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Statečnou službou se v covidové 
době stala práce v organizaci Sociál-
ní služby města Sušice (SSMS). Si-
tuaci přibližuje její ředitelka PhDr. 
Renata Vácová (RV) a vedoucí Do-
mova Bc. Jarmila Dolejšová (JD) 
v následujícím rozhovoru.

Ve svých zařízeních dlouho-
době pečujete o nejzranitelnější 
občany Sušicka. Již téměř rok se 
snažíte uchránit vaše klienty – se-
niory před koronavirem. Jak se 
vám to daří?

JD: „Ano, pečujeme o rizikovou 
skupinu našich spoluobčanů a snaží-
me se jim vytvořit příjemné a bez-
pečné prostředí v každé době. Za po-
slední rok prožíváme všichni složité 
období a nákaza se nám nevyhnula 
na jaře ani v podzimních měsících.

RV: Dnes je všeho dost. Výrobci 
ochranných pomůcek denně posílají 
své cenové nabídky, manuálů a rad 
všeho druhu čteme a posloucháme 
ze všech stran.“

Je u vás nějak omezen provoz?
RV: „Provoz u nás nebyl nikdy 

omezen. Naši klienti nemohou jít svě-
tem sami, jsou odkázáni na péči a po-
moc. Nesmíme také zapomínat na to, 
jak velký dar je každý nový den.

JD: Péči o klienty musíme 
i v současné době právě kvůli růz-
ným omezením poskytovat v nej-
vyšší možné kvalitě. V současné 
době nemáme v Domově žádného 
klienta ani zaměstnance s nákazou, 
takže s všeobecně známými hygi-
enickými opatřeními opět nabízí-
me klientům volnočasové aktivity. 
Omezení se vztahuje na návštěvy 
a setkávání s příbuznými, kdy se 
musíme řídit celostátně platným na-
řízením. Návštěvy s negativním tes-
tem ne starším 48 hodin a s respirá-
torem, klient po pobytu mimo náš 
Domov musí strávit 10 dnů v ka-
ranténě a vrátit se k běžnému reži-
mu může po absolvování negativ-
ního testu.“

Prodělali i vaši zaměstnanci 
tuto nemoc?

JD: „Ano, ani našim zaměstnan-
cům se nemoc nevyhnula, prodělala 
ji asi třetina z nich. Všichni už jsou 
v pořádku a všem, kteří byli nemoc-
ní, i těm, co naopak zůstali po celou 
dobu ve složitých podmínkách, a ur-
čitě i s obavami nejen o své zdra-
ví v práci, patří velké poděkování.“

Probíhá už očkování? 
JD: „Očkování probíhá v několi-

ka termínech, první klienti byli na-
očkováni 19. 1. v DPS, v Domově pro 
seniory pak proběhlo ve čtvrtek 21.“

Třetí vlna pandemie je snad 
již na ústupu. Mohla byste srov-
nat jednotlivé vlny ve vašich 
zařízeních?

RV: „U nás v zařízení se poprvé 
nákaza objevila v březnu 2020. To 
byla pro mě nejtěžší situace, kterou 
jsem v životě zažila. Myslela jsem, 
že všichni umřeme. Nikdo netušil, 
co se stane. Pro mě překvapivé bylo 
lehčí srovnání se svoji vlastní smr-
tí, než smíření se s odpovědností 
za smrt lidí, o které pečujeme a za 
smrt svých kolegů. Myslela jsem si, 
že když všichni kolem mě umřou 
bude to má vina. Má vina, že jsem 
dostatečně neochránila domovy, má 
vina, že jsem nezabezpečila dostatek 

ochranných pomůcek (tenkrát nebyly 
dostupné a kapka dezinfekce se plati-
la zlatem). Byla to životní zkušenost, 
která se nedá předat. Musí se zažít.

Následovalo něco čemu jsem 
nemohla uvěřit. Čemu se myslím 
říká statečnost, solidarita, semknu-
tí, odvaha.

Moji kolegové to cítili podobně. 
Všichni zůstali, nikdo neutekl před 
těžkostí a strachem o svůj život a pe-
čovali dál o křehké klienty bez ohledu 
na svůj vlastní život. Bez ohledu na 
to, co se stane. Žili jsme všichni teď 
a tady. Usmívali jsme se na sebe, po-
máhali si pokud někoho strach ovládl 
více, podporovali se navzájem, pomá-
hali si tak moc jako kdyby byly naše 
dny opravdu poslední. Šily jsme si 
roušky, pláště, čepice, návleky, vždy 
abychom měli minimálně na druhý 
den práce. Dezinfekcí se šetřilo jako 
na poušti vodou. 

V té době jsme si zvykali i na 
to, že někdo z nás nemohl domů 
(přespával v práci), že jít nakupo-
vat do obchodu, když dělám v na-
kaženém domově koronavirem ne-
smím, že soused přejde raději na 
druhý chodník, aby mě nepotkal, 
že manžel nesměl do práce, když 
pracuji v domově s nákazou… i toto 
v té době bylo součástí naší práce. 
Báli se všichni, tato poznámka není 
vůbec myšlena zle.

Pamatuji si jako dnes na krizové 
situace, které se nám denně stávaly. 
Například myslím na jednu paní ze 
Sušice, jak volala na linku bezpečí. 
Kontakt na ni nám předali ze sociál-
ního odboru, jestli ji nějakým způso-
bem můžeme pomoci. Měla důležitý 
lék v Praze v nemocnici uchovaný 
někde v lednici, nemohl se poslat 
poštou a jejího syna nepustili pro lék 
do nemocnice protože měl teplotu. 
Šlo o čas, kdy si musela lék apliko-
vat. Byla nešťastná a zoufalá. Stále 
platil zákaz vyjíždění z měst, maxi-
málně se smělo do práce. Pamatu-
jete si ještě? Lék jsme ji druhý den 
přivezli a ona byla strašně šťastná. 
Taková dnes už normální věc (při-
vézt lék z Prahy), na jaře naprosto 
krizová. Pokud si paní přečte ten-
to článek budu moc ráda, když se 
ozve, nemám již na ni kontakt. Za-
jímalo by mě, zda vše dobře zvládla. 
To bylo jaro.

V květnu jsme se všichni uzdra-

vili a v létě načerpali trochu sílu na 
vlnu druhou. Ta byla pro mě mno-
hem snažší, pro mé kolegy však 
mnohem pracovně náročnější. Vir 
zasáhl větší domov a s daleko větší-
mi komplikacemi u klientů. V dru-
hé vlně se již řešil v celé republice, 
všichni poskytovatelé sociálních slu-
žeb měli podobné starosti a já věděla 
jednu důležitou věc. Že všichni ne-
umřeme. Naše paní doktorka den-
ně své pacienty vyšetřovala a my je 
ošetřovali, jak jsme nejlépe mohli. 
Nemocí prošlo mnoho z nás, situa-
ce byla vyčerpávající. 

Nyní se cítím jako po velké bitvě. 
Jsme potlučení, unavení, ale nejsme 
poraženi. Postupně začínáme znovu 
nabírat síly, energii, úsměv, uvědo-
mění, že nás jen tak něco neporazí. 
Nejsme na to sami. Za sebou máme 
statečné rodiny klientů, kteří nás 
drží svoji důvěrou a laskavými slo-
vy. Právě rodinám patří velké po-
děkování. Ať jsou to rodiny klientů 
nebo kolegů.“

Za tu dobu jste získali mno-
ho zkušeností. Došlo u vás k něja-
kým větším změnám při zajišťo-
vání ochrany před nákazou oproti 
opatřením během první vlny?

JD: „Už během první vlny jsme 
zavedli taková hygienická opatření, 
která jsou nastavena standardy péče 
a pokračovali jsme v nich i na pod-
zim. Navíc jsme ve spolupráci s HZS 
dezinfi kovali veškeré prostory v Do-
mově pomocí ionizátorů vzduchu.“

Co je pro vás v této dlouhodobé 
situaci nejobtížnější?

JD: „Pro personál bylo velmi 
obtížné trávit 12hodinové směny 
v overalech, štítech a respirátorech, 
kdy se péče stávala ,,neosobní“, pro-
tože jsme se často nepoznávali ani 
navzájem. Klienti pak jednoznačně 
strádají sociálním odloučením, niko-
mu pak nepřidají ani stálé negativní 
zprávy o Covidu.“

Co vám pomáhá vytrvávat?
JD: „Soudržnost a vzájemná 

podpora kolektivu, to, že se na sebe 
můžeme spolehnout. Vědomí, že si 
okolí všímá a oceňuje naši práci.“

Za vaší péči o seniory v této ne-
lehké situaci patří vám všem velký 
dík. Chtěla byste i vy něco nebo 
někoho vyzdvihnout?

RV: „Ano. Chtěla bych vyzdvih-
nout naše statečné seniory, klienty, 

SSMS soudržně vytrvávají v péči o seniory

kteří jsou úplně bezmocní vůči všem 
nařízením a přesto nás pohladí a da-
rují svoji vděčnost. 

Některá opatření u našich rodičů 
a prarodičů, kteří pamatují, vyvola-
la vzpomínky na restrikce, které za-
žili. Přestože je to doba, o které se 
mluví jako o krizi, je to doba, kte-
rá více než kdy jindy, ukazuje sku-
tečné lidi. Ukazuje charakter, lid-
skost. Ukazuje, jací skutečně jsme. 
Lidé, se kterými mám to štěstí pra-
covat, moji spolupracovníci se pro-
jevili jako schopní, poctiví a praco-
vití lidé, kteří neutekli od problémů 
a těžkostí, které nastaly.“

Děkuji za odpovědi.   ED

Situace očima vrchní sestry
Koronavirus zasáhl do našeho ži-

vota i života našich klientů poprvé 
v březnu loňského roku. Nevěděli 
jsme co nás čeká, všichni jsme byli 
vyděšení, nedůvěřiví, nechápali jsme 
proč se to vše děje a nebyli jsme určitě 
jediní. Učili jsme se zvládat všechna 
nařízení krizového štábu, ale zacho-
vávali jsme pozitivní přístup k živo-
tu. Měřili jsme preventivně tělesnou 
teplotu 2x denně zaměstnancům i kli-
entům. Nedostatek ochranných po-
můcek jsme ihned řešili výrobou v na-
šem zařízení, našimi silami a i díky 
dobrovolníkům, kteří nás obdarovali 
rouškami, štíty, dezinfekcí. Tato doba 
nás opět naučila solidaritě. 

Koronavirus, bohužel pronikl 
i do našeho domova, onemocněli 
někteří zaměstnanci i někteří klien-
ti. Trápilo nás, že jsme je nedovedli 
ochránit i přes všechna doporučená 
epidemiologická opatření. Naštěstí 
se podařilo infekci izolovat na na-
šem covidovém oddělení a nešířila 
se dál. Bylo by snadné všechny ne-
mocné poslat do nemocnic, ale sna-
žili jsme se za podpory MUDr. Kate-
řiny Nové a práce týmu zdravotních 
sestřiček, zajistit nezbytnou zdravot-
ní léčebnou péči. Covid pozitivní 
klienti měli poměrně lehčí průběh, 
příznaky nemoci jsme zvládli s na-
ším přístrojovým vybavením, v na-
šich domácích podmínkách. Prv-
ní vlna nás mnohé naučila, netušili 
jsme, že přijde druhá, třetí …

V první polovině listopadu se si-
tuace opakovala, ale daleko razant-
něji pronikla do našich obou do-
movů, projevy nemoci byly velice 

nevyzpytatelné, průběhy těžké, péče 
ošetřovatelská i zdravotní byla veli-
ce ztížena karanténními opatřeními. 
Každý týden probíhalo testování za-
městnanců i klientů. S obavou jsme 
čekali na výsledky. Každého nemoc-
ného koronavirem ihned izolovali 
od zdravých klientů, pečovali o něj 
v ochranných pomůckách, měl zvý-
šený dozor, ohledně zdravotního sta-
vu, po vyšetření, MUDr. Kateřina 
Nová nastavila léčebný plán, podle 
kterého zdravotní sestřičky provádě-
ly ošetřovatelskou péči, a byla vždy 
k dispozici, radou, po telefonu. 

Únava, psychické vyčerpání 
poznamenalo i naše zaměstnan-
ce, ale provoz nelze omezit, kdo by 
se o nám svěřené seniory postaral. 
Nemocní zaměstnanci chyběli, ale 
zbytek kolektivu dovedl sebrat síly 
a pracoval bez výhrad, zapojili se do 
přímé péče i ti, kteří běžně pracují na 
jiných pozicích. Díky profesonalitě, 
obětavosti, trpělivosti a odbornému 
přístupu v péči o nemocné se nám 
podařilo zvládnout následky nemoci 
u covid pozitivních a zastavit šíření 
infekce mezi klienty i zaměstnanci. 
Bohužel, někteří klienti měli, tak 
těžký průběh, že bylo nezbytné je 
odeslat k hospitalizaci do nemocni-
ce, kde jsou větší léčebné možnosti. 

Byl pozastaven příjem nových 
zájemců o naši službu. Všem klien-
tům jsme se snažili, alespoň trošku 
zmírnit stesk po svých blízkých, aby 
netrpěli zákazem návštěv, který byl 
dlouhý a v podstatě jsou návštěvy 
omezeny dodnes. Udržujeme telefo-
nický kontakt s příbuznými našich 
stařečků, aby měli informace o si-
tuaci v domově a zdravotním stavu 
svého blízkého.

Třetí vlna přišla po zklidnění 
situace v našem sociální zařízení 
a nepřinesla již tolik strachu, boles-
ti a utrpení.

Pro nás bylo opravdu nejtěžší se 
vyrovnat s neznámou situací, ukáza-
lo se, že koronavirus je silný protiv-
ník, který nebojuje podle pravidel. 
Strach o naše klienty, abychom ne-
ztratili jejich důvěru i důvěru jejich 
příbuzných, vyrovnat se se smutkem 
nad trápením nemocných a umírají-
cích. Velké pracovní nasazení, málo 
odpočinku, málo času na osobní ži-
vot a stálé napětí. Nevidět to svět-
lo na konci tunelu a s tím naději na 
běžný svobodný život. Nepomáhají 
nám ani veřejná vyjádření různých 
odborníků a známých tváří, kteří 
mají rozdílné názory na hygienic-
ká opatření, očkování a další vize. 
Každý máme právo na názor, ale 
nejdůležitější je si zachovat dobrý 
selský rozum a uvědomit si, že na 
prvním místě je slušnost a ohledupl-
nost k druhým a dodržování hygie-
nických zásad. I když se neobáváme 
onemocnění koronavirem, ale proč 
ohrožovat druhé, kteří to cítí jinak. 
Zdraví je nejcennější dar.
vedoucí zdr. péče Milena Jedličková
 pokračování na str. 2

Vláda ČR 13. ledna před-
stavila registrační a rezervač-
ní systém pro očkování pro-
ti COVID 19 pro seniory 80+ 
a hned další den se uskutečnila 
videokonference hejtmanky Pl-
zeňského kraje se starosty obcí 
s rozšířenou působností. Byly 
nastaveny základní parametry. 
Mezi očkovací centra kraje byla 
vybrána také sušická nemocnice. 
Ta tedy očkovací místo připravila 
a zároveň sestavila mobilní tým, 
který bude připraven vyjíždět 
podle potřeby. „Za prosazení, or-
ganizaci a přípravu očkovacího 
centra patří velký dík vedení ne-
mocnice a všem zaměstnancům,“ 
vyzdvihl starosta Petr Mottl. 

„Vzhledem k tomu, že mi re-
gistrační a rezervační očkovací 
systém připadá právě pro vybra-
nou skupinu 80+ komplikovaný 
a technicky problematický svo-
lal jsem hned 15. ledna Krizo-
vý štáb, kde jsme řešili zejména 
pomoc města těmto občanům,“ 
uvedl Petr Mottl. Na tomto jed-
nání starosta navrhl zřídit kon-
taktní místo na radnici a všechny 
občany skupiny 80+ informo-
vat o možnostech pomoci při re-
gistraci k očkování. V Sušici je 
v této skupině téměř 650 občanů. 
Domluvilo se, že Sociální služby 
města Sušice a charita zajistí vše 
potřebné pro své klienty a infor-
mace pro ostatních cca 400 seni-
orů předají pověření pracovníci 
města (zaměstnanci sociálního 
odboru, městské policie, Spor-
tovišť města Sušice a Sirkusu) 
přímo v jejich bydlištích. „Chtěl 
bych za to poděkovat všem pra-
covníkům sociálních služeb, cha-
rity, městské policie, sportovišť 
a Sirkusu,“ zdůraznil starosta 
a dodal, že pro imobilní občany 
je město v případě zájmu schop-
né zajistit i dopravu. 

V současné době probíhá 
očkování klientů a zaměstnan-
ců Sociálních služeb města Su-
šice i zaměstnanců nemocni-
ce, plní se rezervační systém 
a další průběh očkování bude 
záležet na dodávkách vakcín. 
„Věřím, že situace se zásobová-
ním vakcínami se bude postup-
ně zlepšovat a občané nebudou 
muset dlouho čekat,“ doplnil 
starosta Petr Mottl a připomněl: 
„Důležité je, že očkovací místo 
je zajištěno zde v Sušici.“ -red-



strana 2 Sušické noviny 2/2021
29. ledna 2021Kaleidoskop

Certifi kát pracoviště bazální stimulace v rukou ředitelky Sociálních služeb 
města Sušice Renaty Vácové a její zástupkyně Jarmily Dolejšové

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 160 let výročí narození Jiřího Gutha -Jarkovského

Jiř í  Guth Jarkovsk ý, 
vlastním jménem Jiří Guth 
(23. ledna 1861, Heřmanův Městec – 
8. ledna 1943, Náchod)

Jiří Guth Jarkovskýbyl pro-
fesor, spisovatel, tajemník Me-
zinárodního olympijského vý-
boru a spoluautor olympijské 
charty, znalec etikety – obřad-
ník – ceremoniář Hradu.

Vystudoval gymnázium a poz-
ději fi lozofi i, matematiku a fyzi-
ku na Univerzitě Karlově v Praze.

V mládí sloužil čtyři roky 
jako vychovatel v knížecí rodině 
Schaumburg-Lippe v Ratibořicích.

Zde pozorně sledoval vznešené 
chování rodiny a to ho později při-
mělo k napsání několik děl o spo-
lečenském chování.

Přestože se aktivně žádnému 
sportu nevěnoval, byl platným 
členem Sokola a v roce 1891 zís-
kal stipendium na studijní cestu 
o tělesné výchově do Paříže. Zde 
se seznámil s baronem Pierrem 
de Coubertinem, stal se členem 
Mezinárodního olympijského vý-
boru a později se účastnil se prv-
ních novodobých olympijských her 
v Athénách (1896). Po svém návra-
tu prosazoval, aby se příštích her 
zúčastnili i Češi. Krátce poté byl 
založen Český olympijský výbor, 
který působí dodnes.

Po vzniku samostatného čes-
koslovenského státu byl G. Jar-
kovský jmenován ceremoniářem 
prezidenta T. G. Masaryka. Pozi-
ci na Hradě neměl jednoduchou – 
Masaryk obřadníka nepožadoval, 
vyhovovala mu„americká prosto-
ta“ a opovrhoval britským ceremo-
niálem. Způsoby Jarkovského pro 
něj byly přejemněle francouzské. 
Ve funkci obřadníka navrhl G. 
Jarkovský prezidentovi mj. statut 
řádu Bílého lva, který je preziden-
tem republiky udělován dodnes.

Jaký byl hlavní přínos Gutha 
Jarkovského a proč je dobře si 
jeho výročí připomenout?

G. J. byl významnou, uznáva-
nou osobností jako předseda Čes-
koslovenského olympijského vý-
boru a jako znalec etikety – po 
každém nevyžadoval bezmeznou 
toleranci a jakousi automatickou 
náklonnost ke všem lidem, které 
člověk za den nebo za život po-
tká. O přirozenosti člověka si ne-
dělal iluze: V přednášce natočené 
na desky fi rmy Pathé v roce 1929 
kromě jiného pravil, že „v přiro-
zenosti člověka převládá nedů-
věra, závist, sobectví, zloba, zišt-
nost, neurvalost, bojechtivost, ba 
i ukrutenství“.

Guth Jarkovský pak apeloval na 
to, abychom tuto „výbavu“ každý 
sám za sebe potlačovali a s pomocí 
svých dobrých vlastností se snaži-
li smysluplně a pokud možno ele-

gantně proplouvat mezi lidmi nej-
různějšího ražení. Guth-Jarkovský 
šel dokonce tak daleko, že slušné 
chování mezi jednotlivci dopo-
ručoval i jako vhodný model pro 
politická jednání a doufá v tomto 
směru „v dorozumění mezi státy 
a národy“. A toto je věřím velmi 
silný a dobrý důvod pro připomín-
ku výročí.

Zřejmě nejpopulárnějším 
a dodnes velmi živým dílem G. 
J. je Společenský katechismus.

Dnes nelze brát katechismus 
doslova, je to spíš jakýsi skvěle 
sepsaný – bedekr (průvodce), kte-
rý s laskavou ironií, radí, jak se ve 
společnosti chovat a předejít trap-
ným společenským faux pas.

V katechismu se věnoval lecče-
mu – od sexu až po morální rady 
mladému republikánovi. Od do-
poručení „když smrkáš, nepozo-
ruj, cos udělal do kapesníku, je to 
nechutné“ až po rčení „dáma na 
ulici nikdy neutíká“.

Guth-Jarkovský pečlivě četl 
rady kněze Tomáše Reše (1561) 
i rady Valentina Polona (Pomni 
mne 1589) „Nemlaskej jako svi-
ně: když jíš, dej pokoj rukám. Ne-
hryzprstův. Poodvrátě se, šátkem 
nos vytři, nesopci. Co vykrkneš, 
zastři nohou.“ i rady: „Nebeř toho, 
což před tvým hospodářem aneb 
hostem na míse leží, jez jako člo-
věk, nemlaskej a nehltej jako svi-
ně, když v korytě nosem se brodí.“

I když byl Guth Jarkovský přís-
ný člověk, který vždy vyžadoval 
čistotu a skromnost, byl i uhlaze-
ný a svá doporučení předával jinak 
než jadrně se vyjadřující pánové. 

„Nejezte hlučně, příliš rychle 
a nemluvte majíce plná ústa. Rov-
něž nejezte příliš zvolna, abyste se 
neomeškávali a byli hotovi záro-
veň s ostatními. Nebavte se, dě-
lajíce chlebové kuličky, nehrajte 
si nervosně s příborem a chtějíce 
naznačiti nějaký obrázek na ubru-
se, neužívejte k tomu kousků chle-
ba nebo na talíři ani zbytků jídla.

Přihodí-li se vám při tabuli něja-
ká nepříjemnost, jako že potřísníte 
omáčkou ubrus, převrhnete skleni-
ci atp., nezbývá než věci si všímati 
co nejméně. Upozorněte nanejvýše 
služebnictvo, aby rychle odstranilo 
nemilé následky té příhody. Hosti-
telka, pozoruje-li rozpaky hostovy, 
rychle ho ujistí, že věc nestojí za řeč, 
byť se jí při tom i pokazila nějaká její 
vzácná ruční práce. Kdyby soused 
anebo soustolovník se zakuckal, dě-
lejme jakoby nic a popřejme klidně 
ubožáku času, aby se sám vzpama-
toval.“ (Společenský katechismus 
ve společnosti)

Zdroj: Wik ipe-
dia, www.chovani.eu, 
www.novinky.cz

Kvinta A

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 9. 2. | 9. 3. | 20. 4. | 11. 5. | 8. 6. | 20. 7. |

10. 8. | 7. 9. | 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. 2021
Horažďovice: 6. 4. | 22. 6. | 5. 10. 2021

Nalžovské Hory: 16. 3. | 14. 9. 2021

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

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Technika má zlaté dno – 1. místo SOŠ a SOU Sušice
Vzhledem k mimořádným opat-

řením v souvislosti s onemocněním 
covid-19 se v prosinci uskutečnila 
tradiční soutěž Technika má zla-
té dno online formou. Během pěti 
hodin měly přihlášené týmy za úkol 
sestrojit ze stavebnic Merkur a Bo-
fi n speciální zařízení.

Do 8. ročníku soutěže vyhláše-
né Plzeňským krajem se přihlásilo 
celkem 16 týmů, každý z nich byl 
složen ze čtyř žáků střední školy. 
Týmy byly rozděleny do tří kate-
gorií, a to gymnázia, střední odbor-
né školy a střední odborné učiliště. 
Porota složená ze zástupců Plzeň-
ského kraje, ZČU v Plzni a soukro-

mých fi rem podporujících technic-
ké vzdělávání společně v kinosále 
Středního odborného učiliště elek-
trotechnického v Plzni sledovala 
a hodnotila po dobu pěti hodin, jak 
se týmy vyrovnávají se zadaným 
úkolem. Zadáním bylo sestrojení 
nakladače a násypky s akustickou 
signalizací odebraného míčku. 

V kategorii střední odborné 
učiliště vyhrál tým ze SOŠ a SOU 
Sušice ve složení Tomáš Kaiser, 
Jakub Forejt, Tomáš Hrabě a Ro-
man Lahodych. Za své vítězné sna-
žení žáci obdrželi diplomy a pou-
kázky na nákup elektroniky.

SOŠ a SOU Sušice

Rádi bychom se s vámi poděli-
li o milé překvapení, které nám 
připravili členové sušické hudeb-
ní skupiny Paddy´s Bangers. Po-
slední vánoční den v naší „ Sme-
tance“ zaklepal na dveře jeden 
z členů kapely a přinesl dopis. 
Tito mladí hudebníci (většinou 
žáci naší mateřské školy) podě-

Malé velké dárky pro MŠ Smetanova

kovali všem pracovníkům školy 
za každodenní péči o děti v době 
pandemie. Velkým překvapením 
pro nás bylo, že mladí lidé si této 
situace všimli a malými dárky 
(viz foto) ocenili práci všech za-
městnanců MŠ. 

Děkujeme kolektiv 
MŠ Smetanova Sušice

V našem domově důchodců pra-
cujeme v konceptu Bazální stimula-
ce, poprvé jsme certifi kát BS dostali 
v roce 2013 a ten jsme znova obháji-
li v roce 2016. V listopadu loňského 
roku proběhl další audit a následně 
jsme získali certifi kát Pracoviště Ba-
zální stimulace! 

Cílem auditu bylo ověřování kva-
lity BS a míra zapojení zaměstnanců 
v používaní technik při péči o klienty.

Certifi kát pro Sociální služby města Sušice

Pohled terénních pečovatelek
Pečovatelská služba poskytu-

je péči a podporu seniorům a oso-
bám se zdravotním postižením hlav-
ně v Sušici a spádových obcích do 
15 km v době od 7.00–21.30 hodin. 
Službu využívá skoro 400 uživatelů 
a zajišťuje jich zhruba 20 zaměst-
nanců, z nichž převážnou část tvoří 
terénní pečovatelky.

Doba je více než jindy hektická, 
mimořádná a nouzová. Jedna vlna 
střídá druhou a jsme stále v napětí, 
jaké komplikace nám přinese. První 
vlna pandemie Covid-19 byla z na-
šeho pohledu asi nejtěžší, protože 
jsme nebyli připraveni na všechna 
omezení a nevěděli jsme, co můžeme 
očekávat. V této vlně jsme rozváže-
li na přání obyvatelům města Sušice 
obědy a zajišťovali nákupy, aby byl 
co nejvíce omezen kontakt s jinými 
lidmi. Od března jsou v DPS zruše-
ny všechny aktivity – klub důchod-
ců, virtuální univerzita třetího věku, 
aktivizace a vaření, trénování paměti 
a společenské akce. Přes léto, kdy do-
šlo k rozvolňování, probíhaly alespoň 
venkovní akce formou grilování při 
poslechu hudby.

V této dlouhodobé situaci je pro 
nás nejobtížnější to, že nelze nic plá-
novat. Musíme být stále připraveni 
zabezpečit provoz v případě náka-
zy jak u klientů tak u zaměstnanců. 
Samozřejmostí je používání veške-
rých ochranných prostředků, které 
jsme zpočátku vnímali spíše jako 
překážku, ale byly nezbytnou sou-
částí ochrany klientů i pracovníků. 
Někteří naši zaměstnanci prodělali 
tuto nemoc, ale průběh nemoci ne-
byl nijak závažný.

Když dojde k nakažení korona-
virem u klienta, je klient povinen 
dodržovat izolaci nebo karanténu 
jako v běžných domácnostech. Po-
kud je kontakt v této situaci s kli-
entem nutný, donášky obědů včet-
ně nákupů jsou zajištěny tak, že 
nedochází k přímému kontaktu 
s klientem. V týdnu od 18. 1. 2021 
proběhlo očkování obyvatelů DPS 
i zaměstnanců. Převážná část kli-
entů očkování podstoupila.

Rok s magickým číslem 2020 
byl pro mnohé ve znamení určitého 
zklidnění a zpomalení hektického 
života. Pro nás coby sociální služ-
by zajišťující přímou péči o klienty 
byl tento rok náročný a plný výzev. 
Velký dík patří všem našim pracov-
níkům, pečovatelům a také skvě-
lým kuchařkám, které zajišťují tep-
lou stravu pro klienty. V roce 2021 
přejeme našim klientům život plný 
optimismu a pevné zdraví a jejich 
blízké bychom chtěli požádat, aby 
se svými příbuznými udržovali ale-
spoň telefonický kontakt, protože je 
pro ně obzvláště v této těžké době 
velice důležitý.

Závěrem bychom chtěli zmí-
nit citát Immanuela Kanta: „Proti 
trampotám života dal Bůh člověku 
tři věci – naději, spánek a smích.“ 
Neztrácejme tyto tři věci kvůli 
aktuálnímu dění, ale mysleme na 
to, že až koronavirus nebude pl-
nit stránky novin a naše životy, 
budeme muset žít jako před tím, 
vypořádat se i s jinými těžkostmi 
a myslet na lepší zítřky. Protože jak 
praví české přísloví: „Naděje umí-
rá poslední.“
Sociální pracovnice terénních služeb 

DOKONČENÍ ZE STR. 1
Život v denním stacionáři Klí-
ček během Pandemie Covid - 19 

V první vlně pandemie Covid-19 
byl náš denní stacionář Klíček od 
16. 3.–25. 5. 2020 uzavřen. V této 
době vypomáhali zaměstnanci Klíč-
ku v Domově pro seniory. Toto ob-
dobí působilo na naše klienty velmi 
negativně. Jsou to mladí lidé s růz-
nými stupni mentálního postižení, 
proto někteří z nich ani nemohli po-
chopit důvod uzavření jejich Klíčku. 
Bylo to těžké období nejen pro kli-
enty, ale i jejich rodiče. V této vlně 
se tedy ukázalo, jak důležitý je den-
ní stacionář v životě našich klientů 
a jejich rodin. Někteří s rodičů do-
konce museli naše klienty přivézt ke 
Klíčku a ukázat, že je opravdu uza-
vřen. Jiní zase využili sociální sítě 
nebo telefony, aby se mohli s námi 
spojit. Byla pro ně důležitá jistota, 
že se Klíček opět otevře a oni budou 
moci zase pokračovat ve své práci 
a setkávat se.

Otevření denních stacionářů 
všichni uvítali a i přes přísná hygi-
enická opatření začali zase pravidel-
ně docházet do Klíčku. Opatrovní-

ci našich klientů podepsali čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků 
virového onemocnění a omezili do-
jíždění klientů autobusem. V Klíčku 
jsme začali několikrát denně dezin-
fi kovat společné plochy anticovidem 
a po celý den jsme stále při aktivi-
tách rozděleni do menších skupin.

Během léta jsme hodně využí-
vali procházky do přírody, kde jsme 
inspirovali a kus přírody jsme si při-
nesli i do Klíčku. Momentálně se 
staráme o dva nalezené kocourky, 
africké šneky a podařilo se nám vy-
líhnout v umělé líhni kuřátka. Bě-
hem krátké chvíle jsme se všichni 
společně sžili a nedokážeme si před-
stavit den v Klíčku bez zvířátek. 
Pravidelná denní péče o naše zví-
řátka nám pomáhá v této těžké době 
snadněji překonat obavy z pandemie 
a vrátit se do běžného života. Dalším 
důležitým motorem je pro nás stav-
ba nového stacionáře, kterou máme 
možnost každý den sledovat z oken. 

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat dobrovolníkům panu Fran-
tiškovi a paní Monice za obětavou 
pomoc a laskavý přístup k našim 
klientům.  Marie Pavelcová

I přesto, že byl loňský podzim díky 
koronavirové pandemii pro nás neleh-
kým obdobím, chtěli bychom touto 
cestou poděkovat svým spolupracov-
níkům za zvládnutí situace a kvalitní 
péči, kterou klientům poskytují.

Do roku 2021 přejeme hodně 
zdraví, rodinné pohody, harmonie 
a radosti.

Jana Vošalíková, 
Dita Purschová

SSMS soudržně vytrvávají v péči o seniory



Sušické noviny 2/2021
29. ledna 2021 strana 3Aktuality

Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 11. ledna 2021
• Rada města schválila poskytnutí dotace na vydání knihy „Páter 

František Ferda KNIHA III.“ Jindřichu Pachtovi, IČ: 46330194 ve výši 
20 000 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí do-
tace. Částka bude hrazena z org. 191.
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kate-

gorie podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice na realizaci stavby: ,,Autobu-
sové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II“ a zároveň schválila 
fi rmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. Silnice Klato-
vy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, 2. SWIETELSKY 
stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035559, 
3. EUROVIA Silba a.s., Lobeská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČ: 64830551. 
• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie 

na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu s názvem „Teplovodní rozvody v lokalitě 
Červená v Sušici – trasa A/1“, podle přílohy a fi rmy, které budou vyzvány 
k podání nabídky: STAVOPLAST KL, spol. s r.o. Stachy 266, 384 73, IČ: 
40740056, AZS 98, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, IČ: 25227254, 
Jindřich Lachout, Višňová 130, 391 37, Chotoviny – Červené Záhoří, IČ: 
10327991, SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00, Plzeň, IČ: 25229397, 
INSTALLTOP, spol. s r.o., U Cihelny 2128, 390 02, Tábor, IČ: 48204676.
• Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele akce 

„Sportovní hala Sušice“ v otevřeném řízení podle zák. č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, v platném znění, podle přílohy za podmínky, 
že poskytovatel dotace po provedení ex-ante kontroly vydá kladné stano-
visko k předloženým zadávacím podmínkám.
• Rada města nesouhlasila s převzetím a úhradou díla v rámci zakáz-

ky „Analýza procesů a doporučení ke zlepšení provozu a fungování Su-
šické nemocnice s. r. o., trvá na argumentaci v zaslané výzvě k odstranění 
vad a nedodělků a pověřuje právního zástupce města k zaslání stanoviska 
dodavateli díla ve smyslu výše uvedeného.
• Rada města souhlasila s podáním žádosti o podporu z Programu 

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 na akci Obnova ve-
řejného osvětlení v místních částech města Sušice.
• Valná hromada požádala bývalé jednatele Nemocnice Sušice s. r. o. 

o písemné předložení obsahu jimi ústně uzavřených smluv na příští jedná-
ní valné hromady.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU PRAVIDELNÉ ČINNOSTI KULTURNÍCH, 
ZÁJMOVÝCH A VOLNOČASOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2021

Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mlá-
deže do 18 let na úseku kultury a volného času. Nabídnout dětem a mlá-
deži kvalitní využití volného času a odpoutat je od negativních prvků 
společnosti. Získat přehled o organizacích pracujících s dětmi a mládeží 
do 18 let v oblasti kultury a volného času.

Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufi nan-
cování podpořit pravidelnou činnost organizací, jejichž činnost je orien-
tována na kulturní, zájmové a volnočasové aktivity dětí a mládeže do 18 
let na území města Sušice.

Celkový objem fi nančních prostředků: 800 000 Kč
Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % skutečných nákladů vy-

naložených organizací na činnost mládeže v daném roce.
Okruh žadatelů: Neziskové organizace, jejichž činnost je orientována 

na kulturní, zájmové a volnočasové aktivity (mimo sportovní činnosti) 
dětí a mládeže do 18 let nekomerčního charakteru.

Žadatelem nemohou být školská zařízení.
Lhůta pro podání žádosti: Do 28. 2. 2021
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o dotaci se podává výhradně 

na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které nalez-
nete na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskyto-
vané » Dotační program na podporu pravidelné činnosti kulturních, zá-
jmových a volnočasových organizací) nebo na odboru památkové péče 
a cestovního ruchu MÚ Sušice.

Žádost musí být doručena: a) osobně na podatelnu Městského úřa-
du Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice; b) poštou na adresu: Městský 
úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanove-
ného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné 
formě nebudou brány v úvahu.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
Při hodnocení předložených žádostí bude posuzováno zejména:
– počet registrovaných členů do 18 let
– náklady organizace související s pravidelnou činností dětí do 18 let
– počet oprávněných žadatelů

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
Dotace budou rozdělovány k 30. dubnu 2021.

Podmínky pro poskytnutí dotace: a) podání písemné žádosti na 
předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh podle Pravidel 
pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnos-
ti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“; b) organizace 
působí na území města Sušice a trvale pečuje o děti a mládež do 18 let 
v oblasti kultury a volného času (mimo sportovní oblasti); c) členové or-
ganizace v daném roce dovrší maximálně 18 let věku; d) podíl mládeže 
do 18 let činí nejméně 5 osob; e) organizace zajišťuje periodicky se opa-
kující činnost (min. 1x týdně); f) neuznatelné náklady: mzdy, stravné na 
letních táborech nebo přípravných soustředěních, náklady na letní tábory 
nebo přípravná soustředění pro neregistrované členy organizace, nákla-
dy hrazené z grantu města Sušice, další náklady nesouvisející s činností 
dětí a mládeže do 18 let

Oznámení o přidělení dotace: Písemně do 14 dnů od schválení Za-
stupitelstvem města Sušice.

Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský 
úřad » Dotace poskytované » Dotační program na podporu pravidelné 
činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací) nebo na od-
boru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.

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

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU PRAVIDELNÉ REPREZENTACE 
DOSPĚLÝCH V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH NA ROK 2021

Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu obyvatel 
města Sušice v oblasti sportovní reprezentace města. Nabídnout obyva-
telům města kvalitní využití volného času v oblasti sportu.

Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufi nanco-
vání podpořit pravidelnou činnost organizací působících na území města 
Sušice, jejichž činnost je orientována na sportovní reprezentaci města 
v pravidelných soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČR.

Celkový objem fi nančních prostředků: 300 000 Kč
Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % skutečných nákladů vy-

naložených organizací na účast v pravidelných mistrovských soutěžích.
Okruh žadatelů: Neziskové organizace působící na území města Su-

šice, jejichž činnost je orientována na reprezentaci města v pravidelných 
soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČR.

Lhůta pro podání žádosti: Do 28. 2. 2021
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o dotaci se podává výhradně na 

předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které naleznete na 
adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskytované » Dotač-
ní program na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských 
soutěžích) nebo na odboru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.

Žádost musí být doručena: a) osobně na podatelnu Městského úřa-
du Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice; b) poštou na adresu: Městský 
úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanove-
ného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné 
formě nebudou brány v úvahu.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
Při hodnocení předložených žádostí bude posuzováno zejména:
– počet registrovaných členů organizace pravidelně se účastnících spor-
tovní činnosti v organizaci

– nezbytně nutné náklady na řízení soutěžních utkání (rozhodčí)
– nezbytně nutné náklady k účasti v mistrovských soutěžích (startov-
ní, poplatky)
– náklady na dopravu na pravidelné soutěže, turnajová utkání a závody
– činnost sportovní organizace v předchozím roce – dosažené výsledky, 
soutěže, utkání, tréninky apod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Dotace budou rozdělovány k 30. 
dubnu 2021.

Podmínky pro poskytnutí dotace: a) podání písemné žádosti na pře-
depsaném formuláři, včetně všech povinných příloh podle Pravidel pro 
„Dotační program města Sušice na podporu pravidelné reprezentace 
dospělých v mistrovských soutěžích“; b) organizace působí na území města 
Sušice, jejíž činnost je orientována na sportovní reprezentaci města v pravi-
delných soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČR; c) neuznatelné 
náklady: mzdy, stravné na přípravných soustředěních, náklady na přípravná 
soustředění pro neregistrované členy organizace, náklady hrazené z grantu 
města Sušice, další náklady nesouvisející se sportovní činností organizace

Oznámení o přidělení dotace: Písemně do 14 dnů od schválení Za-
stupitelstvem města Sušice.

Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský 
úřad » Dotace poskytované » Dotační program na podporu pravidelné 
reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích) nebo na odboru pa-
mátkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.

Konzultační místo a kontaktní osoba – Městský úřad Sušice
odbor památkové péče a cestovního ruchu  předseda komise sportu
Bc. Petra Turková    Ing. Jan Staněk
telefon: 376 540 211      telefon:606 751 639
e-mail: pturkova@mususice.cz    e-mail: jstan@centrum.cz
číslo dveří: 205

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU
PRAVIDELNÉ ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ NA ROK 2021

Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mlá-
deže do 18 let v oblasti sportu. Nabídnout dětem a mládeži kvalitní vy-
užití volného času a odpoutat je od negativních prvků společnosti. Získat 
přehled o organizacích pracujících s dětmi a mládeží do 18 let v oblasti 
sportu ve městě Sušici.

Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufi nan-
cování podpořit pravidelnou činnost organizací, jejichž činnost je ori-
entována na sportovní aktivity dětí a mládeže na území města Sušice.

Celkový objem fi nančních prostředků: 2 000 000 Kč
Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % skutečných nákladů vy-

naložených organizací na sportovní činnost dětí a mládeže v daném roce.
Okruh žadatelů: Neziskové organizace, jejichž činnost je orientována 

na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18 let nekomerčního charakteru 
působící na území města Sušice.

Lhůta pro podání žádosti: Do 28. 2. 2021
Způsob a místo podání žádosti: Žádost o dotaci se podává výhradně 

na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh, které nalezne-
te na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskytované 
» Dotační program na podporu pravidelné činnosti sportovních organi-
zací) nebo na odboru památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.

Žádost musí být doručena: a) osobně na podatelnu Městského úřa-
du Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice; b) poštou na adresu: Městský 
úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanove-
ného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné 
formě nebudou brány v úvahu.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
Při hodnocení předložených žádostí bude posuzováno zejména:
– počet registrovaných členů organizace do 18 let pravidelně se účastní-
cích sportovní činnosti v organizaci

– náklady na provoz sportovních zařízení
– náklady na pronájem sportovních zařízení
– náklady na dopravu na pravidelné soutěže, turnajová utkání a závody
– činnost sportovní organizace v předchozím roce – dosažené výsledky, 
soutěže, utkání, tréninky apod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Dotace budou rozdělovány 
k 30. dubnu 2021

Podmínky pro poskytnutí dotace: a) podání písemné žádosti na 
předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh podle Pravidel 
pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnos-
ti sportovních organizací“; b) organizace působí na území města Su-
šice a trvale pečuje o děti a mládež do 18 let v oblasti sportu; c) členové 
organizace v daném roce dovrší maximálně 18 let věku; d) organizace 
zajišťuje periodicky se opakující činnost; e) neuznatelné náklady: mzdy, 
stravné na letních táborech nebo přípravných soustředěních, náklady na 
letní tábory nebo přípravná soustředění pro neregistrované členy organi-
zace, náklady hrazené z grantu města Sušice, další náklady nesouvisející 
se sportovní činností dětí a mládeže do 18 let

Oznámení o přidělení dotace: Písemně do 14 dnů od schválení Za-
stupitelstvem města Sušice.

Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský 
úřad » Dotace poskytované » Dotační program na podporu pravidelné 
činnosti sportovních organizací) nebo na odboru památkové péče a ces-
tovního ruchu MÚ Sušice.

Konzultační místo a kontaktní osoba – Městský úřad Sušice
odbor památkové péče a cestovního ruchu   předseda komise sportu
Bc. Petra Turková        Ing. Jan Staněk 
telefon: 376 540 211      telefon: 606 751 639
e-mail: pturkova@mususice.cz    e-mail: jstan@centrum.cz
číslo dveří: 205

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I., 
IČ : 002 56 129, e-mail: podatelna@mususice.cz, 

ID dat.schránky : i7ab4sa, tel.: 376 540 111
vyzývá zájemce k podání nabídek 

na pronájem prostor v čp. 10, Sušice I., Poštovní ul., 
na st.p.č. 113/1 k.ú. Sušice nad Otavou 

1 – Předmět nájmu: Prostor k podnikání o celkové výměře 47 m2, 
podle plánku uvedený jako prostor č. 4, nacházející se v I.NP objektu čp. 
10, Sušice I., Poštovní ul., na st.p.č. 113/1 k.ú. Sušice nad Otavou.

Objekt čp. 10/I stojí na rohu ulic Poštovní a náměstí Svobody, v městské 
památkové zóně. V současné době je dokončena rekonstrukce I.NP objek-
tu. Prostor bude zkolaudován k užívání jako komerční prostor. 

Prostor tvoří :
prodejna    35,1 m2 technická místnost  6,1 m2

WC     1,9 m2 kuchyňka   3,9 m2

celkem :    47,0 m2 

Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici zájem-
cům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu v Sušici, 4. NP, 
kancelář č. 411, e-mail: vtomasova@mususice.cz, jzdenkova@mususice.
cz, tel.: 376 540 145. 

2 – Podmínky nájmu: • Minimální nabídková cena ročního ná-
jemného byla stanovena na 2 500 Kč za m2 bez DPH | • Doba nájmu 
na dobu neurčitou cca od 1. 5. 2021 s výpovědní lhůtou 3 měsíce | • 
Užívání prostoru musí být v souladu se stavebním určením prostoru 
(např. obchod, kancelář), nelze jej využít jako restauraci, hernu, ordi-
naci, kadeřnictví apod. | • Nájemce si na své náklady zajistí reklamní 
pásy (ve shodném grafi ckém provedení jako u sousedních prostor) | • 
Užívání venkovního prostoru pod markýzou bude řešeno samostat-
nou smlouvou 

3 – Informační prohlídka a podání dalších informací: 
Prohlídka prostoru se uskuteční po dohodě s kontaktní osobou.
4 – Lhůta a způsob podávání nabídek: Zájemci podají své na-

bídky písemně v zalepených obálkách, osobně nebo poštou na adresu 
MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I tak, aby byly 
doručeny nejpozději do 30. 3. 2021 do 12.00 hodin. 

Nabídka bude předložena na příslušném formuláři (příloha č. 1), 
vlastnoručně podepsána, podána v zalepené neprůhledné obálce se 
zpáteční adresou a označením „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM PRO-
STORU č. 4 v čp. 10/I“. 

5 – Obsah nabídky: • veškeré identifi kační údaje žadatele
    • nabídková cena nájmu | • záměr využití

6 – Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo nestanovit ví-
tězem ani jednoho z účastníků nabídkového řízení. | Zadavatel může 
zrušit nabídkové řízení před rozhodnutím o nejvhodnější nabídce s tím, 
že není povinen uhradit účastníkům náklady spojené s účastí v nabíd-
kovém řízení. | Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky. 
| Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebu-
de splňovat podmínky stanovené výzvou. | Zadavatel může provádět 
změny a doplňky předmětu nabídkového řízení.

7 – Další podmínky: Účastníci nabídkového řízení nemají nárok na 
náhradu nákladů spojených s účastí v nabídkovém řízení. 

Realizace pronájmu vybranému vítězi nabídkového řízení podléhá 
schválení radou města Sušice.

8 – Kritéria hodnocení nabídek:
Výše nabídkové ceny nájmu 
Záměr využití       V Sušici dne: 13. 1. 2021

Bc. Petr Mottl, starosta města
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Není žádným tajemstvím, že 
česká muzea dlouhodobě trpí 
nedostatkem fi nancí na náku-
py a rozšiřování svých sbírek 
a že u nás dlouhodobě chybí fi -
lantropové, kteří by jim v za-
plnění mezer pomohli. Mece-
nášství a dárcovství v kultuře 
se v Česku prostě příliš neno-
sí. Muzeum Šumavy však mělo 
před několika lety to štěstí, že 
jednoho takového mecenáše po-
tkalo. Nebo ještě lépe – že on při 
svých cestách po českých mu-
zeích potkal právě nás. 

Počátkem května roku 2005 
navštívil Muzeum Šumavy Dr. 
Ing. Bruno Schreiber ze Švý-
carska a zajímal se o naší sbír-
ku historického skla. On sám již 
také několik let sbíral sklo a hle-
dal možnost, jak by mohl svou 
sbírku zpřístupnit veřejnosti. 
Vzhledem k tomu, že 
ho naše sbírka zauja-
la a že byl také velice 
příjemně překvapen 
vstřícným jednáním 
a odbornými znalost-
mi zaměstnanců mu-
zea, vyslovil nápad, že 
by za určitých podmí-
nek svou sbírku daro-
val právě našemu mu-
zeu. Jeho podmínkou 
bylo, aby sbírka byla 
nadále uchována vcel-
ku a aby byla přístup-
ná veřejnosti ve stá-
lé expozici. Svou roli 
sehrálo i to, že podle 
jeho názoru by se sbír-
ka měla vrátit tam, od-
kud její převážná část 
pochází – do Čech. To 
všechno nebyla ani tak 
podmínka, jako spí-
še přání, které bylo 
pro Muzeum Šuma-
vy snadno splnitel-
né. A tak už počátkem listopa-
du roku 2005, tedy pouhého půl 
roku od jeho návštěvy v Sušici, 
si Muzeum Šumavy cennou ko-
lekci skla ze Švýcarska odvezlo. 
Nikdo v té době však netušil, že 
překvapením není ani zdaleka 
konec. Pan Schreiber totiž za-

V určitém věku si každý z nás rád 
a někdy i nerad zrekapituluje svůj 
„životaběh“. Většinou se usadíme 
sami, někde v koutku, kde nás nikdo 
neruší, kde nám nikdo do myšlenek 
„nekecá“! Jsou to vzácné chvilky, 
někdy i bolestné, někdy směšné až 
k popukání –takový je život!

Je to jako na houpačce – jednou 
nahoře, jednou dole! Když se hou-
pačka zastaví,chtěli bychom to hou-
pání zopakovat, ale došly penízky 
a zadarmo to nejde! Dost fi lozofo-
vání– trochu vám, čtenářům svůj 
„životaběh“ odhalím!

Narodila jsem se na Předních 
Paštích, v místě, které se připomíná 
už jen turistickými značkami a ta-
bulkami, někdy i fotografi emi, které 
jsem značkářům poskytla.

Jinak pustá krajina – jenom 
ovocné stromy dávají tušit, že je 
někdo zasadil vedle svých domů 
a políček!

Po válce se toto území vylidni-
lo, němečtí obyvatelé byli vysídle-
ni z ČSR do Německa a různých 
jiných míst na západě. Některým 
se podařilo setkat se s příbuznými 
někteří se už celý život nesetkali. 
Týkalo se to i mne samotné!

Moje maminka s mým otcem 
měli před svatbou,bohužel v té době 
vypukla válka, nestačili se vzít – 
muži museli narukovat do války, 
mnozí z nich padli a s rodinami už 
se nesetkali.

Já jsem svého otce po dlouhém 
hledání našla, bylo mi 28 let! Bylo 
by to na dlouhé povídání, to se musí 
zažít na „vlastní kůži“! Otočím list!

Maminka se vdala, tímto jsem 
získala otčíma a dalších sedm sou-
rozenců. Poněvadž otčím byl lesním 

dělníkem , vystěhová-
ní nás minulo, proto-
že doosídlenci neznali 
práci v lese, takže rodi-
ny německých lesních 
dělníků směly zůstat 
ve svých příhraničních 
domovech.

Naše rodina se 
v roce 1947 odstěhova-
la na Jelenov, do školy 
jsme já i moji sourozen-
ci chodívali na Svojše 
a od 6. třídy jsme cho-
dívali do Kašperských 
Hor – tam jsme přes tý-
den přebývali v inter-
nátě. Mezi spolužáky 
jsem moc v oblibě ne-
byla, poněvadž, když 
jsme měli český jazyk 
já chtěla každou hodinu 
psát diktát, což, přede-
vším mezi spolužáky 
nebylo v oblibě!

V dospělosti jsem absolvovala 
pedagogické minimum a tímto jsem 
se stala mistrovou učňů v oboru – 
prodačka, kuchař, číšník. Po čase 
jsem absolvovala kurzy ručních pra-
cí (drhání, vázání koberců a pletení) 
A poněvadž mám boty „z toulavé-
ho telete“, stala jsem se průvodky-
ní po Šumavě! Dostala jsem rajon – 
Paště, Stodůlky, Prášily a také Zhůří 
u Kvildy a okolí. Mnozí účastníci 
těchto výšlapů mne stále navštěvu-
jí a s těmi vzdálenějšími si dopisuji.

Napsala jsem už čtyři knížky 
o Šumavě, všecky měly už něko-
likrát dotisky a stále je po nich 
poptávka!

Každého autora potěší, když mu 
čtenáři napíší pozdrav z dovolené 

čal svou původní sbírku cíleně 
doplňovat. K původní kolekci 
154 kusů skla postupně během 
deseti let přibylo několik desí-
tek dalších exponátů. Po každé 
další akvizici prohlašoval, že 
tentokrát už je to opravdu na-
posledy, že teď už je jeho sbír-
ka ucelená. Když to tvrdil asi po 

třetí, už jsem mu nevěřila, a to 
naprosto oprávněně. Dnes jeho 
dar zahrnuje přes 400 exponátů, 
kupovaných ve starožitnostech 
a na aukcích s jasným cílem do-
plnit některá hluchá místa sbír-
ky, případně rozšířit již zastou-
pené techniky o další typy skel. 

Sbírka tak dnes představuje vý-
voj skla od starověku do dnešní 
doby. Součástí daru však bylo 
i několik dalších cenných před-
mětů, například unikátní pod-
malba na skle s vyobrazením 
Vestálky podle obrazu slavné 
malířky Angeliky Kaufmann-
nové, mapa Čech z roku 1755, 

hrací skříňka z polo-
viny 18. století, his-
torické hodiny, malá 
sbírka historického 
cínu nebo vzácný ob-
raz Madony od barok-
ního malíře Giovan-
niho Battisty Salviho 
(1609–1685). Rozsáh-
lá sbírka pana Bruna 
Schreibera, jejíž hod-
nota dnes činí více než 
10 milionů korun, je 
nyní již natrvalo sou-
částí stálé expozi-
ce sušického muzea 
a díky tomuto daru 
se sbírka skla našeho 
muzea zařadila mezi 
cca 4 – 5 nejvýznam-
nějších sbírek skla 
v České republice.

Dr. Ing. chem. Bru-
no Schreiber se na-
rodil 1. srpna 1930 
v České Lípě. Před 
druhou světovou vál-

kou však musela jeho rodina 
opustit pohraničí a usadila se 
v Polabí v blízkosti Kolína nad 
Labem. Jako dítě prošel i kon-
centračním táborem v Terezíně. 
Vystudoval pražskou Vysokou 
školu chemicko-technologickou. 
Promoval u prof. O. Wichterleho 
a doktorát získal na Slovenské 
akademii věd v Bratislavě. Poz-
ději přešel do výzkumu, kde se 
mu podařilo vyvinout první čes-
koslovenské polyesterové a epo-
xidové lisovací hmoty. V obo-
ru výroby a výzkumu umělých 
hmot působil celý život, i poté, 
kdy v roce 1968 přesídlil do Švý-
carska. Až do svého odchodu do 
důchodu pracoval u fi rmy Ciba-
-Geigy AG v Basileji a během 
svého působení ve fi rmě paten-
toval řadu nových materiálů pro 
strojírenství, silno a slaboprou-
dou elektrotechniku, určených 
pro výrobu izolátorů, pro auto-
mobilový průmysl a polovodiče. 

Pan Bruno Schreiber byl velmi 
vzdělaný, ale zároveň skromný. 
Byl to člověk velmi lidský a šle-
chetný a pro všechny zaměstnan-
ce muzea (a nejen muzea) každé 
setkání s ním v Sušici nebo u něj 
doma ve Švýcarsku znamenalo 
setkání s velkorysým a nezištným 
člověkem, který druhé obohaco-
val nejen svými znalostmi, ale 
i svým optimismem, nadhledem 
a jemným humorem. Pan Schrei-
ber, který se svým nezištným da-
rem trvale zapsal do historie Mu-
zea Šumavy, zemřel po dlouhé 
nemoci v Basileji 14. listopadu 
2020 ve věku devadesáti let.

Zdeňka Řezníčková, 
Muzeum Šumavy

foto Eduard Lískovec

Kulturní aktuality

Vzpomínka na pana Bruno Schreibera A léta běží, vážení!

a že opakovaně navštěvují místa, 
která popisuji v mých knihách a ně-
kteří se mnou byli osobně.

Mám už plný kufřík dopisů a po-
hledů od návštěvníků Šumavy,které 
jsem před několika lety provázela. 
Tyto dopisy si opakovaně pročítám 
většinou okolo Vánoc – jsou to dár-
ky „pro duši“, kdy si člověk uvě-
domuje, že jeho „koníček“ zaujal 
mnoho čtenářů, co se na Šumavu 
rádi vracejí.

Otázka od nich zní: „Paní Malá, 
kdypak napíšete další knížku?“ Od-
povím: „Zatím to nestíhám.“ Cho-
dívám po besedách se čtenáři, nebo 
nějakou skupinku pozvu ke mně 
domů na „pokec“.
Pohodový rok 2021, vám všem čte-

nářům přeje „šumavská Maruš“

Marie Malá foto ED

Vzpomínka na pana učitele
3. 12. 2020 zemřel náhle pan 

učitel a kolega Václav Šafránek, ve 
věku 83 let. Jako mladý začal učit na 
Prášilech. Od roku 1961, kdy já jsem 
byla v první třídě, působil až done-
dávna v Hartmanicích jako učitel 
přírodopisu, zeměpisu a především 
tělocviku. Prošel tedy mnoha změ-
nami ve školství.

Za dobu jeho produktivní kan-
torské činnosti se téměř nestalo, 
že by z jeho rukou vzešel neatlet, 
negymnasta, nevolejbalista, ne-
bruslař, nelyžař nebo dokonce ně-
kdo, kdo nevyšplhá nebo neudělá 
výmyk.

Jako učitel mne zcela získal pro 
sport a myslím, že i celou moji ge-
neraci. My, Hartmaničtí jsme byli 
obávanými soupeři na všech závo-
dech, olympiádách a sportovních 
soutěžích. To, že jsme museli běhat 
na sjezdových lyžích v přezkáčích 
jako na běžkách (běžky tenkrát ni-
kdo neměl) na školní zahradě, jsem 
panu učiteli dávno odpustila. Také 
to, že když si někdo na hodinu tě-
locviku dovolil nepřinést lyže, mu-
sel v závějích běžet k Palvínovské-
mu mostu a zpět (a to bylo tenkrát 
něco sněhu).

Hodně z nás by se pro jeho po-
chvalu „přetrhlo“. Mne dokázal 
zmotivovat k vítězství až tak, že 
při orientačních závodech jsem vy-
razila a běžela jako o život, nikdo 
mne nepředběhl a s opojným poci-
tem, že jsem nejlepší, jsem běžela 
a běžela. Cíl závodu byl však stále 
v nedohlednu. Až před soumrakem 
mne našli na opačné straně, než byl 
cíl, úplně dezorientovanou. Po le-
tech, jako jeho kolegyně, jsme na to 
s úsměvem vzpomínali. Dával nám 
najevo, že si váží toho z nás, kdo pro 
školu nějakou tu medaili ze spor-
tovních soutěží přinesl. Hrdě a rády 

jsme pod jeho vedením šly pěšky na 
gymnastické závody z Hartmanic 
do Sušice. Byla to pro nás velká po-
cta, že jsme se mohly utkat s měst-
skými gymnastkami, ke kterým 
jsme vzhlížely s velkým obdivem 
– byly zkušenější a lepší. Nevadilo 
nám běžet na okresní olympiádě ně-
kolikakilometrový běžecký závod 
v okolí Kašperských Hor na dřevě-
ných sjezdových lyžích bez hranek 
s kandahárem. Bronzová medaile 
z tohoto závodu pro 
Hartmanice byl kle-
not. Po těchto závo-
dech si nepamatuji, 
že bych byla zkouše-
ná z přírodopisu ….

Nejen mně zní 
v uších jeho „Dej si 
pět…“ nebo „Už si 
dělám!“ (dřepy) za 
drobné poklesky. 
Z vyprávění mého 
bratra: „Tak co, Pe-
poušku, pojď za dveře, pojď“. Za 
dveřmi: „Budeme psát domů nebo 
to vyřídíme hned?“ „To víte, pane 
učiteli…“ Plesk, plesk a oba, usmí-
vajíce se, se vrátili do třídy a bylo 
vyřešeno – bez následků, nejrychle-
ji a nejlépe pro oba. Takových a po-
dobných vzpomínek je mnoho.

Jako začínající učitelka a jeho 
kolegyně jsem přece jenom měla 
počáteční problém si s panem uči-
telem potykat. Někdy jsem mu měla 
za zlé, že mne kontroluje, zda mám 
na hodinu tělocviku cvičební úbor, 
zrovna potřeboval párovat lyže 
a boty, když jsem vedle v tělocvič-
ně učila a nezapomněl zkontrolovat 
připravené běžecké stopy na škol-
ní zahradě pro mou zítřejší hodinu. 
Ale vděčná jsem mu byla, když při 
hodině tělocviku s dvaceti prvňáč-
ky, kteří mnohdy viděli běžky po-

prvé, mi pomáhal sehnat chybějící 
čepice, rukavice, zavázat 20 párů 
bot a nasadit nebožátka do běžek. 
Na samotný pohyb na lyžích zbýva-
lo tak 10 minut, pak vše opět zout.

Nezapomenutelný je zážitek ze 
zimního branného cvičení pod ve-
dením pana učitele. Po zledova-
tělé cestě jsme se měli s prvňáč-
ky v co nejkratším čase přesunout 
od staré školky ke Sklípku. Z pod 
usmrkaných plynových masek se 

zamženými očnice-
mi se ozývalo tlume-
né kvílení a pláč dětí 
v pláštěnkách, s ige-
litovými sáčky na ru-
kou a nohou, které se 
klopýtajíce, klouzají-
ce a padajíce snažily 
dostat k cíli. Já jsem 
v zamžené masce č. 
4 huhňala pokyny 
a ujišťovala vystraše-
né děti, že není vál-

ka. U pana učitele tentokrát prošlo, 
že jsme k cíli nedoklouzali. Nechci 
ani domyslet, že masky ještě slou-
žily druhým…

Jako začínající učitelce se mi ne 
vždy vše dařilo a pan učitel mě po-
vzbuzoval: „Pocem ty duše dobrá, 
nebreč…“. Zavedl mne do kabine-
tu z bývalé cvičné kuchyně, kam si 
nastěhoval přírodopisné pomůcky, 
vycpané ptáky, lišku, ježka apod., 
ze staré skříně zpoza vypelichané-
ho jezevce vytáhl lahev „jemné-
ho dámského likéru na tři“: „Dej si 
loka a nebreč“, a šel držet dozor na 
chodbu za mě .

Díky, duše dobrá. Na hodně zá-
žitků s tebou s láskou vzpomínám 
nejen já, ale vím, že i všichni ostat-
ní, které jsi ke sportu přivedl, ohý-
bal a měl je rád….

Ludmila Mužíková (Erbenová)
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MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
– UZAVŘENO! 

KANCELÁŘ SUŠICKÝCH NOVIN
– UZAVŘENA!

Vaše příspěvky, inzeráty je možné vhodit do 
připravené schránky na budově KD Sokolovna, 
vzpomínky a blahopřání formou elektronické ko-
munikace s redaktorem SN – e–mail: liskovec@
kulturasusice.cz nebo na tel. 724 981 554.

Archiv Sušických novin a fotogalerii najdete 

na www.kulturasusice.cz v sekci Sušické noviny.

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Něžné orchideje mírného pásma 
– výstava POZASTAVENA!

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava POZASTAVENA!

GALERIE NETOPÝR
Tváří v tvář – výstava POZASTAVENA!

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Prohlídky Mouřence – POZASTAVENY!

Kašperské Hory
do 28. února
Křišťálová vánoční tabule sklářské hutě J&P Jiří-
ho Kozla – POZASTAVENO!

Horažďovice
18. února od 19 hod. – Kulturní dům
Boss Babiš – divadlo – přeloženo z 23. 9. 2020

23. února od 19 hod. – Kulturní dům
Caveman – one man show – přeloženo z 28. 5. 2020

9. dubna od 20 hod. – Kulturní dům
Trautenberk – koncert – přeloženo z 31. 10. 2020

21. dubna od 19 hod. – Kulturní dům 
Fantastická žena – divadlo – přeloženo z 1. 10. 2020

Klatovy
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE 
www.muzeum.klatovynet.cz 
Otevírací doba – UZAVŘENO!

do 28. března 2021
RETRO – POZASTAVENO!

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

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

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
– UZAVŘEN! 
od 25. 12 2020 do 1. 1. 2021 – ZAVŘENO

GALERIE SIRKUS 
– UZAVŘENA! 
Výstava:

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
– UZAVŘENO! 

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
– UZAVŘENA! 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
– UZAVŘENA! 

Městské informační centrum – budova radnice
– UZAVŘENO! 
Výstavní prostory radnice – 6. patro – UZAVŘENY!

Přehled akcí
25. dubna – KD Sokolovna – přeloženo z 22. 11. 2020

27. dubna 2021 – KD Sokolovna – přeloženo z 5. 10. 2020

5. května 2021 – KD Sokolovna – přeloženo z 15. 12. 2020

7. května – KD Sokolovna – přeloženo z 17. 9. 2020

17. května od 8 hod. – náměstí Sušice

1. března – 19.00 – KD Sokolovna – přeloženo z 24. 3. 2020

30. března – KD Sokolovna – přeloženo z 2. 11. 2020

1. dubna 2021 – Kino Sušice – přeloženo z 27. 10. 2020

16. dubna. – KD Sokolovna – přeloženo z 14. 11. 2020

Sušice

Region

Sledujte nás také 
na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

/@skc.sirkus
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Poděkování

Irena Stránská r. 1931, Václav Melkus r. 1943, Božena Danešová 
r. 1939, Jaroslav Beňa r. 1936, Marie Votočková r. 1937, Alena 
Kurzveilová r. 1934, Marie Fartáková r. 1931, Antonín Kouba r. 1953, 
Šimon Novosád r. 1940. 

sobota 22. května 2021
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
Návštěva malebného údolí Wachau. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších 
rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva 
městečka Dürrnstein s možností výstupu k zřícenině středověkého hradu. 

Na závěr ochutnávka místních vín.

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

ho města Bad Ischl. 

středa 23. června 2021
MUŽ DVOJHVĚZDY – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ –ČESKÝ KRUMLOV
Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný svár svobodného 
ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností a zraňu-
jící nenávistí. Tajemný – muž, zázračně kráčející vzduchem, nás vybízí, 
abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už bychom 
nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních zázraků ote-
vírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otáčivého hlediště.

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

likérů. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. 

sobota 25. září 2021
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 

ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

OKÉNKO POMOCI

Po 1. 2. 13.00–15.00 Povídání na téma únor
Út 2. 2.  9.00–12.00 Poslech hudby a audioknih
  12.00–15.00 Pracovní činnosti
Čt 4. 2.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
  12.00–15.00 Filmový klub
Pá 5. 2.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
Po 8. 2. 13.00–15.00 Posezení u kávy a čaje
Út 9. 2.  9.00–12.00 Povídání o jídle
  12.00–15.00 Pracovní činnosti
Čt 11. 2.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
  12.00–15.00 Hraní společenských her
Pá 12. 2.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
Po 15. 2. 13.00–15.00 Společná tvorba programu 
Út 16. 2.  9.00–12.00 Péče o sebe sama – záliby 
  12.00–15.00 Pracovní činnosti
Čt 18. 2.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
  12.00–15.00 Promítání fi lmu – inspirace pro tvorbu
Pá 19. 2.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
Po 22. 2. 13.00–15.00 Společné čtení z knih
Út 23. 2.  9.00–15.00 Inspirace v přírodě
Čt 25. 2.   9.00–12.00 Pracovní činnosti
  12.00–15.00 Trénink paměti
Pá 26. 2.  9.00–12.00 Pracovní činnosti

Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.

Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity: viz program

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)

Dne 1. února uplyne třicet dva let, kdy nás opustil pan

František Prosser.
Vzpomínají rodiny Janků, Klimendů 
a Prosserovi z Kolince.

Prosím, chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo řídí a pracují 
pro chod pečovatelské služby v této budově a všem, co se starají 
o nás důchodce. Jen ta artróza mi kazí radost poslední rok v mém 
stáří, když jsem ještě nestačila utratit od státu Kč 5 000 a mám 
již opět dostat zvýšený důchod.

Narodila jsem se již v Sušici, když se rodiče přestěhovali z Kut-
né Hory na pracovní žádost města Sušice o přijmutí zaměstnání 
zde. Já přežila válku, nálety, ze školy pěkné zaměstnání, zestár-
la a byt 3x měnila jen z důvodu prodeje jinému vlastníku. A tak 
posledně v roce 1995, kdy byl dostavěn penzion, manželovi bylo 
70 a mně o 3 roky méně, dostali jsme potvrzené, že jsme schopni 
se o sebe postarat, dostali jsme byt v Penzionu pro důchodce – 
pěkný, prostorný s lodžií. Byli jsme tu 18 let s manželem spolu, 
než nás smrt po 65 letech rozdělila. Já jsem potom dostala pokoj 
hned vedle minulého bytu. Penzion se zatím změnil, vylepšil 
pro nás starší. Vše co potřebujeme, máme. Ovšem i děti máme 
a nezapomínají na nás. Ale každý z nich již má nejméně dvakrát 
Kristova léta, své rodiny, děti, vnoučata, nemoci, bolesti i sta-
rosti. A nemusíme ještě my přidělávat starosti.

Díky tedy tomuto „pečovatelskému zařízení“ a všem pracujícím 
v něm za jejich péči, ochotu, laskavost, pochopení našeho věku.

Myslím, že mohu poděkovat za všechny spolubydlící Všem, 
co jsou pracující kolem nás. Nemáte to s námi lehké – Děkujeme 
a vážíme si vaší práce, úsměvů a ochoty.

Děkuji – za všechny jedna z vás bydlící tu 26 let 
od 13. března 1995.

Dne 28. ledna uplynul již osmý rok ode dne,
kdy nás navždy opustil pan

Václav Pešek
ze Žihobec.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 5. února uplyne pět let od úmrtí paní

Anny Raabové
ze Sušice a dne 17. února by se dožila 98 let.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Zhasla hvězda Tvého života
zůstal jen smutek a samota.
Roky tiše plynou jak klidné řeky proud,
na Tebe, maminko se nedá zapomenout.
Odešla jsi nám, jak si osud přál,
však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 2. února by se dožila osmdesáti šesti let paní 

Jarmila Kudová.
S láskou a nesmírnou bolestí v srdci vzpomínají manžel František, dcery 
Yvona a Jarmila s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 19. ledna tomu byly čtyři roky, co nás opustila paní

Marie Rendlová
z Volšov. Stále vzpomínají dcera Blanka a syn Karel
s rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 2. února uplyne jeden rok od úmrtí pana

JUDr. Jindřicha Ducháčka.
S láskou vzpomínají manželka Marie a děti Jitka, 
Jindřich a Richard s rodinami.

Odešla maminka zlatého srdce,
pohasly oči starostlivé,
předobré srdce zůstalo stát...

Dne 1. ledna jsme vzpomněli osmnáctého výročí
úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní

Anežky Nachtigallové
ze Sušice. S láskou vzpomínají dcery Hanka,
Venda, Jiřka a Lenka s rodinami.

Povánoční poděkování
Touto cestou chceme poděkovat supermarketu Tesco a obcho-

du Svět tlapek v Sušici za možnost uspořádání vánoční akce pro 
opuštěná a týraná zvířata – psy a kočky. 

U stromečků, které byly v obou obchodech umístěny, náš spo-
lek převzal koncem roku množství krmiva – granulí, konzerv, 
kapsiček, pamlsků, steliva do kočičích WC i hraček pro zvířata. 
Tyto věci jsou postupně rozdělovány podle potřeby jednotlivých 
psů a koček, které nemají to štěstí, že mají to svoje „doma“ – svůj 
pelíšek a své páníčky, kteří je milují a rozmazlují. Velký dík tedy 
patří všem zaměstnancům Tesca a majitelům obchodu Svět tla-
pek, kteří tuto akci umožnili a pochopitelně také nakupujícím, 
kterým není osud bezprizorních zvířat lhostejný a bez kterých 
by to zkrátka nešlo.  Nalezenci-Šumaváci, z.s. 

Dne 1. února uplyne první smutný rok, co nás 
navždy opustil pan

Bedřich Trnka
ze Sušice.
S láskou vzpomínají dcera Irena
a syn Bedřich s rodinami.

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

V letním semestru otevíráme výukové kurzy:
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ

Začínáme v úterý 2. února v 9.00 a 10.30 – cena 400 Kč

EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY
Začínáme v úterý 9. února v 9.00 – cena 400 Kč

Bližší informace poskytneme:
V Domě s pečovatelskou službou,
Pod Svatoborem 56, Sušice
Tel.: 723 857 194
Mobil: 602 524 705
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Rodinné centrum Sušice 
– Medvídek, z.s.

SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Pondělí–Pátek od 8.30 do 11.30 – Montessori miniškolka pro děti 
Koncept pedagogiky podle lékařky Marie Montessori je zcela odlišný od tradičního pojetí 
vzdělávání. Montessori není založeno na memorování, ale na zkušenostech. Výuka 
v Montessori školce se řídí několika principy, mezi které patří například partnerský 
přístup, svobodná volba práce, věková různorodost, spolupráce, a další. Vhodné pro 
děti 1– 6 let, průvodce Petra Haisová Marková s diplomem Montessori, čtecí babička 
Jiřina Klímová, max. kapacita 6 dětí, leden–duben 2021, 1 měsíc celkem 1 500 Kč, 
1 týden 500 Kč, 1 dopoledne 100 Kč, 1 hodina 50 Kč. Rezervace na tel. 724 324 757.

Čtvrtek od 15.30 do 16.30 – Rodinná poradna 
Zdravé manželské, partnerské a rodinné vztahy zahrnují i konfl ikty. Řada těchto konfl iktů 
však nemusí být včas a vhodným způsobem řešena. Hlavním cílem Rodinné poradny je 
bezplatně poskytnout pomoc rodinám s dětmi při zvládání a prevenci problémů v rodině. 
V rodinné poradně se střídají odborníci: Psycholožka, speciální pedagožka, dluhová 
poradkyně a sociální pracovnice. Během konzultace zajišťujeme hlídání dětí. Aktuální 
rozvrh poradny sledujte na facebooku a webových stránkách. V době nouzového stavu 
poradci fungují na telefonech, možno předem domluvit osobní konzultaci. 

Na každý kurz si, prosím, vezměte s sebou vždy pití a přezůvky. 

POZOR: Sídlíme na nové adrese – SOU a SOŠ, U Kapličky 761, Sušice. 
Vstup: šedou brankou ulicí Smetanova, dveře Rodinného centra jsou jasně označena naším 
logem. Možno nechat kočárky ve vestibulu. Prosím, parkujte v přilehlých ulicích blízko 

školy. Parkovací místa uvnitř areálu jsou vyhrazena učitelům školy.

Sledujte nás na našich webových stránkách: www.medvideksusice.cz a facebooku

KNIHOVNA

Leden je měsíc statistik

Radešovský potok pramenící na Pustině protéká na své cestě k Otavě 
i přírodní rezervací Křížovnické mokřady. Na horním toku stékaje po 
mohutném svahu mezi úbočím Březníku a Křemelné netvoří ještě hlu-
boký kaňon a rezervace se rozbíhá i do horské louky na levém břehu po-
toka. Chráněné území zaujímá asi půlkilometrový úsek údolí s rozlohou 
4,19 ha. Nejbližší přístupová cesta vede z Kundratic k osadě Kříženec, 
která se nachází východně od rezervace. 
Důvodem ochrany je zachování přirozeného charakteru horské olšiny, 
podmáčené smrčiny, ochrana rostlinných společenstev na bezlesé části, 
samovolně se vyvíjející bylinná a dřevinná společenstva. Území se na-
chází v oblasti přirozených kaskád toku v kaňonu prameniště Radešov-
ského potoka. Z rozmanitého rostlinného společenství zde roste napří-
klad metlička křivolaká, třtina chloupkatá, papratka samičí, přeslička 
lesní, podbělice alpinská, černýš luční, šťavel kyselý, brusnice borůvka, 
kapraď rozložená a chráněná dřípatka horská. Z chráněné fauny se zde 
vyskytuje ostrovid rys, ještěrka obecná, užovka obojková, ropucha obec-
ná, skokan hnědý, rejsek horský, jeřábek lesní, chřástal polní, cvrčilka 
slavíková, ořešník kropenatý a bramborníček hnědý. 
Zdroj: mapy.cz, Wikipedia, Správa NP a CHKO Šumava – plán péče na 
období 2007 – 2016 text a foto ED

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Křížovnické mokřady

Obec Žihobce – Nadmořská výška: 543 m n. m.
Počet částí: 5 – Žihobce, Bílenice, Kadešice, Rozsedly, Šimanov
Katastrální výměra: 2600 ha  Počet obyvatel: 671  
Z toho v produkt. věku: 362  Průměrný věk: 46 
Pošta: Ano  Škola: Ano  Policie: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne  Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano      Plynofi kace: Ne
Historie: Jméno obce Žihobce se poprvé objevilo roku 1045 ještě jako 
Sivohybice, později jako Živohybice na listině, kterou kníže Břetislav I. 
daroval několik pošumavských obcí benediktinskému klášteru v Břev-
nově. V roce 1356 se píše o jistém Vintířovi s přídomkem „ze Žihobec“. 
Dá se však předpokládat, že ves a tvrz, jejímž pánem Vintíř byl, byla 
majitelem nižšího šlechtice už ve 13. století. V té době snad také některý 
žihobecký pán postavil ve vsi malý kostelík. Vladykové rodu „ze Žiho-
bec“ se jako majitelé vsi a tvrze, ke konci jejich majetnictví psané jako 
pusté, v listinách objevují až do počátku 16. století.

Pak jsou Žihobce nakrátko součástí dominia rodu Rýzmberků. Po nich 
byl od roku 1548 do roku 1556 jejich majitelem Jan Šťastný z Říčan. Po 
té Žihobce koupila rozvětvená rodina Koců z Dobrše. Na počátku 17. 
století už je majetek Koců, kteří zde postavili novou tvrz ve stylu tehdy 
módní renesance, možno nazvat panstvím. Vedle samotných Žihobec 
už k němu patřily i okolní vesnice. V roce 1617 Lidmila Kocová panství 
prodala Jaroslavu Pintovi Bukovanskému z Bukovan. Ten se rok nato 
jako naprostá většina pošumavských šlechticů zúčastnil protihabsbur-
ského povstání českých stavů, za což byl po jeho porážce souzen císař-
skou komisí a odsouzen ke ztrátě majetku. Po celých 87 let následujících 
po vynesení konfi skačního rozsudku se v držení žihobeckého panství 
vystřídalo šest pánů a paní. Všichni byli cizinci, všichni bývalými cí-
sařskými důstojníky nebo jejich manželkami, resp. vdovami. 

Až do roku 1688 byla žihobecká kocovská tvrz neobydlena. Její páni 
bydleli v cizině ve svých zámcích. Teprve v tomto roce se tehdejší pán 
panství Ferdinand Isellin rozhodl mít Žihobce za své bydliště a tvrz 
přestavěl na skvělý zámek. Jeho vdova panství prodala kardinálu Janu 
Filipovi, hraběti z Lambergu, biskupovi pasovskému. Tři generace 
lamberských majitelů žily ve svých hornorakouských sídlech. Správa 
pošumavské državy sídlila na zámku v Žichovicích, žihobecký zámek 
byl neobydlen. Nějaký čas dokonce sloužil jako sklad obilí. 

Teprve ve třicátých letech 19. století jeho interiéry znovu ožily. Teh-
dejší majitel kníže Karel Eugen Lamberg se s rodinou do Žihobec na-
stěhoval. Po jeho smrti panství převzal syn Gustav Joachim. Ten se 
oženil s dcerou žichovického šafáře Kateřinou Hrádkovou (1824–1889), 
jejich potomstvo však nemohlo převzít knížecí titul ani majetek, pro-
tože kníže byl odsouzen za účast na přípravách atentátu na následní-
ka trůnu a panství tak přešlo do rukou uherské větve Lambergů. Po 
pozemkové reformě v roce 1919 byl panský dvůr prodán a v padesá-
tých letech znárodněn.

Významnou součástí historie Žihobec je sedmdesátiletá nepřetr-
žitá činnost místního Divadelního spolku Tyl. Jeho členové v letech 
1901 – 1971 sehráli 244 představení, vesměs předních českých a svě-
tových klasiků. Žihobce byly snad jedinou vesnicí v Čechách, která 
měla vlastní budovu určenou výhradně k divadlu. Žihobečtí pro tento 
účel ve třicátých letech minulého století zadaptovali bývalou zámec-
kou zimní zahradu, kterou pro ně koupila obec.
Pamětihodnosti: novorománský kostel Proměnění Páně (1876), raně 
barokní žihobecký zámek postavený na místě starší tvrze, divadlo, 
kaple sv. Jana v Šimanově, kaple sv. Antonína – Rozsedly Hůrka
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Žihobce, SDH Bílenice,SDH Ka-
dešice, SDH Rozsedly, SDH Šimanov, TJ Žihobce, Myslivecké sdru-
žení Luh Kadešice, Myslivecké sdružení Žihobce, Český svaz včelařů 
Rozsedly, Divadelní spolek Tyl.
Kontakt: tel. 376 597 139, e-mail: obec@zihobce.eu 
Úřední hodiny: Pondělí, středa, pátek 7.00–12.00, 13.00–17.00 
Starosta: Ing. Pavel Chalupka 
Akce během roku – Masopust, plavání otužilců na místním koupa-
lišti, jarní rukodělný workshop v muzeu, stavění Májky, Den s hasi-
či, slavnostní zahajování turistické sezony s vernisáží výstav v galerii 
Netopýr a fi nském centru Stella Polaris, žihobecká pouť, letní Folkový 
festival v zámeckém parku, rozsvícení vánočního stromku, Koncert 
dětí na Boží hod vánoční v kostele Proměnění Páně a stálé expozice 
(zámecký interiér 19. století, historie obcí lamberského panství a fl o-
ra a fauna Pošumaví zaměřená na místní kolonii vzácného netopýra) 
a další výstavy v muzeu Lamberská stezka
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, wikipedia, 
www.zihobce.eu a Infocentrum Žihovce  ED

• Obce ORP Sušice •

Žihobce
Říká se, že statistika je přesný součet nepřesných čísel, která se dají 

vykládat a prezentovat mnoha různými způsoby a ze kterých lze dělat 
také různé závěry. I Městská knihovna Sušice každý rok předkládá Mi-
nisterstvu kultury statistický výkaz, který má stovky řádků se spoustou 
čísel, ale obáváme se, že jen málokterá z nich by vás zajímala. Ať už 
knihovnu navštěvujete nebo ne, podívejte se, jak si knihovna i přes pan-
demii Covid 19 vedla v roce 2020. 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 je 58 850 svazků, z toho 
12 990 naučné literatury, 27 506 beletrie, 3 038 dětské naučné, 11 595 
dětské beletrie a 3 721 ostatních dokumentů.

Počet všech vypůjčených titulů činí 47 695: z toho bylo vypůjčeno 
4 660 naučné literatury pro dospělé, 26 359 beletrie pro dospělé, 1 025 
naučné literatury pro děti, 4 821 krásné literatury pro děti, 9 062 časopisů 
a 1 768 ostatních dokumentů. I nadále platí poplatek 120 Kč pro dospělé 
čtenáře a 60 Kč pro děti a důchodce na 1 rok. Do knihovny za rok přišlo 
13 694 návštěvníků, z toho jich využilo internet 731. Na akce pořádané 
knihovnou přišlo 1 076 návštěvníků. Knihovna rovněž poskytuje službu 
MVS (meziknihovní výpůjční služba), kdy zajišťuje registrovanému čte-
náři zapůjčení titulu, který není ve fondu knihovny, prostřednictvím jiné 
knihovny. Letos zajistila v rámci této služby svým čtenářům 163 titulů.

A jak si vedou naši čtenáři ve věkovém rozložení?
 Do 15 let 30,14 %  50 až 59 let 7,80 %
 16 až 19 let 8,90 %  60 až 69 let 11,45 %
 20 až 29 let 6,19 %  70 až 79 let 10,73 %
 30 až 39 let 8,57 %   Nad 80 let 3,21 %
 40 až 49 let 13,00 %
Podle pohlaví vedou jednoznačně ženy: 72,40%
 muži: 25,06%
Nejvíce zajímaly čtenáře tyto knihy: 

Váňová Magda – Babí léto
Keleová-Vasilková Táňa– Duhový most, Lék na smutek, Druhá, Lži
Doerr Anthony – Jsou světla, která nevidíme
Hartl Patrik – Okamžiky štěstí
Palán Aleš – Raději zešílet v divočině
Vondruška Vlastimil – Jičínské pole mrtvých
Soukupová Petra – Nejlepší pro všechny
Mornštajnová Alena – Tiché roky

Z dětského oddělení pak tyto:
Rowlingová J. K. – Harry Potter a Kámen mudrců
Telgemeier Raina – Duchové
Strýčková Jana – Draci v hrnci
Dahl Roald – Karlík a továrna na čokoládu
Galiňska Barbara – Pohádky ze země poníků
Walliams David – Kluk v sukních

 V rámci regionu pod MěK Sušice spadá celkem 26 knihoven. Jen někte-
ré knihovny mají svůj evidovaný fond, a tak pro svoji činnost využívají vý-
měnných souborů, které obstarává regionální oddělení MěK Sušice. V roce 
2020 se na knihovny rozvezlo celkem 66 souborů čítajících 3 619 svazků. 
Bylo jim poskytnuto 53 metodických návštěv a 166 metodických konzultací.

A jak si knihovna povede v letošním roce? Tak to už záleží na vás.

Policejní informační servis
11. ledna 2021 – Pád seniorky
SUŠICKO – Majitelka psa převzala sdělení podezření. Počátkem mě-

síce října loňského roku pes skočil na hruď poškozené, která při pádu utr-
pěla zranění. 

Policisté na obvodním oddělení v Sušici ukončili prověřování případu, 
kdy pes na chodbě domu se opřel o seniorku, kterou povalil na zem a pá-
dem utrpěla zranění. Ve zkráceném přípravném řízení převzala třiačtyři-
cetiletá žena ze Sušice sdělení podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení 
na zdraví z nedbalosti. Žena bydlí v bytovém domě v Sušici a v pátek 2. 
října loňského roku otevřela dveře, kdy její pes vyběhl na chodbu. V uve-
denou chvilku po chodbě šla jednadevadesátiletá žena, které pes předními 
nohami skočil na hrudník, tímto ji povalil a následkem pádu utrpěla žena 
zranění. Poškozená byla převezena do zdravotnického zařízení k ošetření 
a její léčba trvala déle jak šest týdnů. Majitelka psa neučinila dostatečná 
opatření k zamezení útěku psa.

12. ledna 2021 – Vypátrán hledaný muž
SUŠICE – Policisté muže převezli na oddělení a po provedení úkonů 

byl propuštěn. 
V sobotu 9. ledna letošního roku policisté z obvodního oddělení v Sušici 

zadrželi hledaného muže, který byl veden v celostátním pátrání. V Suši-
ci byl zjištěn pohyb a výskyt devětačtyřicetiletého muže ze Strakonicka. 
Na hledaného vydal státní zástupce v Táboře, koncem měsíce září 2020, 
souhlas se zadržením. Před patnáctou hodinou byl muž zadržen a byl vy-
rozuměn státní zástupce i další útvary. Po provedení úkonů byl muž pro-
puštěn. Pátrání po muži bylo odvoláno.

13. ledna 2021 – Muž byl opilý a choval se agresivně
SUŠICE – Nadýchal 1,85 promile alkoholu a byl převezen do protial-

koholní záchytné stanice. 
Oznámení o narušení občanského soužití přijali policisté na obvodním 

oddělení v Sušici. V úterý 12. ledna tohoto roku kolem jednadvacáté ho-
diny byl na návštěvě v bytě v Sušici šestatřicetiletý muž z obce u Českých 
Budějovic. Muž poškozené úmyslně zničil mobilní telefon i ženu fyzicky 
napadl, kdy ji udeřil rukou do obličeje. Následně došlo k roztržce mezi 
útočníkem a jejím přítelem. Po příjezdu hlídky na místo, se muž podrobil 
dechové zkoušce, kdy přístroj naměřil 1,85 a opakovaně 1,58 promile alko-
holu. Za doprovodu policistů byl muž převezen do protialkoholní záchyt-
né stanice v Plzni. Muž je podezřelý ze spáchání přestupků, které budou 
předány správnímu orgánu.

18. ledna – Výtržnictví
HORAŽĎOVICKO – Muž se na vlakové zastávce částečně obnažil 

a masturboval před přítomnou ženou. 
Ve čtvrtek 14. ledna letošního roku přijali policisté na obvodním 

oddělení v Horažďovicích oznámení o muži, který se na veřejnosti ob-
nažoval. V areálu vlakového nádraží v Pačejově, pětačtyřicet minut 
po třetí hodině ranní, se neznámý muž dopustil na místě veřejnosti 
přístupném hrubé neslušnosti. U podchodu u vlakové zastávky před 
ženou, která stála na nástupišti, při pohledu na poškozenou mastur-
boval. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu výtržnictví.

nprap. Ladmanová Dana
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Fotbalové tréninky bez fotbalu: „Budou z nás biatlonisté,“ směje se Hubáček

Sport

Sport v těžké době koronavi-
rové pandemie trpí. Děti nesmějí 
ani na stadion, kde byly zvyklé 
potkávat své kamarády z týmu, 
společně trénovat a zlepšovat 
své fotbalové dovednosti. Sušic-
ké oddíly se ale snaží mladé hrá-
če motivovat alespoň na dálku 
– například členové starší pří-
pravky poctivě plní tréninkové 
plány a hledají alternativní mož-
nosti, jak se udržovat v kondici 
a zlepšovat fyzické dovednosti. 
„Věříme, že všem fotbal chybí,“ 
říká trenér Patrik Hubáček.

Patrik Hubáček patří do fot-
balové rodiny. S tátou a legendou 

sušického oddílu Pavlem hrají za 
dospělý B tým, když je třeba, po-
máhá i v áčku. K tomu trénuje star-
ší přípravku a pomáhá vyrůstat 
nové mladé generaci. 

V časech koronavirové pande-
mie, kdy ani děti nesmějí hromad-
ně sportovat, je příprava značně 
komplikovaná. Hubáček se svými 
kolegy trenéry dětem alespoň na 
dálku posílá tréninková cvičení, 
jeho svěřenci mu na oplátku uka-
zují videa, jak předepsané cviky 
plní. „V týmu máme 18 kluků a za 
dobu, co ty online cviky a úkoly 
praktikujeme, se zapojili už úplně 
všichni,“ těší Hubáčka.

Jak trénink na dálku probíhá?
„Společně s mými asistenty jsme 

vše nechali na dobrovolnosti. Niko-
ho do tréninku nenutíme. Věříme 
totiž, že všem fotbal chybí a proto se 
budou chtít zlepšovat sami.“

Mají kluci i přes dlouhou pau-
zu na hřišti chuť do individuál-
ních tréninků?

„Každému chybí společný tré-
nink. Pro děti to znamená možnost 
vidět se s kamarády a probrat nejen 
fotbalové věci. V tréninku se mů-
žou vzájemně konfrontovat, čímž 
vzniká i větší motivace se zlepšovat. 
Neustálá chuť do individuálních 
tréninků je vidět podle příspěv-
ků, kterých kluci za týden pošlou 
opravdu hodně.“

Čím je v tréninku motivujete?
„V novém roce jsme s kolegy 

trenéry vytvořili tabulku a na za-
čátku týdne dáváme hráčům růz-
né úkoly. Za každé splnění po-
tvrzené fotografi í nebo videem, 
které umístí do společné skupi-
ny na sociální síti, získávají klu-
ci body. Tabulku poté průběžně 
aktualizujeme a posíláme. Klu-
ci se snaží, aby v tabulce byli co 
nejvýš.“

Jaká videa od kluků vás spe-
ciálně potěšila?

„Jsem rád úplně za všechny. 
Upřímně jsem nečekal, že to bude 
až v takovém množství. O to víc 
mě mrzí, že kluky nevidím na spo-
lečném tréninku. Myslím si, že nej-
větší snahou by v současné situaci 
mělo být, aby se vrátily ke sportu 
hlavně děti.“ 

Kde berete inspiraci pro sesta-
vování ONLINE cvičení?

„Tréninky se snažíme obmě-
ňovat, aby kluci museli v každém 
cvičení řešit nové situace, protože 
tím se zlepšují. Když dělají neustá-
le stejná cvičení, za 14 dní je bu-
dou sice provádět dokonale, ale v je-
jich vývoji je to neposune. Zároveň 
chceme, aby každé cvičení bylo zá-
bavné a v rámci hry. Inspiraci beru 
hlavně z nakoukaných cvičení od 
kolegů. Hodně z nich také hledám 
na internetu.“ 

Funguje trénink na dálku 
v Sušici i v dalších kategoriích?

„Já věřím, že ano. Mám pocit, že 
úroveň trenérů a všeho ostatního, co 
se týká mládeže a dospělých, se v po-
slední době v Sušici hodně zvedla, 
což je do budoucna jenom dobře.“

Kdy naposledy jste trénovali 
na hřišti společně?

„Poslední trénink jsme absol-

Vlci na rybníku! Malí hokejisté hledají
 možnosti, jak si zabruslit

Davy turistů mohou na horách třídit odpady do speciálních třikošů
České a moravské hory v po-

sledních týdnech zaplavily davy 
návštěvníků a turistů. Bohužel 
například v Krkonoších a Bes-
kydech po některých zůstává 
velké množství odpadu odhoze-
né mimo kontejnery a koše. To 
i přesto, že lidé mohou v mno-

ha horských střediscích odpady 
nově třídit do speciálních třiko-
šů přistavených u parkovišť, vý-
chozích míst na túry nebo u vý-
dejních okének. 

Sedm desítek designových 
„třikošů“ doplnilo v horských re-
sortech od loňského roku síť tra-

Třikoše

dičních velkých barevných kon-
tejnerů na třídění odpadů. Menší 
speciální koše na plasty, papír 
a směsný odpad jsou díky projektu 
společnosti EKO-KOM s názvem 
Třídíme na sněhu umístěny přesně 
tam, kde vzniká odpad z obalů, ale 
kam se zároveň nedostanou těžká 
svozová auta. Tříděný odpad z tři-
košů je tak svážen ve spolupráci 
s lyžařskými areály například skú-
try nebo rolbami. 

Třikoše mají samy o sobě mo-
tivovat ke třídění odpadů, protože 
jsou téměř celé včetně výplňových 
pytlů vyrobeny z recyklovaných 
plastů. Jejich patentovaná konstruk-
ce je navíc vyrobena tak, aby odo-
lala náročným zimním horským 
klimatickým podmínkám. Před 
uvedením do provozu byly pilotně 
testovány například na krkonošské 
Černé hoře nebo na hoře Slamník 
v resortu Dolní Morava. V součas-

nosti mohou návštěvníci využívat 
třikoše kromě Krkonoš a Králické-
ho Sněžníku také v Krušných ho-
rách, Orlických horách, Jeseníkách, 
Beskydech, Javornících, ale také 
v Novém Městě na Moravě. 

Ředitel komunikace Autorizo-
vané obalové společnosti EKO-
-KOM si chování zodpovědných 
třídících návštěvníků hor zatím 
pochvaluje: „Přestože síť třikošů 
v českých a moravských horách stá-
le ještě rozšiřujeme, od uvedení do 
provozu již do nich lidé vytřídili 
přes dvacet dva tun plastů a papíru. 
Očekáváme však ještě větší zájem, 
protože jakmile to epidemiologická 
situace dovolí, podpoříme třídění 
v zimních areálech promo akcemi 
a brožurkami v infocentrech a po-
kladnách. Zájemci již nyní najdou 
informace o třídění na horách na 
facebooku, instagramu a webu tri-
dimenasnehu.cz.“   -tz-

Fotbal na jaře? Rozhodne půlka února
Start amatérských fotbalových soutěží se podle původních plánů měl 

rozběhnout už na konci ledna. Vzhledem k epidemiologické situaci, kdy 
zůstává Česko v pátém, nejpřísnějším stupni, se ale zatím smí sportovat 
nanejvýš ve dvou lidech. Kolektivní sporty jsou tedy vyjma profesionál-
ních soutěží zakázané. Odložené dohrávky z podzimu se zatím odkládají 
na půlku února, kdy by mělo dojít k prvnímu rozvolňování. Zatím se ale 
jako nejpravděpodobnější varianta jeví ta, že soutěže začnou až jarním 
programem v březnu, kdy už by měla být situace výrazně lepší. O dalším 
vývoji vás budeme informovat v následujících číslech Sušických novin. 

vovali týden před Vánoci. Domlu-
vili jsme se s mladšími žáky, se 
kterými jsme v podzimní části 
hodně spolupracovali, a zahráli 
si proti sobě.“

Trénujete doma také s brá-
chou Markem a tátou? Donutí-
te se k běhání po lese, případně 
k jiným individuálním sportům?

„Jasně, že všichni trénujeme 
a těšíme se, až to všechno začne. 
Jinak z nás za chvíli budou repre-
zentanti v biatlonu.“ (smích)

Jonáš Bartoš

Led na zimním stadionu je roz-
puštěný, změna mrzutého stavu 
v nedohlednu. Ve smutné době bo-
hužel není možné, aby se malí ho-
kejisté mohli zdokonalovat ve svých 
dovednostech a trávili čas s brus-
lemi a hokejkou. Někteří členové 
týmu HC Vlci Sušice, kterému se 
v předcovidovém období náramně 
dařilo, improvizují a hledají mož-
nosti, jak zůstat v tréninku a zlep-
šovat se. Třeba bruslením na ryb-
níku, což umožnilo mrazivé počasí 
posledních týdnů.

Už prakticky rok trvá těžko ak-
ceptovatelný stav, kdy mimo jiné 
není umožněno bruslit a hrát ho-
kej na zimním stadionu, tedy pro-
vozovat elitní český národní sport. 
Kvůli koronavirové pandemii na-
stavila vláda takové restrikce, které 
omezují kontakty a mimo jiné brání 
i kolektivnímu sportování mládeže.

Právě hokej tím velmi trpí, zim-
ní sport nelze provozovat celoročně. 
Vyjma krátkého období během září 
a října v minulém roce nebylo od 
března možné, aby amatérští hráči 

chodili na led, trénovali či hrá-
li zápasy. Včetně mládežnic-
kých celků.

V předcovidovém období 
velmi úspěšně fungovali HC 
Vlci Sušice, mladí hokejisté 
z ročníku 2010. Trenéři ve spo-
lupráci s oddílem, rodiči a lidmi 
okolo malých hokejistů vytvo-
řili silný kolektiv, který ještě 
v minulé sezoně před zaháje-
ním restrikcí a zákazů vyhrá-
val zápasy i turnaje proti cel-
kům z okolních měst zejména 
z Jihočeského kraje.

Koronavirová pandemie 
omezila i rozjeté sušické muž-
stvo a děti jsou prakticky od 

března bez pravidelného tréninku 
na ledě. Letošní zima nabídla ale-
spoň jednu alternativu – vzhledem 
k silným mrazům zamrzly rybníky 
a bylo možné si na nich zabruslit.

Toho využili i někteří mladí su-
šičtí hokejisté a několikrát vyrazi-
li na zamrzlé kluziště oprášit své 
dovednosti s pukem a hokejkou. 
Zámecký rybník v Hrádku nabídl 
v minulých týdnech ideální pod-

mínky, stačilo jen odhrabat sníh 
a mohlo se alespoň trošku bruslit, 
zamíchat s pukem nebo vystřelit 
na bránu.

Antonínu Polákovi juniorovi, 
jednomu z členů týmu, připravil 
šikovný otec zamrzlou plochu pří-
mo na zahradě, kde může pilovat 
své hokejové fi nty. Mladý sušický 
talent v létě vyzkoušel i zajímavý 
dovednostní kemp v Příbrami, kde 
okusil jiný druh tréninku ve větší 
konkurenci. 

Všem bruslení a hokejové zápo-
lení velmi chybí, bohužel zatím není 
známé datum, kdy by se sportovci 
na led mohli vrátit. Vše závisí na 
tom, až se zlepší epidemiologická 
situace v zemi a vláda uvolní plat-
ná nařízení.

Hokej je ve složitější situaci, pro-
tože klasická sezona v Sušici běž-
ně trvá do března, znovu se na ledě 
začíná až po letní pauze v září. Bo-
hužel je stále ve hře možnost, že 
se malí hokejisté na zimní stadion 
vrátí až v září, kdy už by měla být 
situace podstatně lepší.

 Jonáš Bartoš

Archivní foto
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Reakce starosty na článek Nemocnice není fi rma

Přijde mně to jako včera, když 
jsem psala svůj první článek k Pe-
tici za obnovu základní péče v su-
šické nemocnici. Psal se leden 2018 
a tehdy společnost Penta Hospital 
(NEMOS) postupně zavřela dět-
ské a chirurgické lůžkové odděle-
ní a provoz chirurgické ambulance 
omezila na provoz do 15:30 hod. 
Nechtěla jsem jako občan jen tak 
přihlížet a vyvolala jsem petici, 
která vyburcovala občany města 
Sušice i celé spádové oblasti, aby 
se také zapojili do boje o „svou“ 
nemocnici. Tehdy ji podepsalo 
5263 občanů. Petice tak získala pr-
venství nejvíce podporované peti-
ce na Sušicku a díky ní město zajis-
tilo provoz chirurgické ambulance 
v nepřetržitém provozu.

Bohužel poté už jsem jen přihlí-
žela slibům stávajícího provozova-
tele o otevření jednodenní chirur-
gie v několika termínech, načež 
nemocnice o registrace na provoz 
chirurgického lůžkového oddělení 
nakonec přišla. Provoz chirurgic-
ké ambulance dotovalo soukromé-
mu provozovateli město, potažmo 
kraj a takový provoz je bez záštity 
chirurgického lůžkového oddělení 
dlouhodobě neudržitelný. 

Po skomírajícím provozu a pře-
vzetím nemocnice městem Sušice 
od Penty se znovu podařilo získat 
registrace a potřebný personál a co 
bylo bývalými jednateli předesí-
láno, bylo postupně plněno. Před 
rokem, dne 6. 1. 2020, se mohla 

Před rokem, 6. ledna 2020, se 
zásluhou jednatelů Václava Rady 
a Pavla Haise podařilo znovuotevřít 
v sušické nemocnici oddělení s akut-
ní lůžkovou péčí. Smysluplný kom-
plex vzájemně provázaných služeb 
(chirurgie, interna s JIP a komple-
ment) potvrdila jako správný i měs-
tem zadaná analýza od fi rmy Sefi -
ma. Přesto, že se nemocnici dařilo 
a počet ošetřených pacientů rostl, 
byli 14. 9. 2020 jednatelé nečeka-
ně odvoláni radními z ODS a hnutí 
ANO. Je zřejmé, že hlavním důvo-
dem byly peníze, tedy názor, že měs-
to nemůže dotovat provoz nemocni-
ce v takovém rozsahu. Zkusme uvést 
na pravou míru některá tvrzení a od-
povědět na pár otázek okolo peněz.

1. Je neustále zpochybňováno 
vyúčtování roku 2019.

Odpověď: Rada města projedna-
la a schválila účetní uzávěrku roku 
2019, a to v červnu 2020. Takže rok 
2019 je účetně uzavřen.

2. Lékaři pracovali za nepři-
měřeně vysoké mzdy.

Odpověď: Nedostatek lékařů je 
všeobecně známou skutečností. Po-
kud chceme provozovat malou ne-
mocnici na okraji regionu, musíme 
zaměstnancům vytvořit kvalitní pod-
mínky, abychom je do Sušice přilá-
kali. Tedy mzdu, bydlení, dopravu 
do práce, stravování či jiné bene-
fi ty. Taková strategie je normální 
ve všech nemocnicích. Uvědomme 
si, že někteří lékaři mají mnoho ho-
din přesčasové práce, služby v noci, 
o sobotách a nedělích, pohotovosti. 
Odměna špičkového, plně atesto-
vaného lékaře s velkým množstvím 
přesčasových hodin, je potom vyso-
ká. Lékař je ale „nositelem výkonu“, 
tedy jeho práce je ta, za kterou po-
jišťovny platí. A dobře ohodnotit lé-
kaře musí každý ředitel. Analýza fi r-
my Sefi ma uvádí, že průměrné mzdy 
lékařů v Sušici jsou srovnatelné se 
mzdami v nemocnici Strakonice.

3. Nemocnice dostává za po-

Nemocnice není firma

Nemocnice 3 roky od petice

skytovanou zdravotní péči platby 
od zdravotních pojišťoven. Proč 
tyto peníze nemocnici zdaleka 
nestačily?

Odpověď: Nemocnice začína-
la s lůžkovou péčí „od nuly“ (např.
lůžková chirurgie více než 2 roky 
nefungovala), a tak zálohy od po-
jišťoven byly nízké. Šlo o odhado-
vaný základ a bylo slíbeno zálohy 
navyšovat podle toho, jak porostou 
výkony. Jenže v březnu přišla prv-
ní vlna pandemie a nemocnice mu-
sela přestat operovat (nařízení Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR). Tak se 
stalo, že k navýšení záloh došlo až 
v posledním čtvrtletí roku 2020 na 
základě výkonů v letních měsících. 
Aby nemocnice mohla fungovat, po-
třebuje fi nanční výpomoc, jinak by 
si musela vzít úvěr.

4. Kolik peněz potřebovala ne-
mocnice v roce 2020?

Odpověď: Jednatelé odhadovali 
ztrátu v prvním roce fungování na 36 
mil. Kč. Do rozpočtu se ale dostala 
částka pouze 17,3 mil. s tím, že prv-
ní rok teprve ukáže na skutečnou 
potřebu. Hned na jaře se někteří 
obávali, že nemocnice bude v roce 
2020 stát 50 či 60 mil. a město to 
„neutáhne“. Nedůvěra a neochota 
ze strany vedení města byla zřejmá. 
Nakonec nemocnici z rozpočtu sta-
čilo 37,3 mil. Kč. 

5. Navýšily se zálohy od 
pojišťoven?

Odpověď: V posledním čtvrtletí 
2020 poslala VZP o 5,7 mil. Kč více 
než měsíce předtím. Je ale potřeba 
zdůraznit, že vše se vyúčtuje podle 
skutečně poskytnuté péče. Lůžková 
chirurgie přestala fungovat 4. října 
úplně a nefunguje dosud. Od 20. 
listopadu do 6. ledna byli v nemoc-
nici na interním oddělení hospita-
lizováni pouze pacienti s Covid-19. 
S většinou nemocných, vyžadují-
cích pobyt na akutním lůžku, mu-
sely vypomoci okolní nemocnice. 
Obložnost oddělení následné péče 

otevřít uzavřená oddělení – inter-
ní i chirurgické lůžkové odděle-
ní a JIP. Nemocnice svou akutní 
péči rozjela naplno. V mém kaž-
doročním ohlédnutí od petice jsem 
před rokem v článku k rozjezdu ne-
mocnice v závěru napsala „Pokud 
vše dobře dopadne, měli bychom 
tuto šanci využít, vážit si jí, ne-
bát se a nevzdát se.“ Napsala bych 
totéž i dnes? 

Minulý rok byl pro zdravotnic-
tví opravdu zatěžkávací a bohužel 
situace zapříčiněná pandemií ko-
ronaviru přetrvává. Sušická ne-
mocnice pod vedením bývalých 
jednatelů ustála jarní první vlnu 
pandemie tak, že i přes těžké pod-
mínky vládních opatření a nucené 
pozastavení plánované operativy, 
se po jejím skončení mohla akutní 
péče opět naplno rozjet. Zvyšující 
se výkonnost nemocnice a zvyšu-
jící se zálohy od zdravotních po-
jišťoven rozsvěcovalo čím dál více 
to oné pomyslné světýlko na konci 
tunelu. Nemocnice spěla k tomu, 
aby její provoz byl fi nančně udrži-
telný i pro takový rozpočet, kterým 
disponuje město Sušice. Podobně 
pozitivní závěry poskytla i analý-
za fi rmy Sefi ma, která má dlouho-
letou praxi v poskytování podob-
ných analýz nemocnic po celé ČR 
a kterou si vedení města zadalo. 

Šanci jsme využili, vážili si jí, 
nevzdávali se, ale báli jsme se? 
Báli, ale postupným zlepšováním 
méně. Ovšem někteří zastupite-

(LDN) je v poslední době velmi níz-
ká. A tedy – jak to nakonec dopad-
ne s penězi za rok 2020, se ukáže 
až při vyúčtování s pojišťovnami 
letos na jaře.

6. Bude nemocnice potřebovat 
dotace pořád?

Odpověď: Za předpokladu růstu 
výkonů a maximální obsazenos-
ti lůžek následné péče by se potře-
ba dotace měla snižovat. Takovou 
strategii měli odvolaní jednatelé 
a potvrdila ji i analýza fi rmy Sefi -
ma. Podle této analýzy má nemocni-
ce potenciál zvýšit výnosy o 30–35% 
v průběhu 2–2,5 roku. Na letošní rok 
schválili zastupitelé nemocnici dota-
ci 29 mil. Kč.

7. Jak dotace pro nemocnici 
ovlivnila rozpočet města?

Odpověď: V rozpočtu 2020 zby-
lo více než 80 mil. Kč (!). Tedy – ka-
tastrofi cké scénáře se nenaplnily.

Ukázalo se, že mohla být bez pro-
blémů fi nancována jak nemocnice, 
tak plánované investice města.

Co říci závěrem? Když město 
převzalo zpět nemocnici od Penty 
a rozhodlo se provozovat ji s akut-
ní lůžkovou péčí, muselo počítat, 
že to bude něco stát. Do nemoc-
nice se přece roky neinvestovalo, 
bylo tedy potřeba obnovit některé 
přístroje, zařízení, nakoupit záso-
by. Bohužel, zdravotní péče nasta-
vená před rokem, je minulostí. Co 
bude s nemocnicí dál, záleží na více 
skutečnostech:
a) vize nemocnice a s tím 
 související stav personálu
b) postoj zastupitelů města
c) spolupráce s Plzeňským krajem

Nemocnice není fi rma. Ze záko-
na má povinnost ošetřit každého, ale 
kolik dostane za práci zaplaceno, to 
se dozví až při vyúčtování v polo-
vině roku následujícího. Fungování 
nemocnice a její fi nancování je spe-
cifi cké a nelze srovnávat s organiza-
cemi města. Milena Stárková, 

zastupitelka města Sušice

Pracovní skupina KŠ řešila pomoc seniorům 80+ s registrací k očkování

Krizový štáb ORP Sušice informuje:

Dne 22. ledna 2021 zasedala 
pracovní skupina Krizového štá-
bu, aby vyhodnotila první část 
pomoci seniorům 80+ s registra-
cí a očkováním proti Covidu 19. 
Zasedání řídil starosta města. Jed-
nání se zúčastnil místostarosta, ta-
jemník MěÚ, tajemník KŠ, vedoucí 
Odboru sociálních věcí, velitel a zá-
stupce velitele MP, ředitelka Sociál-
ních služeb, ředitel Charity a vedou-
cí kontaktního místa. 

První fáze pomoci seniorům 
80+ probíhala od úterý 19. ledna 
2021, kdy skupiny složené se za-
městnanců Sociálních služeb, Cha-
rity, Sirkusu, Sportoviště a strážníků 
MP obdržely seznamy seniorů star-
ších 80 let a začaly seniory obcházet. 
Zaměstnanci měli za úkol informo-
vat seniory o možnosti očkování, 
a následné nutnosti registrace přes 
centrální registrační systém. Dále 
zjistit, zda mají zájem o očkování, 

zda mají někoho, kdo jim s registrací 
pomůže. V případě, že tuto možnost 
nemají, byla jim nabídnuta pomoc 
s registrací a rezervací. U seniorů 
s pohybovými problémy bude zajiš-
těn jejich dovoz a odvoz z nemocni-
ce. U imobilních seniorů bude zajiš-
těno jejich očkování v místě bydliště. 

Ve městě je 646 seniorů 80+, kte-
ré bylo nutno obejít a informovat. Po 
vyhodnocení se zjistilo, že kolem 190 
seniorů je již zaregistrováno a někte-
ří jsou již naočkováni, 95 se nechce 
očkovat, nerozhodnuto je zatím ko-
lem 30 seniorů, kolem 120 požaduje 
pomoc, 25 na adresách nebydlí a přes 
100 seniorů se nepovedlo zastihnout. 
Zbylí senioři jsou klienti Sociálních 
služeb, u kterých proběhlo očková-
ní tento týden. Nezastižené seniory 
bude znovu obcházet městská poli-
cie v sobotu, neděli a podle potřeby 
i v týdnu od 25. ledna 2021. 

Současně s touto akcí bylo 

19. ledna aktivováno Kontaktní 
místo pro tyto seniory na Městském 
úřadě, které jim zajistí registraci, re-
zervaci a pomoc s odvozem. Hned 
od úterý byly zahájeny registrace 
přes centrální registrační systém. Do 
současné doby bylo již zaregistrová-
no 38 seniorů a poskytnuto kolem 
250 telefonických konzultací. Zá-
sluhou vedoucí Odboru sociálních 
věcí paní Šafaříkové a zaměstnan-
kyň paní Šroubové a paní Dražkové 
se Kontaktní místo rozběhlo i přes 
to, že se podmínky registrace a re-
zervace v průběhu mění. V týdnu od 
25. ledna 2021 bude Kontaktní mís-
to oslovovat další seniory a provádět 
jejich registraci a navštíví 29 imobil-
ních seniorů v místě jejich bydliště 
a provedou registraci u nich doma. 
Senioři mohou kontaktovat a navště-
vovat Kontaktní místo každý den. 

Další info sledujte na stránkách 
města.   Krizový štáb, 22. 1. 2021

Hned úvodem bych chtěl kon-
statovat, že si nemyslím, že proble-
matiku Sušické nemocnice vyřeší 
počet článků v SN, sociálních sí-
tích a podobně. Přesto musím re-
agovat alespoň na některá tvrzení 
Ing. Stárkové.

Již v úvodním odstavci zmíně-
ného článku paní Stárkové je chy-
ba – nemocnici se bohužel nedaři-
lo. O tomto faktu jasně hovoří výše 
účetní ztráty nemocnice. Stejně jako 
výsledky hospodaření jednotlivých 
pracovišť, podle kterých vytvořila 
chirurgická pracoviště za 10 měsíců 
roku 2020 ztrátu 18 milionů korun.

Určitě je smysluplné, disponu-
je-li nemocnice provázaným kom-
plexem služeb (chirurgie, interna, 
JIP a komplement), ale ještě lepší je 
doplnění uvedených služeb o násled-
nou péči s rehabilitací, ARO a řadu 
ambulantních provozů. Na tyto pro-
vozy Ing. Stárková ve svém článku 
zapomněla a právě tyto provozy tvo-
ří téměř veškerý zisk nemocnice.

Fakt, že rada města projedna-
la a schválila účetní závěrku roku 
2019, ještě neznamená, že je vše 
v pořádku. Vzhledem ke stavu účet-
nictví, závazkům a pohledávkám, 
které se při kontrole objevily, bude 
třeba doúčtovat účetní operace za 
cca jeden milion korun.

Úroveň mezd v nemocnici je 
potřeba posuzovat ve vztahu k pří-
jmům. Není možné, aby jakáko-
liv organizace spotřebovala 115 % 
svých příjmů k výplatě mezd. Dal-
ším problémem je neprůhledný sys-
tém odměňování, kdy za stejnou prá-
ci bylo placeno různě a některé platy 
nebyly podloženy prací, ba ani pří-
tomností v nemocnici! 

Konstatovat, že průmětné platy 
lékařů jsou srovnatelné se mzdami 
ve Strakonicích, je velmi zavádějící 
zejména vzhledem ke skutečnosti, 
že nejvyšší platy v nemocnici jsou 
o 300% vyšší než ty nejnižší a při 
nízkém počtu lékařů je hodnocení 
průměrem velmi zavádějící.

Nemocnice zdaleka neprodu-
kuje takový výkon, aby mohla hos-
podařit beze ztráty. Všechny na-
smlouvané výkony jsou uhrazeny 
a zálohy jsou navyšovány. Problé-
mem však je poskytovaná péče, kte-
ré nebyla nebo není nasmlouvána!

Opět velmi zavádějící je tvr-
zení, že nemocnice použila cca 
14 milionů korun z přebytku roku 
2019. Ten byl také vytvořen dota-
cemi či doplatky ze strany města, 
plus uvedených 37,3 milionu korun, 
tedy ztráta nemocnice činí více než 
50 milionu korun, a to ještě není hos-
podaření zcela uzavřeno.

Zálohy od pojišťoven se skuteč-
ně navýšily a je pravdou, že v uve-
deném období se nemocnice mu-
sela postarat o COVID+ pacienty 
a zdůrazňuji, že tuto bezprecedentní 
situaci zvládá personál nemocnice 
velmi dobře! 

Hlavním důvodem všech opatře-
ní v nemocnici byla a stále je povin-
nost postarat se o všechny COVID+ 
pacienty a to i přes to, že ani zaměst-
nancům se nevyhnula nákaza. Pro-
to bylo rovněž nutno dočasně snížit 
kapacitu následné péče a to i vzhle-
dem k faktu, že okolní nemocnice 
neprovádějí chirurgické a ortope-
dické operace a výrazně se snížila 
potřeba lůžek následní péče.

Je tedy velmi obtížné predikovat 
hospodářský výsledek roku 2020, 

když navíc není kompletně a řádně 
předáno účetnictví nemocnice od 
soukromé společnosti!

V bodě 6 je opět velmi obecná 
a nepřesná odpověď. I při ma-
ximálním využití kapacity ne-
mocnice není reálné zvýšení vý-
nosů o 30–35 %, tj. cca 50 milionů 
korun.

Při tomto odvážném konsta-
tování by bylo korektní uvést, na 
kterých odděleních by došlo k tak 
markantnímu nárůstu. Navíc samo-
zřejmě s nárůstem výkonů rostou 
i náklady na ně vynaložené. Do-
kladem tohoto tvrzení je ztráta na 
oddělení chirurgie za 1–10/2020 ve 
výši 18 milionů korun.

A jak dotace pro nemocnici 
ovlivnila rozpočet města? Odpo-
věď je značně účelová a zavádějící – 
v rozpočtu města chybí 50 milionů 
korun, které „spotřebovala“ nemoc-
nice, argumentace dosaženým pře-
bytkem rozpočtu města je úsměvná.

Nemocnice má sice trochu od-
lišné metody podnikání, především 
předmět podnikání, ale jinak se na 
ni vztahují všechna pravidla jako na 
běžnou obchodní společnost a je jen 
na nemocnici, jak se se způsobem 
úhrady výkonů vypořádá.

Řešení vidím ve správném na-
stavení struktury a objemu posky-
tované péče. Pro upřesnění – není 
sporu o zaměření nemocnice uve-
deném v začátku článku, kouzlo je 
jako vždy v detailu – tedy v prová-
děných výkonech a jejich úhradě.

Zaráží mě, že si tyto elementární 
skutečnosti paní kolegyně Stárková, 
která měla léta na starost zdravotnic-
tví v Plzeňském kraji, neuvědomuje.

Petr Mottl, starosta města

lé města Sušice se nejspíš obáva-
li o zatížení na městský rozpočet 
natolik, že oba jednatele dne 14. 9. 
2020 nečekaně odvolali, bez mož-
nosti jakékoli diskuze. Na jejich 
místo dosadili člena dozorčí rady, 
která odvolání doporučila. 

Záhy podalo výpověď 9 léka-
řů a současný ředitel uzavřel chi-
rurgické lůžkové oddělení. Akut-
ní plánované chirurgické výkony 
i přes začínající a probíhající dru-
hou vlnu pandemie nyní nebyly 
zákonem pozastaveny, ale byly po-
zastaveny důsledky výměny jed-
natelů nemocnice. Na konci listo-
padu tak sušická nemocnice přišla 
o část svého největšího bohatství, 
kterým jsou lékaři a sestry. Ještě 
v létě jsem věřila, že nemocnice 
na konci roku oslaví svůj první rok 
návratu akutní péče. A nyní? Jaké 
služby nyní poskytuje nemocnice? 
Jaké z toho budou dopady na vý-
konnost nemocnice, která určuje 
výši záloh od zdravotních pojiš-
ťoven? Jaká oddělení bude ne-
mocnice poskytovat po zmírnění 
pandemie? 

Dnes nemůžu říct, že věřím, 
a jestli mám být upřímná, tak ná-
vratu akutní péče pod tímto vede-
ním vlastně vůbec nevěřím. Nadě-
je však umírá poslední. Doufám, 
že občané Sušice využijí možnosti 
hlasovat v připravovaném referen-
du a akutní lůžkovou péči v sušic-
ké nemocnici podpoří.  

Zuzana Hrabá



BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupíme stavební pozemek 
(i se starou stavbou) s výhle-
dem do krajiny do cca 20 km 
od Sušice. Volejte, prosím, na 
tel. 608 702 468 
Hledám pronájem malé -
ho bytu, nekuřák, důchod-
ce, nejraději na vesnici. Tel. 
606 406 010
Hledám k pronajmutí menší 
zahradu, údržba + nájem sa-
mozřejmostí! Tel. 606 406 010

Koupíme stavební pozemek 
(i se starou stavbou) s výhle-
dem do krajiny do cca 20 km 
od Sušice. Volejte, prosím, na 
tel. 608 702 468 
Prodám pole o celkové výměře 
5.808 m2 mezi Vacovem a Sta-
chy. Pole je v lánu mezi ostat-
ními zemědělskými pozemky. 
Je v pronájmu místnímu farmá-
ři (smlouva s roční výpovědní 
lhůtou). Podle katastrální mapy 
je přístupné z obecní polní ces-
ty. Lokalita má charakter po-
losamoty, jedná se o místo asi 
300 m od zastavěné části obce 
z jedné strany a 300 m od nej-

PRODEJ
Prodám nový nepoužitý bi-
det, pisoár a sprchovací kout 
– za 50% původní ceny. 3 ks 
zámecké lucerny levně. Tel. 
721 216 369
Prodej krmného pečiva. Nabí-
zím ostření nožů, nůžek a no-
žíků do mašinek na maso. Tel. 
605 320 536 
Prodám jablka ze Sušicka bez 
chemického nánosu. I. kat. = 24 
Kč/Kg; II. kat. = 14 Kč/Kg. Zn. 
Spartany a jiné. Tel. 606 633 919
Prodám dvoje dívčí brusle. 
Jedny velikost 26–29 a druhé 
30–33. Jako nové, 2x použité. 
Cena za jedny brusle 450 Kč. 
Tel. 723 606 833
Prodám auto Suzuki swift, rok 
výroby 2000, najeto 83.000, 
první majitel, cena 10.000 Kč. 
Tel. 737 873 307
Prodám půdní frézu PF 62 
s brzděným přívěsem a příslu-
šenstvím na úpravu půdy. Cena 
dohodou. Tel. 603 180 331
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejo-
malby. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím hoblovku s protahem 
a kovadlinu nejlépe i s výhní, 
kleštěma a kladivama a ješ-
tě koupím malotraktor 4x4 
TZ4K14 TK10 TK12 či jiný. 
Tel. 732 357 828
Koupím jakékoliv staré hodi-
ny. Tel. 605 320 536
Koupím štěně boloňského psí-
ka. Tel. 607 839 779
Koupím Simson S51 Enduro, 
Elektronik, stav nerozhoduje, dále 
Jawa pionýr, moped a auto moto 
veterán díly. Tel. 776 822 803
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Koupím sololit (dřevodesky) 
pouze tl. = 3mm, jakékoliv dél-
ky/šířky, jenom dobré kvali-
ty. Rub dřevodesek musí mít 
čtvercové mřížkování! Tel.:
606 633 919
Koupím jakoukoliv tahací har-
moniku – akordeon, chroma-
tiku, heligonku i v nálezovém 
stavu. Jsem sběratel. Mobil: 
728 230 625
Koupím hoblovku se spodním 
protahem KDR Rojek i doma 
dělanou a nějakou frézu s ná-
řadím (Ter u va r i  systém 
Hond a)  nebo j i nou .  Tel . 
703 680 317
Koupím gramofonové LP 
desky české i zahraniční. Tel. 
605 768 105, stačí SMS zavo-
lám zpět
Koupím bubnovou či lištovou 
sekačku i rozbitou a nějakého 
pionýra či babetu a míchačku 
malty, menší, starší do 500 Kč. 
Tel. 603 860 333
Koupím staré pivní láhve s li-
tými nápisy, staré zápalkové 
nálepky a krabičky, reklam-
ní plechové a smaltové cedule, 
papírové dopisní zálepky, staré 
pohlednice Sušice a okolí. Při-
jedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. 
Tel. 603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, 
bodáky, celty, maskáče, odzna-
ky, vyznamenání, čepice, atd. 
Volejte na 775 628 987
Koupí m  s t a r š í  mot o rk u 
Babeta, Jawa, Zetku, Sim-
son, Pionýr, Stadion. Tel: 
721 707 587
Koupím známky, mince, ban-
kovky, obrazy, staré hodiny, 
vojenské předměty – šavli, uni-
formu a podobně. Můžete na-
bídnout i jiné staré předměty 
nebo celou sbírku a pozůsta-
lost. Tel. 722 777 672

bližší stavby (samoty) z dru-
hé strany. Z pozemku je krás-
ný výhled do okolní šumavské 
krajiny. Cena 37 Kč/m2. Mobil 
773 970 512 
Koupím nemovitost – byt, po-
zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dnů. Tel. 
605 768 105
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylo-
va. Tel. 604 578 285
Pronajmu v Sušici, Nádražní 
ulici plechovou garáž o veli-
kostech 3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, 
manipulační plochu, sklady 
atp. Velikost cca 1.500 m2 až 
cca 2.500 m2. V okolí Sušice 
do 15 km. Prosím, nabídněte. 
Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro 
prodej, darovací smlouvu, dě-
dické řízení, úvěr, hypotéku, 
účetnictví apod. – kvalitně 
a rychle. I. Drábková, Sušice. 
Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Hledám brigádu jako strážný 
– hlídač apod. Důchodce. Tel. 
606 406 010
Hledám ženu důchodové-
ho věku, která by měla zájem 
v tomto nelehkém období o po-
byt na venkově. Jsem důchod-
ce a žiji v rod. domku ve stře-
diskové obci. Mohu nabídnout 
pokoj s příslušenstvím. Mob. 
721 216 369
Online výuka angličtiny, pří-
prava na maturitu, opravné 
i přijímací zkoušky. Doučová-
ní ZŠ/SŠ. Tel. 776 180 080
Doučování matematiky a čes-
kého jazyka. Příprava na při-
jímací a opravné zkoušky. Pří-
prava k maturitní zkoušce z Čj. 
Kurzy pro jednotlivé ročníky 
ZŠ. Tel. 604 430 156
Hledám brigádně jakoukoliv 
práci – soboty, neděle – i za 
špatného počasí – výkopové 
práce, na stavbě, v lese a pod. 
Možno volat po 15 hod. Tel. 
604 880 966
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, 
židlí a čalounění, Zdeněk Ku-
beš, telefon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů , ovocných stromů , seče-
ní trávy a údržbu zahrad. Tel. 
722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. Tel. 
721 484 172



Dobrý den, přátelé.
Byť by se mohlo zdát, že 

v Českých zemích vládl v do-
bách husitských jen chaos 
a tlupy zdivočelých ozbrojen-
ců vypalujících kláštery a mor-
dujících mnichy, 
nebylo tomu tak. 
V časech, kdy se 
Češi vzbou ř i-
li vůči katolic-
ké církvi a zů-
stali bez krále, 
vládly v zemi 
s t a n d a r d n ě 
zemské sněmy. 
Ten Čáslavský 
byl přelomový, 
a věnovali jsme se mu posled-
ně. Než se k husitským sněmům 
opět vrátíme, dovolím si malou 
odbočku. Zastavím se u muže, 
jímž to vlastně celé začalo.

John Wycliffe, česky Jan Vik-
lef (asi 1320/1331 – 1384). Ang-
lický fi losof, teolog na Oxfordské 
univerzitě a propagátor reforem 
římskokatolické církve. Velká 
část jeho učení byla postupně od-
souzena coby hereze, Jan mu-
sel opustit universitu a až do své 
smrti žil v ústraní. Všechna Vik-
lefova díla i díla jeho přívržen-
ců byla konfi skována a zničena, 
anglický zákon z roku 1401 (De 
heretico comburendo) dokonce 
hrozil všem, jimž by bylo doká-
záno šíření kacířských myšle-
nek, trestem smrti upálením. Na 
kostnickém koncilu (1415) bylo 
45 vět z Viklefových spisů za-
traceno, Viklef byl prohlášen za 
kacíře a koncil nařídil, aby byly 
jeho kosti vyňaty z posvěcené 
půdy a spáleny. Nicméně – Vik-
lefovy myšlenky velmi silně za-
rezonovaly u českých vzdělanců 
té doby, jmenovitě např. u Sta-
nislava ze Znojma, Jana Husa, 
Jeronýma Pražského, Jakoubka 
ze Stříbra…, a jak již víme, an-
glický žák Johna Wycliffa Petr 
Payne se stal významnou posta-
vou českého husitského, reform-
ního hnutí.

Wycliffe byl tedy první… 
Sice vyobcován ze společnos-
ti, ale přežil a nebyl upálen, 
jako Jan Hus, či Jeroným Praž-
ský. Jeho reformní myšlenky 
se však v Anglii podařilo círk-
vi udusit. Mj. proto, že ztratil 
oporu královského dvora, po-
tažmo šlechty. Situace v Čes-
kých zemích byla po jeho smr-
ti, na přelomu 13. a 14 století, 
jiná. A tak, i díky českému králi 

Václavu IV., byl v Čechách na-
startován proces, který nakonec 
skončil vznikem české (a ev-
ropské) reformace. Proto mohl 
počátkem června 1421 zased-
nout Čáslavský sněm, proto na 

něj nebyli histo-
ricky poprvé po-
zváni církevní 
hodnostáři, pro-
to na něm bylo 
cí rkvi odňato 
právo rozhodo-
vat o světských 
vě c e ch ,  p r o -
to mohl sněm 
(opět historicky 
poprvé) sesadit 

krále a převzít jeho pravomoci. 
Obrovský, radikální zlom v do-
savadních evropských dějinách.

Sněmy. Nedlouho po Čáslav-
ském, v polovině června 1421, 
se v Brně sešel moravský zem-
ský sněm. Měl rozhodnout, 
zdali přistoupí k závěrům sně-
mu Čáslavského. Jednoznačný 
závěr přijat nebyl. Země Ko-
runy české tedy zůstaly nadále 
politicky rozděleny – Morava 
a také většina slezských knížat 
i obojí Lužice se stavěla k hu-
sitské reformaci zdrženlivě. A – 
v protikladu k české šlechtě – 
podporovala Zikmunda v jeho 
úsilí získat českou korunu.

A tak v březnu 1422 svěřil 
Zikmund správu Moravy svému 
nastávajícímu zeti Albrechtovi 
Habsburskému. Doufal, že se mu 
podaří proměnit Moravu v silné 
nárazníkové pásmo vůči husi-
tům. V srpnu 1422 se v Čásla-
vi sešel druhý sněm. Neobsaze-
ný český trůn se česká šlechta 
snažila vyřešit tzv. polskou ces-
tou – oslovila knížete litevské-
ho Zikmunda Korybutoviče. Ten 
byl v Čáslavi zvolen zemským 
správcem (posléze se stal husit-
ským hejtmanem a zaníceným 
šiřitelem husitských myšlenek), 
volba to byla však diskutabilní, 
neboť se k ní nedostavili katoličtí 
zástupci právě kvůli nesouhlasu 
s nominací Korybutoviče. Navíc 
– sněmy začaly narážet na Jana 
Žižku. Tomu začínalo být jas-
né, že jednotné a vnitřně stabilní 
země, potažmo prosazení Praž-
ských artikulů, dosáhne pouze 
ohněm a mečem.

Pokračování příště.
Buď t e  zd ráv i ,  p řátelé . 

A jednotni!
23. ledna 2021

Martin Mejstřík
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John

Minulou hádankou byla Polán-
ků roubenka, krásné typické šu-
mavské stavení se zvoničkou. Tato 
pro mnohé jedna z nejhezčích do-
chovaných chalup na Šumavě, snad 
jedna z nejstarších, se nachází ve 
Zvíkově, čp. 3 u Hlavňovic. 

Dorazilo velké množství zpráv 
od čtenářů. Antonín Skolek: „Mám 
dojem, že se jedná o objekt v lo-
kalitě Zvíkov, na cestě ze Zámyš-
le a Javoříčka. Vede tudy také tu-
ristická a cyklostezka směrem na 
Puchverk a Petrovice.“ (asi 2 km 
jihozápadně nad Hlavňovicemi ve 
směru na Kaple) 

Luděk Kolář: „Dobrý den, pro-
tože celý svůj dosavadní život jsem 
prožil v obci Hlavňovice, nebylo 
těžké poznat, že uvedená fotogra-
fi e pochází z nedaleké vesničky Zví-
kov. Na snímku je venkovská used-
lost č.p. 3, zapsaná na ústředním 
seznamu kulturních památek. Sel-
ská usedlost sestává z obytné budo-
vy, stodoly, chlévů a zvoničky a je 
ukázkou šumavské lidové archi-
tektury 19. století se stářím okolo 
200 let. Památkově je chráněna od 
roku 1964.“

Hezky to shrnul Jan Mautner: 
„Na obrázku je chalupa ,u Po-
lánků‘ ve Zvíkově, asi nejhezčí na 
Sušicku. Je stará více než 250 let, 
pěkně udržovaná a prakticky stá-
le obývaná. V minulosti zde maji-
telé při hospodářství provozovali 
i hospodu, kde se scházeli obyvate-
lé místní i z okolních vesniček a sa-
mot. Čepovali zde protivínské pivo 
ze skladu v Jiřičné, hospoda zanik-
la po druhé světové válce.

Zvíkov je malá osada s pou-
hými čtyřmi usedlostmi, v letech 
1849–1961 byla součástí obce Zá-
myšl, nyní spadá pod Hlavňovi-
ce. Již v berní rule z roku 1654 pro 
Prácheňský kraj jsou ve Zvíkově 
uváděni 4 hospodáři: Matěj Říha, 
Vít Zelnar, Jiřík Kutaš a Matěj Po-
lánka. Do dnešního dne jsou oby-
vatelé těchto usedlostí nazýváni ,po 
chalupě‛, Říha, Zelnar, Kutaš a Po-
lánka, i když už mají jiná příjmení.

V souvislosti se Zvíkovem jsem 
si vzpomněl na úsměvnou přího-
du, která se udála před pár lety. 
Pohyboval jsem se na Zámyšli 
u křižovatky na Zvíkov, když po 
silnici přijela skupina dětských 
cyklistů se svým vedoucím. Za-
stavili na křižovatce, vedoucí vy-
táhl mapu, prohlížel si naviga-
ci, kterou měl na řidítkách kola 
a nad něčím se dohadovali. Pro-

tože jsem stál poblíž, tak se mě 
vedoucí zeptal, jak daleko je na 
hrad. Po mé otázce, zda velhartic-
ký, odpověděl ,ne, Zvíkov‛, a uká-
zal na směrovku cyklotrasy na 
Zvíkov. Myslel jsem, že si dělá 
legraci, tak mu odpovídám ,něco 
přes 90 kilometrů‛. Nevěřícně se 
na mě podíval, dal dětem povel 
a odjeli směr Zvíkov. Tak jsem 
usoudil, že asi při zeměpisu na 
základní škole chyběl a soutok 
Otavy s Vltavou si umístil někam 
do oblasti Kochánovských plání. 
Přeji vám i Sušickým novinám 
hodně úspěchů v roce 2021 a tě-
ším se na další hádanky.“

Petr Kopelent: „……. Ze Zvíkova 

pocházela Maruška Klímová, kte-
rá nešťastnou náhodou padla na 
sklonku druhé světové války, kul-
kou amerického vojáka. Této ne-
šťastné události je věnován i jeden 
díl ,Zmizelé Šumavy‛ pana Emila 
Kintzla.“

Další správné odpovědi zasla-
li: Jana Rajtmajerová z Přestanic, 
Eliška Valvodová z Petrovic, Mar-
tin Noha, Alena Janoutová. Všem 
vám moc děkuji. 

Dohledal jsem, že v roce 1893 
bylo ve Zvíkově a samotách Ada-
metzhof a Dolina 6 domů, 33 oby-
vatel. Dnes se zde uvádí 4 domy 
s 2 trvale žijícími obyvateli. 

Na jedné archivní fotografii 
máte zachycen interiér světnice 
domu čp. 3 ve Zvíkově se zacho-

valou pecí a představěným zděným 
sporákem s kachlovou troubou. Ne-
zbytným doplňkem byla zavěšená 

bidla sloužící k sušení květin či utě-
rek nebo k odkládání oděvů. 

Na další fotografi i máte zachy-
cenou chalupu v sousedním Javo-
říčku, kde se roku 1925 nechali Jo-
sef a Terezie Kopelentovi s dcerou 
vyfotografovat na památku před 
svým domem čp. 2. O rok později 
byla tato dřevěná chalupa přesta-
věna do kamene. 

V tomto turisticky méně zná-
mém kraji se můžete pokochat nád-
hernými výhledy do kraje, které 
jsou orientované převážně směrem 
na Sušici. Ve zdejších sousedních 
obcích můžete narazit na několik 
zachovalých staveb hodnotné lido-
vé architektury, zde v hlavně v Če-
leticích. Lidé v této oblasti žijí více 
v souladu s přírodou, někteří chova-
jí hospodářská zvířata. (Na snímku 
je stará velká stodola v Javoříčku.) 
Za poslední léta se zde postavilo pár 
zajímavých nových domů. Převáž-
ná většina domů je ale zastaralých, 
potřebují opravu. Na druhou stra-
nu vypovídají o své historii a za-
ujmou tím zvídavé oko mnohého 
návštěvníka. Zdejší kraj určitě po-
nouká k většímu prozkoumání. 

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

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

POZNÁVÁTE?

„Piana do škol“ – pomozte nám hlasováním
V listopadu jsem informo-

vala o možnosti získat nové pi-
anino PETROF díky projektu 
manželů Komárkových „Piana 
do škol“. Do 20. ledna přišlo na 
náš účet ve veřejné sbírce více 
než 47 500 Kč. DĚKUJEME!

Nyní se nám naskytla dal-
ší šance, jak se k vysněnému 
cíli přiblížit. Česká společnost 
Cleverlance, která poskytuje 
konzultace a komplexní soft-
warové služby zejména v ob-
lasti f inancí, pojišťovnictví 
a telekomunikací, doplat i-
la klavír ZUŠ Polička a dal-
ší (zatím blíže nespecif iko-
vanou) částku poukáže škole, 
která vzejde z veřejné anke-
ty na facebooku Cleverlance. 
Mezi 5 školami, které si fir-
ma do ankety vybrala, je také 
naše „osmdesátiletá mladi-
ce“. Máme obrovskou radost!

Prosíme tedy všechny příz-
nivce, aby si našli chvilku času 
a na uvedeném odkazu nám dali 

svůj hlas. Samozřejmě budeme 
vděčni i za každý byť drobný fi-
nanční příspěvek. Hlasovat mů-
žete do 30. ledna tohoto roku.

https://www.facebook.com/pianadoskol
https://www.facebook.com/Cleverlance.

Více informací a možnost 
hlasovat najdete na fb naší ZU-
Šky, na fb pianadoskol nebo na 
fb Cleverlance.

Děkujeme a věříme, že to spo-
lečně dokážeme!

Milena Naglmüllerová
ZUŠ Fr. Stupky Sušice
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Důvodů, proč je dobré vracet 
do krajiny mokřady a obnovit fun-
gující vodní režim, je mnoho. Tím 
nejdůležitějším je ochrana vody 
jako takové. Ať už jde o prameniš-
tě, rašeliniště, podmáčené lesy nebo 
říční nivy, jsou tato zamokřená mís-
ta v krajině nesmírně užitečná pro 
zadržování a akumulaci vody, tedy 
vytváření jejích zásob na povrchu 
i v podzemí. Výhody této schop-
nosti mokřadů se naplno ukáží jak 
při intenzivních či dlouhotrvajících 
srážkách, tak v období sucha. Zjed-
nodušeně řečeno – když nastane su-
cho, v mokřadech je vody stále dost, 
její přítomnost zmírňuje přehřívání 
krajiny a i nadále sytí potoky a řeky. 
Prší-li naopak příliš, voda se hlav-
ně v poříčních mokřadech zdrží, 

zpomalí a nepůsobí škody při kaž-
dém vydatnějším dešti. Tento fakt je 
podstatný v ochraně lidských sídel. 
Z odvodněné krajiny naopak voda 
rychle odtéká, povodňové vlny po 
nárazových deštích vznikají častě-
ji a stejně tak i škody na majetku. 
V suchých obdobích se krajina zase 
přehřívá a mizí z ní voda, což je ob-
zvláště v posledních letech čím dál 
zřetelnější.

V minulosti se odvodňovalo 
na velmi rozsáhlém území, často 
i v místech, kde to nedávalo smy-
sl ani z hlediska lesnické nebo ze-
mědělské produkce. To se bohužel 
nevyhnulo ani Šumavě a jejímu 
podhůří, kde zaniklo mnoho vý-
znamných mokřadních ploch. Sprá-
va Národního parku a Chráněné 
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Drobné a mělké potoky dokáže obnovit šikovný bagrista – lokalita 
Pod Skelnou.

Vážka rudá

Loni obnovila Správa NP Šumava 243 ha mokřadů

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek a nabízí fi nanční pomoc i na jejich ochranu

Český svaz ochránců příro-
dy (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 
Rokem vážek. Během roku bu-
dou – dovolí-li koronavir – po 
celé České republice probíhat za-
jímavé aktivity, díky kterým se 
veřejnost dozví více o této pozo-
ruhodné skupině hmyzu i o pro-
středí, ve kterém žijí. Již nyní 
však ČSOP nabízí fi nanční pod-
poru aktivit na pomoc vážkám. 

Proč zrovna Rok vážek? Kromě 
toho, že vážky jsou krásné a samy 
o sobě pozoruhodné, jsou i sym-
bolem zachovalých vodních ploch 
a mokřadů. Míst, kterých je i přes 

krajinné oblasti Šumava ale již od 
devadesátých let 20. století postu-
puje podle dlouhodobého Programu 
revitalizace šumavských rašelinišť 
a mokřadů, jehož cílem je náprava 
vodního režimu v tomto jedinečném 
území. Třetí etapou tohoto programu 
je pak rozsáhlý projekt „Život pro 
mokřady“, který právě nyní probíhá 
a díky němuž bude obnoveno dalších 
zhruba 2000 hektarů mokřadů a 13 
kilometrů malých vodních toků na 
Šumavě, a to do konce roku 2024. 
Voda nezná hranice, a proto se na 
řešení tohoto projektu spojily čtyři 
důležité subjekty v Čechách a v Ba-
vorsku. Jsou to správy obou národ-
ních parků Šumava i Bavorský les, 
a dále BUND Naturschutz in Bayern 
a Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích.

Uplynulý rok 2020 byl v sedmile-
tém období projektu prvním revitali-
začním. Téměř dva roky před tím se 
zaměstnanci Správy NP Šumava vě-
novali podrobnému mapování odvod-
něných lokalit, přípravě projektových 
dokumentací a vyřizování vodopráv-
ního povolení – revitalizace mokřa-
du je totiž vodní stavbou. Počátkem 
července byla zahájena revitalizační 
opatření na 14 lokalitách, z nichž hned 
6 se nacházelo na Prášilsku v blízkosti 
silnice z Hartmanic do Železné Rudy. 
Zde se jednalo hlavně o prameniště, 
luční mokřady a rašelinné lesy, které 
byly silně odvodněny za dob Vojen-
ského újezdu Dobrá Voda. Další revi-
talizovaná místa byla na Modravsku 
a v okolí Stožce.

Na těchto místech chtěli lidé 
v dřívějších dobách mokřady hlavně 
zúrodnit a zpřístupnit, a proto se bu-
dovaly mělké kanály, kterými voda 
odtékala a plochy bylo možné snad-
něji obdělávat nebo z nich těžit dře-
vo. Za dob vojenského újezdu byly 
staré odvodňovací kanály mnohde 
prohloubeny technikou nebo trha-
vinami, což zapříčinilo zaklesnutí 
hladiny podzemní vody někdy až 
o neuvěřitelné dva metry pod po-
vrch. Mokřady tím byly důkladně 
vysušeny. Z pramenů často zůstaly 
jen torza a narovnané potoky tekly 
hluboko na dně odvodňovacích ka-

nálů. Postupem času se potoky ero-
zí zarývaly ještě hloub a tak vznikly 
až 3 m hluboké zářezy, které mů-
žeme vidět například na Zhůří pod 
Hadím vrchem nebo pod parkoviš-
těm v místě bývalé obce Glaserwald 
(Skelná).

Cílem projektu „Život pro mok-
řady“ je mokřady a přírodní potoky 
znovu obnovit a do krajiny vrátit. 
A jak taková revitalizace probíhá? 
Mohlo by se zdát, že to není žádná 
věda. Odvodňovací kanály je po-
třeba zrušit, takže se blokují ma-
lými dřevěnými hrázkami a zasy-
pávají zeminou. Ovšem aby vše 
fungovalo tak, jak má, je nutné re-
spektovat hydrologii a morfologii te-
rénu a také charakter obnovovaného 
mokřadu. Revitalizací se zvyšuje 
hladina podzemní vody a potoky 
se z odvodňovacích kanálů vracejí 
do svých původních tras. Mokřady 
se ale v žádném případě nezaplavují 
chaoticky, hladina podzemní vody 
se totiž vždy vrací na původní úro-
veň, která zde byla před odvodně-
ním. A ta je pro každý typ mokřa-
du jiná. Dřevěné hrázky proto mají 
vždy přesně určený počet i umís-
tění, které je dáno sklonem terénu 
a typem mokřadu. Také potokům 
je třeba vrátit jejich zvlněnou podo-
bu a mělké koryto, nestačí je jen po-
slat do původní trasy. To vše se musí 
dobře spočítat a připravit. 

V loňském roce se v terénu pra-
covalo velmi pilně i přes problema-
tickou epidemiologickou situaci. Po-
dařilo se obnovit mokřady a vodní 
režim na 247 ha ploch. Dohromady 
bylo zablokováno 37 km odvodňo-
vacích kanálů, což se rovná přibližně 
trase z Prahy do Mělníka. Do těchto 
kanálů bylo zabudováno přes 1900 
příčných dřevěných přehrádek, které 
spolu se zasypáním zeminou zajisti-
ly jejich ucpání. Dále bylo obnoveno 
4,5 km drobných potoků, které se 
z hlubokých kanálů vrátily do svých 
původních tras a mělkých koryt. Ob-
nova mokřadu přitom neznamená, že 
v místech revitalizace se musí auto-
maticky přestat hospodařit na celé 
ploše. Většinou jde o zhruba 15 pro-
cent území, které je vráceno vodě, 

a na zbytku se dále pase, seče nebo 
hospodaří v lese. Daří se tak skloubit 
snahy udržet vodu v krajině a součas-
ně i možnost nadále území hospodář-
sky využívat.

Projekt Život pro mokřady, 
o kterém je řeč, ale nezůstává pou-
ze u revitalizačních opatření v teré-
nu, které provádějí specializované 
fi rmy. Díky podpoře z evropského 
programu LIFE máme prostor i na 
to, abychom pozvali zájemce z ve-
řejnosti na nejrůznější mokřadní 
akce, při kterých je možné si proble-
matiku zblízka prohlédnout a do-
konce i „osahat“. V letních měsí-
cích vás rádi uvítáme na exkurzích 
do odvodněných, nepoškozených 
i obnovených mokřadů, při kterých 
je možné pozorovat, jak voda v kra-
jině funguje (obíhá) nebo diskuto-
vat právě o důležitosti mokřadů. 
Ještě něco navíc pak můžete za-
žít při tzv. „Dnech pro rašeliniště“, 
kde nám dobrovolníci každoročně 

pomáhají na stavbě při revitalizaci 
a přímo se tak zapojí do obnovy jed-
noho z šumavských mokřadů. Dále 
provádíme žáky a studenty naším 
výukovým program o vodě v kra-
jině, pořádáme veřejné přednášky, 
do nadcházejících let připravuje-
me dokumentární fi lm o obnově 
mokřadů na Šumavě nebo výstavy 
věnované tomuto tématu. A kde se 
dozvíte aktuální informace o těch-
to aktivitách? Navštivte naše webo-
vé stránky a máte-li zájem, napište 
nám a pojďte s námi do mokřadů!

life.npsumava.cz
Mnoho zajímavých informací 

o mokřadech se můžete dozvědět 
hlavně 2. února, kdy slavíme Svě-
tový den mokřadů jako připomenutí 
50 let od podepsání tzv. Ramsarské 
úmluvy. Ta zaštiťuje celosvěto-
vou ochranu a rozumné využívá-
ní všech možných typů mokřadů.

Lukáš Linhart, Iva Bufková
Správa Národního parku Šumava

K zablokování a zasypání odvodňovacích kanálů na vysušených pra-
meništích využíváme techniku.

Voda se vrátila také do vysušené rašelinné louky.

Prameniště na Malém Boru naplněné vodou dva měsíce po revitalizaci.

řady politických proklamací o nut-
nosti zadržování vody v krajině stá-
le větší nedostatek. Nejen, že se 
neobnovují dostatečně rychle, ale 
leckde dosud i mizí (jsou zaváže-
ny a podobně) či jsou nevhodným 
hospodařením (např. intenziv-
ní chov ryb) degradovány. Český 
svaz ochránců přírody by rád, aby 
si lidé začali mokřadů více vážit; 
napomáhali jejich obnově a bránili 
jejich zániku. Nejen jako míst, ke 
kterým obracíme své zraky coby 
k přirozené „klimatizaci“ v dobách 
letních veder, ale i míst plných ži-
vota, plných nejrůznějších – mnoh-
dy i velmi vzácných – rostlin a ži-
vočichů. Právě vážky, tyto létající 
drahokamy, jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pe-

čuje o řadu mokřadů, tůní a rybní-
ků a přibližuje tato místa veřejnos-
ti. Nabízí však také fi nanční pomoc 
dalším subjektům, které by se chtě-
ly do ochrany (nejen) vážek zapo-
jit. V rámci Národního programu 
ČSOP Ochrana biodiverzity mo-
hou spolky žádat o fi nanční podporu 
jak na mapování vzácných druhů, tak 
na drobnější praktická opatření v te-
rénu, mimo jiné právě třeba na obno-
vu tůní, které potřebují vážky pro své 
přežití. Ti, kteří se chtějí starat o ně-
jaký mokřad dlouhodobě, se mohou 
zapojit do dalšího programu ČSOP 
– založit pozemkový spolek. Pozem-
kové spolky jsou organizace, chránící 
cenné přírodní lokality a pečující o ně 
na základě vlastnického či smluvní-
ho vztahu k pozemkům. ČSOP na-

bízí zájemcům o založení pozemko-
vého spolku pomoc nejen fi nanční, 
ale i metodickou, odbornou a právní. 
Bližší informace o obou programech 
ČSOP i o aktuálně vyhlášených vý-
běrových řízeních, jejichž uzávěrka je 
v polovině března, najdete na webo-
vých stránkách www.csop.cz.

Vyhlášením tematického roku by 
ČSOP rád upozornil na ohrožení kon-

Motýlice lesklá  foto Jan Moravec

krétní skupiny rostlin či živočichů 
a vyzval veřejnost k zapojení do její 
ochrany. Očekávat během roku mů-
žete vycházky za tajemstvím mokřa-
dů, putovní výstavu o vážkách a jejich 
ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecja-
ká překvapení. Sledujte aktuality na 
webových stránkách www.csop.cz.

Generálním partnerem Národní-
ho programu ČSOP Ochrana biodi-

verzity jsou Lesy České republiky, 
s. p., program je dále spolufi nanco-
ván Ministerstvem životního pro-
středí ČR, Nadačním fondem Veo-
lia a Nadací Ivana Dejmala.

Bližší informace: Jan Moravec, 
Český svaz ochránců přírody, tel.: 
777 063 340

Tisková zpráva Českého svazu 
ochránců přírody

Šidélko větší Šídlo modré

Zajímavosti
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