 
plemeno Maročan 100 Kč, oplod-
něnost vajíček – 200 Kč. 8 slepiček 
různých plemen starý 1–2 roky 
– 100 Kč/kus. Končím s chovem 
slepic a líhnutí kuřat – stěhování. 
Tel. 721 216 369
Prodám psa zlaté Kolie bez pp, či-
povaný, stáří 5 let, očkovaný. Hod-
ný k dětem. Cena dohodou. Tel. 
702 149 706
Prodám novou koženkovou bun-
du koupenou v Takko. Barva 
hnědá v. 38. Původně 1.200 nyní 
700 Kč. Tel. 604 207 794
Prodám stolní váhu zn. „Trans-
porta“. Cena 500 Kč. Větší ply-
nový sporák zn. Amico 500 Kč. 
Protipožární dveře levé 80 cm za 
300 Kč. Tel. 721 216 369
Prodám horkovzdušnou fritézu – 
původní cena 899,– já ji prodám za 
600,–. Ještě je v záruce 28. 1. 2021. 
Tel. 605 579 683
Prodám truhlicový mrazák A+, 
1 rok používaný, za 3.000 Kč. 
Objem – 145. Litinová kamna za 
7.000 Kč. Novou kostru na skle-
ník. Dohodou na tel. 607 230 033
Prodám lyže – starožitnost (1. pol. 
20. st.), 2 dřevěná lehátka, cena 
dohodou, 4 bílé židle s rozkláda-
cím stolem – cena 1.000 Kč. Tel. 
607 866 783
Prodám letošní kohouty do cho-
vu slepic. Odchované na zahra-
dě. 4 druhy plemen, cena doho-
dou podle stáří. Menší mrazáček. 
Cena 200 Kč, je funkční. Tel. 721 
216 369
Nabízím osobní auto Peugeot 206 
kombi, cena 30.000 Kč, 1 maji-
tel, rok výroby 2003, zdvih. ob-
jem1.124 cm3, tažné zařízení, 
střešní okno, 5 dveří, palivo ben-
zín, barva stříbrná, najeto 144 tis. 
km. Tel. 606 179 388
Prodám kozí mléko 20 Kč/1l, do 
Sušice s dovozem, možno také 
nepravidelně, např. pro štěňa-
ta. Vyzkoušené, eko krmení. Tel. 
602 621 435
Prodám staré zápalkové nálep-
ky, LP desky různé, krabici časo-
pisů o pletení, háčkování, vyšívá-
ní – návody, vzorníky apod. Tel. 
607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím jakékoliv staré hodiny, 
ostření řetězů na motorové pily, 
broušení nožů, nůžek, nože na ma-
šinky na maso. Koupím včelí od-
dělky, prodej pečiva na krmení. 
Tel. 607 909 144
Koupím hoblovku s protahem nej-
lépe KDR Rojek a koupím tesař-

Řádková inzerce
ský hoblík na 380V a řetězovou 
dlabačku. Tel. 703 680 317
Koupím lištovou sekačku MF70 
i nepojízdnou či bubnovku s pojez-
dem a kovadlinu nejlépe i s výh-
ní možno i menší polní. Tel. 
703 680 317
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 hoblovku s protahem 
a tesařský hoblík na 380V MAFL 
a řetězovou dlabačku přenosnou 
a cirkulárku s podavačem nejlépe 
tovární výroby. Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo skútr 
i s poruchou za účelem přibližová-
ní se. Důchodce. Tel. 606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé dřevo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu zděnou řadovou garáž 
v Sušici u ulice Volšovská. Tel. 
605 911 749
Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici 
plechovou garáž. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici. Důchodce – nekuřák. Tel. 
606 406 010
Koupím nemovitost – byt, pozem-
ky, chatu, rodinný domek. Peníze 
vyplatím do 2 dnů. Tel. 605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Malířství – natěračství provádí 
veškeré malířské a natěračské prá-
ce. Josef Krupík, Kaštanová 1161, 
Sušice. Tel. 603 875 626
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na maturitní a přijímací 
zkoušky z českého jazyka, dou-
čování. Více informací na www.
hezkycesky.top, tel. 606 49 49 96 
Online výuka angličtiny, příprava 
na maturitu, opravné i přijímací 
zkoušky. Doučování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, tele-
fon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy
V jednom z postranních ramen přítoku Volšovky, tam, kde dlouhé údolí 

začínající Peklem končí ve strmých svazích pramenišť půlkruhu tisícime-
trových hor, rozkládá se přírodní rezervace Poustka. (Název mnohým Su-
šičanům známý, neb stejnojmenné místo se nachází na svatoborské skalní 
vyhlídce u bývalé hájenky směrem na Hrádek.. Jako poustka se ale v minu-
losti označovalo mnohé obecní skladiště vzdálené od centra – Wikipedie. 
Proto i několik obcí má tento název).

Rezervace leží v opravdu vzdáleném koutě, nejblíže malé osadě Mochov 
a nad samotou Busil. Nejkratším přístupem od silnice je cesta z bývalých 
Starých Hutí. Na informační tabuli tam můžeme číst: Přírodní rezervace 
o rozloze 6,7 ha je tvořena mokřadními nelesními a lesními biotopy. Ne-
lesní charakter části lokality je důsledkem druhotného odlesnění, popřípadě 
extenzivního hospodařeni v minulosti. Tyto partie s roztroušenou stromovou 
a keřovou vegetací typu olše, smrk, bříza, vrba (pětimužná, ušatá, stříbřitá), 
jeřáb jsou lemovány lesními porosty trvale ovlivněnými vysokou hladinou 
podzemní vody. Převažující podmáčené a rašelinné smrčiny, v okolí toku 
v západní části lokality pak olšina, podmáčená smrčina a navazující zo-
nální porosty ve východní a jižní části lokality odráží dlouhodobé působení 
člověka...V jádrové části PR se nachází rašelino-ostřicová louka na prame-
ništi s výskytem chráněných druhů rostlin, z nichž patří k nejvýznamnějším 
rosnatka okrouhlolistá, ostřice Davallova, ostřice Hartmanova, prstnatec 
májový, na sušších místech prha arnika, v přechodových formách dřípatka 
horská a plavuň pučivá. text a foto ED

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Poustka



Teprve přijetí kompaktát v Jih-
lavě roku 1436 znamenalo ukonče-
ní husitských válek. A vyhlášením 
„velkého privilegia svobod“ přetvo-
řil Zikmund, pod tlakem husitských 
stavů, Království české ve stavov-
ský stát…

10. srpna 1436 jsou tedy všechny 
insignie a zemská privilegia šťastně 
zpět na území Království českého. 
„14. srpna 1436 došlo k slavnostnímu 
přijetí Zikmunda za českého krále na 
jihlavském náměstí za 
přítomnosti markra-
běte Albrechta, dvo-
ra a mnoha hostí. Zik-
mund, oděn do plného 
majestátu, zaujal mís-
to na trůnu. Menhart 
z (Jindřichova) Hrad-
ce pak požádal zem-
ského správce pana 
Aleše Vřešťovského z Rýzmbur-
ka jménem pánů a zemanů, aby je 
zprostil slibu poslušnosti, a poděko-
val mu za dílo, které vykonal. Pan 
Aleš žádosti vyhověl. Císaři adreso-
val slova, že vždy jednal pro dobro 
Koruny a země, a žádal jej, aby na to 
nezapomínal. K tomu císař přisvěd-
čil. (…) Pak páni, zemané a poslové 
25 měst podávali králi ruku na zna-
mení slibu věrnosti. Zástupci Tábo-
ra byli v Jihlavě přítomni, ale nehol-
dovali, stejně jako zástupci Kolína, 
Hradce Králové a Stříbra, jejichž 
držitelé měli se Zikmundem vlastní 
separátní jednání. Z měst vykonala 
přísahu všechna tři pražská měs-
ta, Žatec, Louny, Kadaň, Litomě-
řice, Mělník, Slaný, Beroun, Kou-
řim, Kutná Hora, Nymburk, Čáslav, 
Písek, Prachatice, Sušice, Klatovy, 
Domažlice, Chrudim, Vysoké Mýto, 
Polička jakož i Jaroměř; zástupci 
Dvora Králové a Trutnova tak uči-
nili o několik dní později.

(…) 16. srpna 1436 dal král v dal-
ší veřejné slavnosti vyhlásit zemský 
sněm v Praze na den sv. Bartolomě-
je (24. srpna). 18. srpna se pak s ce-
lým svým dvorem vydal na cestu 
do Čech. Pro jinou trasu se rozhod-
li legáti, doprovázení Menhartem 
z Hradce – chtěli se tak vyhnout da-
vům na císařově trase. Přenocovali 

na hradech jim nakloněných šlech-
ticů. 20. srpna dojeli do Kouřimi 
a následujícího dne pokračovali přes 
Brod do Prahy. Protože se o jejich 
příjezdu nevědělo, uvítal je slavnost-
ně (za duchovenstvo) Jan Rokycana 
a Jan Velvar (za obyvatele Prahy) 
až dopoledne 22. srpna; odpoledne 
je pak přijal mistr Jan ze Soběsla-
vi, rektor university, v jejíž Karlově 
koleji se legáti ubytovali.“ (citace 
Fr. Kafka: Poslední Lucemburk)

Zikmundův prů-
vod, který byl cestou 
do hlavního města 
království všude při-
jímán s jásotem, do-
jel do Prahy, císařova 
rodného města, o den 
později – 23. srpna. 
Před branou byl slav-
nostně přivítán, kon-

šelé mu předali podle starého zvyku 
klíče od bran i od Pražského hradu 
a císař jim je zase na znamení důvě-
ry navrátil. Následně ho uvítal Jan 
Rokycana v chrámu Panny Marie 
před Týnem, v centrálním kostele 
utrakvistů – Zikmund musel uká-
zat, že je panovníkem i husitských 
obyvatel.

O tři dny později 26. srpna 1436, 
byl (již podruhé, vzpomeňte na ne-
uznanou korunovaci r. 1420) koru-
nován českým králem): „v neděli po 
svatém Bartoloměji Ciesařova mi-
lost seděl v svém majestátu v Starém 
Městě pražském na Rynku (Staro-
městské náměstí, pozn. mm) pod ko-
runú na stoliciech povýšených. A tu 
léta téhož a túž neděli, když Ciesa-
řova Milost seděl v svém majestá-
tu pod korunú českú, konšelé Sta-
rého, Nového a Malé Strany, měst 
pražských, s obcemi slíbili jsú věrni 
býti a poslušni Jeho Milosti jakož-
to pána svého milostivého“. Pozdě-
ji přijal Zikmund i hold slezských 
knížat. Sen starého Lucemburka se 
naplnil. (V druhé části článku vy-
užito upraveného textu z webu „Krá-
lovské dílo“ Katolické teologické 
fakulty UK)

Buďte zdrávi, přátelé!
5. září 2021

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Sen starého pána
POZNÁVÁTE?

Dvě kočičky 2,5 
měsíce staré, mazlivé, 
odčervené nachází se 
v dočasné péči v Hrád-
ku u Sušice.

V dospělosti nabízí-
me kastraci.

V dočasné péči 
v Čimicích máme 
cca 1,5 roku starého 
pejska, 15 kg, očkova-
ný, čipovaný, čistotný. Je to takové ještě štěndo, hračička... jménem Majky.

Další info po tel. – 604 555 924. Děkujeme za pomoc.  Ivana Jensen

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete na strán-
kách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku. 

Hledáme nový domov

Hádankou v předminulém čís-
le SN (v předprázdninovém) byl 
archivní snímek z období před 
rokem 1886 na zámeckou kapli 
sv. Kříže v Dlouhé Vsi. Tato kaple 
byla postavena v roce 1732 a zde-
molována byla bohužel kolem roku 
1980. Snímek lze dohledat v knize 
Střední Šumava (Zmizelé Čechy) 
od Vladimíra Horpeniaka, od kte-
rého jsem z větší části čerpal infor-
mace do dnešního článku. 

Dlouhou Ves (Langendorf, 
512 m.) obklopuje malebná kra-
jina s řadou turistických zajíma-
vostí. Výraznými dominantami 
okolní krajiny jsou na západní 
straně vrchy Nuzerovská a Vol-
šovská Stráž s nadmořskými výš-
kami 802 a 790 m.

Obec vznikla v širokém říč-
ním údolí řeky Otavy 4 km jižně 
od centra Sušice. Dnes zde žije 
657 obyvatel. Dlouhá Ves spra-
vuje sousední obce: Annín, Boh-
dašice, Janovice, Nové Městečko, 
Platoř a Rajsko. S těmito obcemi je 
celkový počet 835 obyvatel. 

Dohledal jsem, že v roce 1868 
měla Stará Dlouhá Ves 83 stavení 
a 656 německých obyvatel, mezi 
nimi mnoho Židů. V Nové Dlouhé 
Vsi bylo 29 stavení a 419 němec-
kých obyvatel. V roce 1893 se uvá-
dí ve Staré Dlouhé Vsi 92 domů 
a 651 obyvatel, Nová Dlouhá Ves 
55 domů a 526 obyvatel.

Podél řeky Otavy jižně a západ-
ně od obce lze nalézt četné výraz-
né stopy po středověkém rýžování 
zlata – rýžovnické sejpy. Lze se do-
mnívat, že zakladateli osady mohli 
být nejspíš rýžovníci zlata. Důle-
žitou úlohu pro vývoj osídlení zde 
mohla sehrávat také blízkost Vin-
tířovy stezky z nedalekého Podu-
nají. Dlouhá Ves tvořila zřejmě již 
od 13. století centrum šlechtického 
statku, jehož majitelé se po ní psa-
li Dlouhovesští z Dlouhé Vsi. Je 
však otázkou, zda název osady byl 
skutečně odvozen z tvaru zástav-
by sídla rozloženého podél starých 
místních cest, či starší původ mělo 
samo o sobě jméno šlechtického 
rodu. Vesnice vznikla nejpozději ve 
druhé pol. 13. století, neboť první 
zmínka o ní pochází z konce téhož 
století. Prvním známým majitelem 
Dlouhé Vsi byl Blajislav, píšící se 
„de Longa villa“, tedy z „Dlouhé 
Vsi“. Roku 1290 daroval některé 
pozemky bavorskému klášteru ve 
Windbergu, který je připojil ke své-
mu dosavadnímu majetku v oko-
lí Albrechtic u Sušice. Blajislav je 
historicky považován za zakladate-
le rodu Dlouhoveských, kteří drže-
li statek Dlouhou Ves až do závěru 
15. století. Stojí zato poznamenat, 
že Dlouhovesští z Dlouhé Vsi 
(Dlauhoweský z Dlouhévsi) patří 
mezi poměrně známé staré šlech-
tické rody v Čechách. V 15. století 
se rozdělili na Chanovické z Dlou-
hévsi, Voselské z Dlouhévsi, Dlau-
howeské z Dlouhévsi a další. 

Po rodu Dlouhoveských se v dr-
žení statku vystřídalo několik maji-
telů z řad nižší šlechty jako Tomkové 
(z Čejkov), Čejkové z Olbramovic, 
Schumannové a další. V roce 1800 
koupili obec a okolní statek Sch-
warzenbergové a spojili je se stat-
kem Prášily v jedno panství. Sch-
warzenbergové pak následně drželi 
toto panství i přes omezení pozem-
kové reformy až do roku 1930. 

Zámek v Dlouhé Vsi vznikl 
v 18. století na místě gotické tvr-
ze, která zde byla založena nej-
spíš na přelomu 13. a 14. století 
a upravována byla v době renesan-
ce. Zámek měl dvě barokní kříd-
la, rozměrnou kapli z roku 1732, 

rozsáhlou zahradu a park se dvě-
ma altány. Je škoda, že dlouho-
veský zámecký komplex podlehl 
postupně devastaci, která začala 
požárem ve válečném roce 1944, 
pokračovala v padesátých letech 
20. stol. a vyvrcholila pak počát-
kem osmdesátých let 20. století, 
kdy byly zbořeny zahradní stavby 
i volně stojící jednolodní zámecká 
kaple sv. Kříže. Park se mezitím 
stal odstavnou plochou pro nepo-
užívanou hospodářskou techniku. 

Poněkud stranou od jádra osíd-
lení na jihovýchodním cípu Staré 
Dlouhé Vsi při původní středověké 
cestě do Kašperských Hor na ma-
lém návrší najdete dobře udržova-
ný farní kostelík sv. Filipa a Jaku-
ba. Tato původně gotická stavba 
poprvé zmiňovaná v roce 1386 
prošla barokními úpravami (dvě 
protějškové kaple) v 18. století. 

Počátkem 19. století vznikla 
takzvaná Nová Dlouhá Ves, kte-
rou zprvu tvořilo 50 dvojdomků 
při jedné straně tenkrát nové silnice 
podél Otavy. Jednotně řešená obyd-
lí s polovalbovými střechami dal 
vystavět kníže Schwarzenberg pro 
své dělníky zaměstnané v jeho le-
sích a při plavbě vorů. Domky vět-
šinou dodnes stojí, jsou však pozna-
menány četnými novými úpravami 
a přestavbami. Byty v domcích od-
děluje chodba, k silnici byly orien-
továny jizba a světnice, do dvora 
kuchyně a chlév. Štíty prolamují 
kruhová okénka. Vedle těchto cha-
lup byly dříve vysázeny hrušně. 

V blízkosti dřevařských domků 
na jižním okraji obce je rozsáhlé, 
dodnes využívané dřeviště (pila), 
existující nepochybně již přes dvě 
století. Nachází se v sousedství 
bývalého vaziště vorů na pravém 
břehu Otavy. K rozvoji Dlouhé 
Vsi významnou měrou přispělo 
podnikání rodiny Schellů. V ob-
jektu bývalého hamru v místech 
Braunau založil v osmdesátých 
letech 19. stol. Johannes Schell 
sirkařskou výrobu, která zde pod 
značkou „Schell-Neffe“ trvala až 
do roku 1945. Uvádí se, že ve tři-
cátýchletech továrna za působe-
ní Ing. Karla Schella vyrobila až 
10 000 beden zápalek ročně. K této 
době se rovněž vztahuje zpráva 
o vybudování kanálu a elektrické 
turbíny, která výrobou elektrické 
energie pokrývala potřebu nejen 
továrny, ale i dalších odběratelů 
v okolí. Přebytky elektřiny dovo-
lily dokonce zřídit i elektrickou 
pec ke zpracování surového skla 
pro sklárnu v nedalekém Anníně. 

Cennou památkou v obci je 
malý židovský hřbitov s původní-
mi kamennými náhrobky. V Dlou-
hé Vsi žila dříve poměrně větší 
židovská komunita, v polovině 
18. a 19. století ji tvořilo 37 rodin. 
Údajně tu stávala rovněž klasicist-
ní synagoga, v roce 1937 vyhořela 
a byla zbořena. K pěkným zákou-
tím obce patří břeh místního ryb-
níka s kamennou sochou sv. Jana 
Nepomuckého a nově opravenou 
kapličkou. Dlouhá Ves a blízké 
okolí je také dějištěm známé po-
vídky spisovatele Šumavy Karla 
Klostermanna Vodní supové. 

Na přiložených fotografi ích mů-
žete vidět hradlový most (4), který 
sloužil k zachycování plaveného 
polenového dříví, v popředí jsou 
vidět vory na Otavě (po. r. 1930), 
chatrč tvz. vodních supů (3)– chu-
dáků, kteří se přiživovali na všem, 
co dala řeka, zejména na dříví, kte-
ré pak prodávali (po r. 1900). 

V Dlouhé Vsi bychom našli 
u kostela skupinu památných stro-
mů, pomník obětem první světové 

války. V okolí jsou objekty čes-
koslovenského lehkého opevnění. 
V obci je Základní (jen 1. stupeň) 
a mateřská škola, Sbor dobrovol-
ných hasičů, Tělovýchovná jedno-
ta, Myslivecké sdružení, udržova-
né fotbalové hřiště, fotbalový klub 
TJ Tatran Dlouhá Ves, mlékárna .. 
Každým rokem se tu něco opravu-
je, nebo nově vybuduje. Nedáv-
no se na kraji obce vybudovala 
čistička odpadních vod, v součas-
né době se dodělává kanalizace, 
což je rozsáhlá akce. Na přilože-
né fotografi i máte zachycené nově 
vybudované Muzeum dřevařství 

(1) na místě bývalého kulturního 
domu uprostřed obce. 

Dlouhou Ves mám osobně moc 
rád. Projíždím skrze ní na výlety 
po Šumavě. Do Dlouhé Vsi vede 
ze Sušice podél řeky Otavy krásná 
cyklostezka. V létě tam po ní jez-
dím skoro denně. Tato projížďka 
mně nikdy neomrzí. 

Pokud dokážete identifi ko-
vat novou hádanku, která kres-
bou zachycuje stavbu z historie 
města Sušice, budu rád, když 
napíšete na e-mail: bur.mira@
seznam.cz. 

Mgr. Miroslav Buršík 
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Ač  se 
vloni tra-

diční Den 
s hasiči kvůli 

protiepidemic-
kým opatřením 

uskutečnit nemohl, 
hasiči a další složky integrované-
ho záchranného systému (policie 
a záchranná služba) pracovali stále 
na plné obrátky. Různými způsoby 
se velkou měrou podíleli na zvlád-
nutí pandemie a mnozí jejich pomoc 
pocítili na vlastní kůži. 

Letos v létě se covidová situace 
zlepšila a hasiči oblíbenou akci na-
konec uspořádali. Přestože na pří-
pravu měli krátký čas, podařilo se 
jim na odpoledne 28. srpna připra-
vit poutavý program, který přilákal 
mnoho diváků.

Už při pohledu na spanilou 

jízdu vozového parku, která akci 
odstartovala, bylo jasné, že se 
organizátoři domluvili i s další-
mi hasičskými sbory – dlouhého 
červenobílého hada tvořily nejen 
vozy SDH Sušice – (CAS 20 S2R 
Tatra Terrno1 – kabina pro 6 osob, 
nádrž na 4 000 l vody a 240 l pěni-
dla, CAS 32 S3R Tatra 148 – pro tři 
hasiče, 6 000 l vody a 600 l pěni-
dla, DA Iveco Daily – dodávka pro 
9 osob a přívěsný vozík se čtyř-
kolkou, či člunem, RZA Nissan 
Patrol – s novým vyprošťovacím 
zařízením a nádrží 200 l vody), 
ale i vozy HZS Plzeňského kraje 
z Požární stanice Sušice (Tatra 
Terra – CAS 20 4000/240-S2T – 
kabina pro 6 členů nádrž na 4 000 
litrů vody a 240 l pěnidla a AS 30 
MB Atego – automobilový žeb-
řík s výsuvem 30 m na podvozku 

Dynamické ukázky a moderní technika opanovaly náměstí
6. ročník Dne s hasiči, Dne s integrovaným záchranným systémem

vozu Mercedes Benz Atego), SDH 
Dlouhá Ves (Tatra 815 – kabina 
pro 4 hasiče a nádrž 8200 l), SDH 
Rabí (CAS 20 Scania R440 – nádrž 
4000 l vody a 240 l pěnidla a též 
motorová čtyřkolka) a SDH Vol-
šovy (Tatra Terra s šestimístnou 
kabinou). Barvu kolony narušila 
jen žlutá sanitka DZS Vimperk s. 
r. o. a šedomodrý vůz Policie ČR. 
Spanilá jízda se z nábřeží stočila 
do centra a očekávána špalírem 
diváků vjela na sušické náměstí 
(foto 5). Shora se též nad náměstí 
nasunul černý mrak se svojí ne-
plánovanou dynamickou ukázkou 
– začal všechny skrápět vydatným 
deštěm. Připravené publikum to 
ale nerozhodilo a v drtivé většině 
se obrnilo svými deštníky. 

Akci moderovali muži nejpo-
volanější – starosta SDH Sušice 
Milan Pokorný a velitel SDH i zá-
sahové jednotky Sušice Bohumír 
Bucifal ml. Seznámili obecenstvo 
s technikou a přivítali místostaros-
tu města Františka Jelínka, kte-
rý sušickému sboru dobrovolných 
hasičů slavnostně předal novou 
čtyřkolku a moderní vyprošťovací 
zařízení. Předání proběhlo stylově 
– místostarosta přestřihl hasičskou 
pásku novými hydraulickými nůž-
kami (foto 1).

Novou čtyřkolku spolufi nanco-
vanou městem jsme představili už 
v č. 10/2020. O druhé novince podal 
informace Milan Pokorný: Elektro-
hydraulické vyprošťovací zařízení 
zn. LUKAS nahradilo v technice 
zásahové jednotky 30 let staré vy-
prošťování Narimex. Elektrohyd-
raulické znamená, že pohon zajišťu-
je baterie. Součástí jsou i náhradní 
baterie včetně dobíječe. Pokud by 
bylo nejhůře, je možné dodávat el. 
energii (230 V) do nástrojů z elek-
trocentrály nebo veřejné sítě. Za-
řízení může pracovat i pod vodou. 
Primárně se ale používá pro vy-
proštění osob z havarovaných vo-
zidel. Ve výjezdovém vozidle Nissan 
Patrol předurčeném pro zásahy 
u dopravních nehod budou umís-
těny hydraulické nůžky, hydraulic-
ký rozpínák a hydraulický rozpěrný 
válec. V šedém kufříku je připraven 

ruční střihač pedálů a rozevírač 
dveří. Pro zajištění havarovaného 
vozidla budou v nissanu dvě stabi-
lizační tyče, sada klínů a podložek, 
ochranné plachty a další příslu-
šenství. Naše staré vyprošťovací 
zařízení nebude vyřazeno, stane se 
součástí historického vozidla Tatra 
613. Ta se upravuje po vzoru prv-
ních vozidel, která byla k tomuto 
účelu předělána.

Po té už přišly na řadu plánované 
dynamické ukázky. Nejprve moh-
li přítomní sledovat zásah Policie 
ČR. V přistaveném autě se skrýval 
nebezpečný živel a i přes důrazné 
hlasité výzvy nechtěl opustit vozi-
dlo. Sveřepě svíral volant a chystal 
se k boji (foto 2). Dva mladí zkušení 
policisté ale na nic nečekali, přístup 
si zajistili vysklením okénka a pře-
kvapeného delikventa v mžiku vy-
táhli z vozu a zpacifi kovali. 

Do další ukázky se již zapojily 
všechny složky integrovaného zá-
chranného systému. V havarova-
ném vozidle zůstala nehybná zra-
něná osoba (foto 3). Policie zajistila 
prostor a hasiči přistoupili k vyproš-
tění osoby. Diváci mohli sledovat 
jejich profesionální postup tak, aby 
zraněnou při vyprošťování dále ne-
ohrozili a ve spolupráci se záchran-
nou službou jí uložili na nosítka 
a transportovali do sanitky (foto 4). 

Obecenstvo odměnio aktéry 
hlasitým potleskem a dále mohlo 
využívat nabídku občerstvení. Or-
ganizátoři zajistili klobásy, bram-
boráky a další pochutiny a to vše 
bylo možné zkonzumovat u stolků 
zastřešeného posezení. 

V následujícím představení se 
ke slovu dostala čtyřkolka, neboť 
bylo třeba transportovat zraněného 
z nepřístupného terénu. Došlo i na 
oblíbenou ukázku, kdy se neznalý 
zoufalec pokoušel uhasit hořící olej 
na pánvi vodou. Následný výbuch 
pak všem do paměti natrvalo ulo-
žil katastrofální důsledek takové-
ho počínání. 

Den s hasiči vždy také pamatu-
je na děti. Letos se mohly zabavit 
ve Štěpánčině tvořivé dílně, rábští 
hasiči povozili zájemce ve své čtyř-
kolce a samozřejmě všichni mohli 
nahlédnout, či vyzkoušet si posez 
ve vystavených vozidlech. Doufej-
me, že příští léto už bude zcela bez 
pandemie a s hasiči se na náměstí 
setkáme při VII. ročníku této ne-
všední akce.   text a foto ED

více foto na www.kulturasusice.cz

Pouťový koláč akcí byl chutný, hlučný a hýřil barvami
Po chladné a deštivé druhé 

půli srpna se první víkend v září 
patřící v Sušici od nepaměti pouti, 
rozzářil hřejivým sluncem a let-
ními teplotami. O to více se ná-
vštěvníci radovali z bohatého pro-
gramu, jenž probíhal od 3. do 6. 
září. A letos už bylo opravdu měs-

to zaplněné jako za předcovido-
vých časů.

Sušice pulzovala množstvím lidí, 
kteří se vydávali za různými cíli. 
Nejblíže původnímu významu slova 
byla cesta těch, kteří putovali na jed-
nu z pěti mší svatých, jenž se slou-
žily v areálu kaple Anděla Strážce. 

Další mše proběhly také v klášter-
ním kostele sv. Felixe i u sv. Václava.

Ze všech směrů přicházely na ná-
městí často celé rodiny, aby na ová-
lu kolem radnice obloženým stánky 
absolvovali poznávací cestu, při níž 
se nakupovaly věci potřebné i pěk-
né, a která byla obvykle zakončena 
posezením u prodejců s tradičními 
pochutinami.

Zdaleka i zblízka se sjížděli fa-
noušci na koncerty svých oblíbe-
ných hudebníků. V chatové osadě 
Luh probíhal festival Against a na 
Santosu vystoupila skupina Škwor. 
Večerem se pak z mnoha koutů měs-
ta linula všeliká hudba a z jednoho 
místa přicházela i hodně barevná.

To už ale většina těch nejdych-
tivějších účastníků této části sušic-
ké pouti ležela ve svých dětských 
postýlkách a různobarevně svítí-
cích atrakcí na louce před bývalým 
hotelem Otava si užívali zejména 
mládežníci. Poprvé této části pouti 
dominoval k oblakům stoupající řetí-
zák, jenž s větrem ve vlasech poskytl 
i rychlý pohled na město (viz. foto). 

Snad si každý u tradičních pou-
ťových koláčů našel svůj šálek 
kávy. Nezbývá než si přát, aby se 
lidé v dobrém nadále mohli scházet. 

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

Zajímavosti



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


