
scénách z muzikál  „Pan Pic-
kwick“, „Hašlerky“, „Kramá -
ské písn “, „Divotvorný hrnec“, 
„My Fair Lady“, Žichovi tí p lpá-
ni a „Balada pro banditu“. Velmi 
p sobivé byly divadeln  zpraco-
vané scény z Rybovy eské mše 
váno ní. Za zmínku stojí i hudeb-
ní doprovod divadelních p edsta-
vení sušických ochotník  v osm-
desátých letech „Žena v trysku 
století“ a „Paní Marjánka, mat-
ka pluku“, a pozd ji spolupráce 
se spolkem Zmrzlík T chonice, 
kde Svatobor ú inkoval v p edsta-
veních Dáma na kolejích (2008) 
a Prodanka (2013).

Do pov domí sušické ve ej-
nosti se jist  vryl i projekt „Hud-
ba nezná hranic“ z roku 2018, na 
kterém se podílel krom  Svatobo-
ru Kötztinger Kammerchor, Su-
šický d tský sbor a Symfonický 
orchestr Gymnázia a Hudební ško-
ly hlavního m sta Prahy. Na slav-
nostních koncertech k 100. výro í 
vzniku eskoslovenska zazn la 
mimo jiné Orffova „Carmina bu-
rana“ a „Te Deum“ Antonína Dvo-
áka. Dirigováním symfonického 

orchestru se sólisty Národního di-
vadla si Josef Baierl splnil sv j 
velký sen.

Svatobor za hranicemi se ne-
ztratil a má za sebou mnoho vy-
stoupení. Úpln  první zahrani ní 
host – italský sbor Coro minipo-
li  nici – p ijel do Sušice v roce 
1977. V roce 1984 se Svato-
bor vydal do Halle/Salle v NDR 
a pak v roce 1988 do polského 
Malborku. A pak už tém  kaž-
dý rok vyjíždí na p vecké tur-
né po esku nebo do zahrani í. 
V pr b hu t iceti let navštívil n -
kolikrát Švýcarsko, N mecko, 
Dánsko, Rakousko, Itálii, Belgii, 
Finsko, Velkou Británii, Francii 
a Slovensko.

Pod kování – Svatobor si váží 
toho, že m sto Sušice dlouhodo-
b  podporuje jeho innost. D íve 
p sobil pod M stským kulturním 
st ediskem, nyní je z izovatelem 
sboru Sušické kulturní centrum 
SIRKUS. Organiza ní záležitosti 
Svatoboru zajištuje výbor, v je-
hož ele stáli p edsedové MUDr. 
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Sbor Svatobor povznáší nejen Sušičany už 160 let
P ed deseti lety slavil Svatobor 

stopadesáté výro í okázale: od-
halil bustu sv. Václava, ten ožil, 
vsedl na kon  a vedl krojovaný 
pr vod zástupc  p veckých sbo-
r , skaut , cyklist  a Sokol  ko-
lem nám stí. Letošní oslavy jsme 
zahájili 4. íjna 2020 slavnost-
ním požehnáním nového prapo-
ru v kostele sv. Václava p i mši 
svaté a spolu s Železnorudským 
smíšeným sborem jsme zazpívali 
„Missu brevis“ Zde ka Lukáše. 
A to bylo nakonec ke 160. výro í 
vše. Jubilejní koncert se v sobotu 
10. íjna kv li nouzovému stavu 
už uskute nit nemohl.

 
Ko eny Svatoboru sahají až 

k roku 1848, kdy byl založen spo-
lek Slovanská lípa. Ten sdružo-
val muže s vlasteneckým cít ním. 
Jeho innost byla však zakázána, 
a tak se scházeli pouze potají. Po 
pádu absolutismu se již nemuseli 
lenové spolku skrývat, a tak byl 

roku 1860 o  ciáln  založen spo-
lek Svatý Vácslav. 

Prvních šedesát let p vecké-
ho spolku v Sušici (1860–1920) 
podrobn  zpracoval historik dr. 
Jan Lhoták v publikaci „Od Slo-
vanské lípy ke Svatoboru“. Jméno 
dostal spolek po eském patrono-
vi. Tento spolek koncertoval nejen 

v Salonu, kde m l sbor svou první 
zkušebnu, ale i v hotelu Koruna, 
Sokolovn , Lidovém dom  a M š-
anské besed . 

Spolek Svatý Vácslav p sobil 
v duchu slovanské vzájemnosti 
a vlastenectví a plnil funkci orga-
nizátora kultury – po ádal koncer-
ty významných um lc  a soubor  

jako byli Jan Kubelík nebo Mo-
ravští u itelé. K významným udá-
lostem tohoto období pat ila ú ast 
na položení základního kamene 
. 14 Národního divadla a sv ce-

ní spolkového praporu, kterého 
se v roce 1871 zú astnilo patnáct 
tisíc lidí. Byla to první velká ob-
rozenecká slavnost v Sušici. Pra-
videln  pak po ádal sbor dv  aka-
demie ro n  a „Cecilské zábavy“ 
(oslavy k svátku svaté Cecílie). Na 
repertoáru m l spolek jak operety, 
opery, duchovní písn  a vlastenec-
ké písn . Za první sv tové války 
byla innost spolku pozastavena, 
protože v tšina muž  narukovala 
na vojnu. V roce 1918 byl Svatý 
Vácslav p ejmenován na Zp vác-
ký spolek. Tento název nem l však 
dlouhé trvání a roku 1921 dostal 
jméno Svatobor, které mu z sta-
lo dodnes.

Za svou existenci po ádal sbor 
nes etn  koncert , oslav výro í, 
doprovázel akce po ádané m stem 
Sušice jako nap . odhalení pomní-
ku Mistra Jana Husa na Husov  
nám stí v Sušici. 

Sbormistry Svatoboru byli p e-
devším kanto i, kte í m li význam 
jak pro sbor, tak pro kulturní roz-
voj m sta, nap . Václav Krato-
chvíl, František Gerner, Václav 
Vavrýn a Josef Suchan.

Novodobou historii sboru za-
al psát Josef Baierl, který ho p e-

vzal v roce 1976. Došlo k výraz-
nému omlazení sboru a oživení 
repertoáru. Na klavír sbor dopro-
vázela nejd íve Libuše Rebstöc-
ková, kterou po roce vyst ídala 
Dagmar Jurigová-Ciompová až 
do roku 1997. V sou asné dob  má 
sbor 40 aktivních len , na klavír 
doprovází Zde ka Milotová, kte-
rá je také kroniká kou sboru. Od 
roku 1976 má Svatobor za sebou 
957 vystoupení.

Repertoár sboru je velmi roz-
manitý a zahrnuje skladby od sa-
krální hudby renesan ní a barokní, 
klasická sborová díla, spirituály, 
upravené lidové písn  až po mo-
derní díla. Sbor spolupracuje se 
sou asnými skladateli, nejen zpí-
vá, ale snaží se i pohybovat a p e-
vlékat do kostým  nap íklad ve 9 771213 355003
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Petr Janda (1977–1980), Jaroslav 
Klíma (1981–2000) a preziden-
ti spolku Ivan ámský (2001–
2012) a v sou asné dob  Jarosla-
va Hanusová. 

Velké díky všem – zp vák m, 
muzikant m, jejich rodinám, stá-
lým i náhodným návšt vník m 
koncert .

Za sbor Svatobor Anežka 
Nová a Josef Baierl

Na slavnostním koncert  ke 
160. výro í vzniku Svatobor bo-
hužel neuslyšíme. Samotné už 
opravdu úctyhodné výro í se však 
zrušit nedá. Požádal jsem proto 
pro tená e Sušických novin du-
chovního otce Svatoboru sbormis-
tra Josefa Baierla, aby zavzpomí-
nal nejen na své za átky s tímto 
v ky zralým souborem. 

Vloni prob hla velkolepá osla-
va 50. výro í Sušického d tského 
sboru, který ty jsi založil. O sedm 
let pozd ji v roce 1976 jsi se stal 
dirigentem i Svatoboru – sboru 
dosp lých. Jak k tomu došlo?

„Za ít rokem 1976, kdy jsem 
Svatobor p evzal, je dosti jedno-
duché: Sbor byl p estárlý a na tra-
di ní repertoár nesta il. Vyzval 
jsem zbývající leny, aby na p íští 
zkoušku p ivedli mladé zp váky, 
jinak že za ít nehodlám. N kolik 
mladých p išlo a nejstarší odešli. 
Vypadalo to tak, že jsem ty nejstar-
ší vyhodil. Vzkázal jsem jim, že to 
není pravda, a že z stávají pasívní-
mi leny, kte í krom  zp vu mají 
právo sbor navšt vovat a zú ast-
ovat se zájezd . Stalo se tak ve 

dvou p ípadech. Pak následovaly 
pravidelné zkoušky vypln né ro-
zezpíváním, d lenými zkouškami 
a zm nou repertoáru.: lehké a vtip-
né úpravy lidových písní a pestrý 
výb r ‚od Bacha až po Vlacha‘.“

Jaká byla ta p edcházející 
éra Svatoboru?

„Po osvobození SR Svato-
bor pod vedením pana editele 
Suchana op t rozkvétal. Podílel 
se na akcích P vecké župy pošu-
mavské a ješt  v roce 1948 se po-
dílel na nastudování Piská kovy 
operety Perly panny Sera  nky, 
kde zazá ila jako sólistka dnešní 

paní profesor-
ka Jitka Kova-
íková. Bohu-

žel v roce 1950 
byly všechny 
p vecké župy 
a spolky zru-
šeny. A tak další desetiletí, co se 
nepoda ilo N mc m za okupace, 
poda ilo se tehdejšímu komunis-
tickému režimu.“ 

V dob  Pražského jara pak 
p eci jen p išla doba uvoln ní…

„Na za átku sedmdesátých let 
vstupují do kulturních d jin Su-
šice pan profesor Vladimír Holý, 
editel muzea a proslulý profesor 

gymnázia František Procházka. 
Profesor Holý vyšel vst íc n ko-
lika nadšenc m – prof. B žkové 
a u itel m Hambergerovi a Baier-
lovi, aby spole n  uskute nili n -
kolik literárn  hudebních po ad . 
Prof. Procházka oslovil u ite-
le Baierla slovy: ‚Pane kolego, 
vyberte n jaké duchovní skladby 
z okolních kostelních archiv , na-
studujte, já seženu muzikanty a vy 
zp váky‘. A co pan profesor ekl, 
to se stalo. Zdálo se, že v této p í-
znivé atmosfé e, bude moci za ít 
op t naplno i Svatobor. V tom-
to duchu jsme diskutovali s kole-
gou Hambergerem po jednom mu-
zejním koncert . Pan Jaroslav m  
vyzval, abych rozpadající se Sva-
tobor p evzal, ale já jsem se opráv-
n n  bránil, že rozjíždím Sušický 
d tský sbor a že by mohl on, také 
absolvent oboru hudební výchova 
plze ské fakulty. Jenomže lov k 
míní a n kdy i normalizace m ní. 
Pan Hamberger byl z politických 
d vod  propušt n z u itelských 
služeb i dalších jeho kulturních 
aktivit.“ 

A Svatobor dnes? Oslavy
160. výro í s koncertem musely 
být kv li koronaviru zrušeny. 
Nejde te  ani spole n  zkoušet. 
Jsi v kontaktu se sboristy a jak 
se udržujete v p vecké form ?

„Milý Edo, dnes jsme prá-
v  se Svatobory absolvovali t e-
tí distan ní zkoušku p es po íta-
e. Mn  to d lá velké potíže, ale 

p esto jsme uskute nili d lenou 
zkoušku – soprány vedla Maruš-
ka, alty Jaruška, tenory Andrejka 
a basy já. Se skleni kou svatomar-
tinského vína jsme se u ili ‚Nej-
milejší Martine dnes veselí chcem 
být, na tvou po est jísti a na tvou 
po est pít...‘.“

D kuji za odpov di a už se t -
ším na ten svatoborský ty hlas.

 Eduard LískovecFoto ze série koncert  v roce 1970, kdy ješt  dobíhal svobodný 
as Pražského jara, komentuje Josef Baierl: Tehdy prof. Procházka 

vymyslel a zorganizoval koncertní turné po okolních kostelích. Byl 
tou myšlenkou nadšen, protože p edtím se od padesátých let taková 
duchovní hudba hrát nesm la. Dal dohromady orchestr se Svatobo-
rem a já jsem dirigoval. Vystoupili jsme nap . v kostelích v Žihobcích, 
Strašín  a samoz ejm  v Sušici, odkud je pravd podobn  i ta foto-
gra  e (u kontrabasu prof. Procházka, violoncello prof. Vinter a viola
K. Blahouš). Na všech vystoupeních bylo plno.

Poslední koncert prob hl také za velkého zájmu o pouti v Železné 
Rud  a bylo to dokonce p i mši. V ten as se ale nedaleko odehráva-
la n jaká politická akce a tam skoro nikdo nep išel. Doneslo se to na 
OV KS  a pozvali si m  do Klatov na kobere ek. Ve sboru jsme m li 
i zp váky z našeho gymnázia a jakýsi editel tam na m  k i el, jak si 
to p edstavuju, takhle kazit d ti. ekl jsem, že to poslouchat nebudu 
a šel jsem pry . P edseda m  pak ješt  p ivedl zp t a vyslovil památ-
ný ortel: My vám ty noty pálit nebudeme, ale hrát už je nebudete... 
A s koncerty byl konec.

Slavnostní koncert 
ke 160. výro í založe-
ní sboru Svatobor byl 
ZRUŠEN bez náhrady. 

Vstupenky zakoupené na 
koncert, který se 10. 10. 2020 
neuskute nil, m žete vrátit 
v míst  nákupu.
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ZŠ T. G. Masaryka Sušice

ZUŠ Fr. Stupky
Sušická ZUŠka se „vrhla“ do 

distan ní výuky nikoliv bez-
hlav , ale rovnýma nohama. Na 
ja e jsme byli pon kud zasko eni 
(kdo nebyl?), když ze dne na den 
zakázali žák m vstup do školy. 
Nebyli jsme p ipraveni ani mate-
riáln , ani mentáln . B hem léta 
jsme školu dovybavili webový-
mi kamerami, nechali jsme na-
instalovat aplikaci MS Teams, 
se kterou jsme se všichni na-
u ili pracovat, všem rodi m na-
šich žák  jsme rozeslali p ístu-
py a po n kolika dnech tápání 
na obou stranách (nejsou všichni 
kanto i a rodi e „aj áci“) jsme to 
rozjeli ve velkém! Individuální 
p edm ty u íme online p es již 
zmín ný MS Teams, whatsapp, 
skype, kolektivní z ásti také. 

I když v tomto 
p ípad  jsme 
sáhli i k výu-
ce of  ine – vzájemné zasílá-
ní výtvarných úkol , poslech , 
hudebních a tane ních hrátek, 
telefonické konzultace. Musím 
– a ráda – pod kovat všem pe-
dagog m za jejich nadšení, na-
sazení, za to, jak se s techni-
kou vyrovnali a p es po áte ní 
(p edevším jarní) ostýchavé 
pokusy o výuku p es internet, 
te  vyu ují naprosto bravurn . 
Nicmén  – osobnímu kontaktu 
žák a u itel se nic nevyrovná. 
A tak se všichni t šíme, až se 
epidemická situace urovná na-
tolik, že se k nám žáci vrátí. T -
šíme se na n !

Mgr. Milena Naglmüllerová

Bohužel nás nový školní rok 
p íliš nepot šil a b hem krátké 
doby jsme op t p ešli na distan -
ní výuku. Proti jarnímu obdo-
bí jsme lépe zabezpe ili systém 
výuky. U itelé jsou vybaveni 
notebooky a provád jí výuku 
v prost ední Microsoft Teams. 
Zatím s touto výukou nejsou 
žádné v tší problémy, i když ne 
všichni žáci mají možnost takto 
p i výuce komunikovat. Bohužel 
pro tento typ výuky stát pod-
po il pouze základní školy a na 
nás zapomn l. V tší problém 
ale vidím ve škole našeho typu 
p i praktickém vyu ování. To 
samoz ejm  on-line dost dob e 
provád t nejde a doba praxe, 

SOŠ a SOU Sušice
o kterou žáci 
na ja e a nyní 
již p išli, za í-
ná být dlouhá. 
N které ásti se budou jen t žko 
dohán t, jako je nap íklad auto-
škola a výuka sva ování. Rovn ž 
vidím problém u záv re ných 
ro ník , které p išly o zna nou 
ást výuky v lo ském a letoš-

ním roce. 
Nezbývá než v it, že tato si-

tuace brzy skon í a žáci budou 
moci nastoupit do školy na ádný 
pr b h výuky tak, jako je tomu 
i v jiných státech EU. D ležité je 
to p edevším pro záv re né ro -
níky a pro výuku praxe.

Ing. Jaromír Kolá

V distan ní výuce došlo na 
ZŠ T. G. Masaryka Sušice oproti 
jarním m síc m k zásadní zm -
n . Na ja e jsme totiž využívali 
celou adu aplikací, nap . Ba-
kalá e, Messenger, WhatsApp,
e-mail, telefon, soukromý Disk 
Google atd. Nebyla zde p edem 
žádná stanovená jednotná apli-
kace, což mohlo n kterým žá-
k m zp sobovat ur ité problé-
my. Na druhé stran  se mladá 
generace v dnešním moderním 
sv t  rychle orientuje. To pla-
tí i o našich žácích. Díky tomu 
i v jarních m sících v tšina 
žák  se svými u iteli pravidel-
n  komunikovala. 

Jelikož se již od jara v médi-
ích hovo ilo o možné druhé vln  
koronavirové pandemie, za ali se 
naši u itelé na tuto skute nost 
p ipravovat již v pr b hu letních 
prázdnin. Naši kanto i se povin-
n  ú astnili n kolika vzd láva-
cích akcí pod vedením pí Mgr. 
Št pánky Baierlové a u ili se, 
jakým zp sobem je možné vy-
užívat cloudové služby Google 
G Suite na domén  školy a další 
aplikace od spole nosti Google, 
nap . webovou službu Google 
Classroom. D vodem byla sna-
ha sjednotit se a používat jednot-
nou aplikaci, kterou by využíva-
li všichni u itelé a pochopiteln  
i všichni žáci. Ješt  p ed uzav e-
ním škol dokázali naši u itelé, 
kte í vyu ují informatiku, žáky 
s touto aplikací seznámit. Výuka 
v sou asné dob  probíhá podle 
nového rozvrhu on-line výuky. 
Žáci tak p esn  v dí, který den 
a kterou hodinu bude probíhat 
on-line výuka a kdy se tedy uvidí 
se svým vyu ujícím alespo  na 
monitoru po íta e. Up ednost-
n ny jsou pochopiteln  p edm -
ty matematika, eský, anglic-
ký a n mecký jazyk. Postupn  
se dostává i na další p edm ty. 

On-line vý-
uka probíhá 
ve všech t í-
dách, a to od 
1. až po 9. t ídu. Žáci 1. a 2. t íd 
se se svými u iteli vidí každý 
pracovní den 1 hodinu, žáci 3. až 
5. t íd 2 hodiny a žáci 2. stupn  
2–3 hodiny denn . Na zbývají-
cí hodiny jsou žák m zadávány 
úkoly, které žáci po vypracování 
zp tn  zasílají svým u itel m ke 
kontrole. Pozitivem ur it  je, že 
se on-line výuky ú astní tém  
všichni žáci. 

Se sestavováním rozvrhu on-
-line výuky to nem la pí zástup-
kyn  Mgr. Daniela Formanová 
jednoduché, nebo  jsme se snaži-
li, aby byl rozvrh sestaven s ohle-
dem na sourozence. Jsme si v -
domi toho, že ve v tšin  rodin je 
pouze 1 po íta , ale d tí, které 
se ú astní on-line výuky, bývá 
asto více.

Na záv r bych cht l pod ko-
vat rodi m našich žák . Jsem 
si v dom toho, že v tšina rodi  
neví, kde jim hlava stojí. Chodit 
do práce, zajistit nákupy, p ipra-
vit d tem ob d atd. a k tomu ješt  
d tem pomáhat s u ením, není ur-
it  nic jednoduchého. Cht l bych 

pod kovat i u itel m. Ani oni to 
nemají jednoduché. P ípravy na 
výuku a nekone né opravování 
prací žák  totiž nezabere ani 8 
a v tšinou ani 10 hodin, ale as-
to mnohem více. A díky eskému 
školství, ve kterém p evažují ženy, 
jsou i u itelky asto maminkami, 
které se musejí postarat o své po-
tomky. Bu me ovšem optimisti -
tí! V me, že bude zase brzy lépe. 
Vždy  takových pandemií lidstvo 
už zažilo více a vždy nakonec vy-
šlo ze souboje s takovými nemoce-
mi vít zn . Na samotný záv r mi 
dovolte, abych všem pop ál pevné 
nervy a mnoho zdraví.

PaedDr. Richard Smola

Než odpovím na otázku ohled-
n  distan ní výuky, dovolím si naši 
školu nejd íve trochu p edstavit. 
1. zá í tohoto školního roku jsme 
v Sušici nov  otev eli ZŠ Elanor, 
kterou MŠMT zapsalo do rejst í-
ku škol a školských za ízení. Z i-
zovatelem školy je spole nost Ma-
naquenta, z. s., která v našem m st  
po 3 roky zajiš ovala provoz Komu-
nitní školy.

ZŠ Elanor je malou školou rodin-
ného typu s cílem vzd lávat a vy-
chovávat všechny žáky bez ohledu 
na jejich p edpoklady a handicapy.

Škola je tvo ena ob ma stupni, 
žáci se zde vzd lávají ve v kov  
smíšených studijních skupinách. Na 
prvním stupni školy se jedná o dv  
kmenové t ídy, do nichž jsou za a-
zeni žáci z více než jednoho ro níku 
prvního stupn . Na druhém stupni 
školy se žáci rovn ž vzd lávají ve 
v kov  smíšených t ídách. 

 Vzd lávání v inovativní základ-
ní škole Elanor vychází z osobnost-
n  orientovaného modelu vzd lá-
vání podporujícího jedine nost 
každého dít te. Je zam eno na 
hodnotové vzd lávání žák , na 
partnerství a vzájemný respekt, 
na individuální p ístup k dít -
ti a na rozvoj jeho zodpov dnosti 
a samostatnosti.

Typickým rysem naší školy je 
harmonie mezi individualizovaným 
u ením na jedné stran  a pospoli-
tost školy na stran  druhé. Tvo íme 
prostor pro respektující vztahy mezi 
d tmi, u iteli a rodi i. 

Podporujeme p irozenou tou-
hu d tí poznávat nové v ci, klade-
me d raz na u ení v souvislostech. 

Na ja e, než jsme se stali regis-
trovanou školou, byly d ti vzd lá-
vány v individuální form  vzd lá-
vání a navšt vovaly naši komunitní 
školu. Jelikož jsme ve výuce klad-
li mimo jiné d raz na zodpov d-
nost, samostatnost i dobré vztahy 
mezi u iteli a žáky, nebyl p echod 
na distan ní výuku až takový pro-
blém. V té dob  bylo ve škole kolem 
t iceti žák , p evážná v tšina ješt  
na 1. stupni. Starší d ti zpracováva-
ly prezentace na daná témata, o kte-
rých jsme spole n  následn  disku-
tovali na on-line hodinách vedených 
p es ZOOM. Pro vytvo ené práce 

ZŠ Elanor
jsme využí-
vali sdílenou 
obrazovku, 
dále on-line 
u ebnice z r zných nakladatelství 
a další portály vhodné k výuce.

Prv á ci a druhá ci se setkávali 
v on-line prostoru 1–2x týdn , aby 
se pozdravili se svými spolužáky 
i t ídní u itelkou a pochlubili se, co 
nového se nau ili, vyrobili i zažili. 
Na každé setkání p inášeli své vý-
robky a školní práce nebo se pyšnili 
svými zví ecími kamarády a hra -
kami. Zkrátka se postupn  sbližo-
vali s on-line prostorem a u ili se 
ovládat po íta e i tablety.

Na podzim jsme do karantény 
vstupovali již jako Základní škola 
Elanor. Na tuto situaci jsme se snaži-
li p ipravit p edem vytvo ením ú t  
pro všechny u itele i žáky na gmai-
lu a seznámením se s prací v Goo-
gle classroom. V tomto systému se 
u íme s žáky komunikovat, a  už 
formou zadávání úkol , e-mailové 
komunikace, sdíleného kalendá e 
i on-line hodin. Po et on-line hodin 
je odstup ován podle v ku d tí od 
1 hodiny denn  u prv á k  až po 3 
až 4 hodiny denn  u druhostup o-
vých d tí. B hem on-line hodin se 
snažíme využívat možností, které 
nám nabízí Google classroom jako 
je sdílená obrazovka i jamboard 
neboli sdílená tabule, kde mohou 
zárove  pracovat žáci i u itelé. Ho-
tovou práci odevzdávají d ti ve for-
m  pdf soubor , které mohou u itelé 
opravovat v aplikaci Kami a posílat 
d tem zp t k dopracování. U mlad-
ších d tí jsme vd ni za spolupráci 
rodi , kte í se k situaci postavili 
velice zodpov dn  a dobrá komuni-
kace a spolupráce s nimi nás velice 
t ší. U starších d tí naopak klademe 
d raz na jejich vlastní zodpov dnost 
a samostatnost a u v tšiny d tí se ji 
da í budovat.

P es všechny klady i zápory 
distan ní výuky bychom se p ece 
jen všichni rádi zase co nejd íve 
setkali a pracovali spole n . 

Za tým školy 
Mgr. Lenka Sp vá ková 

a Mgr. Ing. Kate ina Satoriová, 
ZŠ Elanor, Poštovní 9, Sušice;
e-mail:info@skolaelanor.cz 

tel.: 724 860 740

ZŠ speciální a Praktická škola Diakonie Merklín v Sušici

Distan ní výuka se dotkla 
i naší školy. Na ja e nás zasko i-
la. Nedokázali jsme si p edsta-
vit speciální vzd lávání našich 
žák , vzhledem k povaze jejich 
speciálních pot eb, na dálku. 
Hledali jsme zp sob, jak vý-
uku realizovat. Média, nap . 
TV, lze využívat u v tšiny žák , 
ale je to velmi pasivní, pokud 
dít ti n kdo nepom že a otáz-
kou je, co to pak dít ti p ináší, 
respektive co si z toho dít  od-
náší. Práce p es po íta  je ješt  
problemati t jší, nebo  mimo 
dvou d tí pot ebují všichni spo-
lupráci s n kým a i ti 2 pot ebu-
jí slovní vedení. A hlavn  – pro 
opravdovou distan ní výuku 
pot ebují d ti t i v ci: techni-
ku, dostate n  rychlé interne-
tové p ipojení a domácí podpo-
ru. Bez toho se distan ní výuka 
nedá ustát. A to všichni ze ško-

ly nemají. Nakonec jsme se na 
ja e zam ili u v tšiny žák  na 
upev ování již osvojených v -
domostí a dovedností p edevším 
tišt nými pracovními listy, ko-
munikace probíhala telefonicky, 
e-mailem a zejména na speciál-
ní fb stránce školy. Zájem o fb 
nás p ekvapil, nejen ze strany 
p evážn  starších žák , ale i ro-
di , takže jsme jej za ali u n -
kterých žák  využívat i k výu-
ce. Bohužel se to nedá použít 
u všech žák , probíhaly indi-
viduální konzultace a prob hly 
i t ídnické hodiny.

Na rozdíl od jara je nyní 
distan ní výuka povinná. Už 
však trochu víme, jak na to. Re-
alizujeme ji v rámci možnos-
tí žák , využíváme osv d ené 
zp soby z jara, ale … hlavn  se 
t šíme všichni zpátky do školy.

Mgr. Iva Fišerová 

Gymnázium Sušice ZŠ Sušice Lerchova

Pokud mám odpovídat k dneš-
nímu dni (12. 11.), tak ano, da í se. 
A hned dodávám. Není to zásluha 
jen nás u itel , ale hlavn  rodi , 
prarodi  a našich žák . V porov-
nání s ostatními školami jsou naše 
„školní“ rodiny velmi disciplino-
vané. Ano, není vše ideální, ale na-
plánované cíle se nám da í plnit. Na 
rozdíl od jara jsme uzav ení školy 
o ekávali a na p echod na distan -
ní výuku jsme se p ipravovali od 
konce zá í. V p edm tu Informa-
tika probíhala intenzivn jší práce 
s nástroji Google Suite a plánova-
n  v ostatních p edm tech jsme 
si vyzkoušeli nane isto Google 
Classroom. 

Vrátím se ke dni 13. íjna, kdy 
bylo rozhodnuto, že pro všechny 
žáky bude výuka probíhat distan -
n . P echod jsme si rozd lili na t i 
etapy. P ípravná etapa distan ní 
výuky byla realizována p edevším 
opakováním už probraného u iva, 
mapováním terénu, probíhaly on-
line konzultace k ešení n kterých 
problém  s technickým vybave-
ním žák , spolupráce vyu ujících 
jednotlivých t íd, p edm t , ro -
ník , stanovení priorit v u ebních 
plánech ( asov  do podzimních 
prázdnin). Druhá etapa byly týden-
ní podzimní prázdniny, které jsme 
využili ke vzd lávání pedagogické-
ho sboru, instalace softwaru, dopl-
n ní techniky pro vyu ující a dola-

ování rozvrhu online hodin. T etí, 
poslední etapa, za ala v pond lí 
2. 11., kdy p išel rozjezd plánované 
distan ní výuky. Ta se skládá z on-
line hodin a off-line hodin, které 
probíhají v prost edí Classroom. Je 
jasné, že po et online hodin u star-

ších d tí je vyšší, než u t ch ma-
lých. Da í se nám plnit p edstavu, 
že v pr m ru mají d ti 2 – 4 hodiny 
denn  online výuky a zbytek je vy-
u ováno distan n  v Classroom. Je 
skv lé, že v n kterých t ídách pro-
bíhají online rodi ovské sch zky, 
stejn  tak i p íprava devá ák  na 
p ijímací zkoušky. 

Oproti jaru jsme zaznamenali 
posun v kvalit  využívání tech-
niky, a to jak u žák , tak i u kan-
tor . Mnohem více se využívají 
r zné nástroje Google Suite. Oje-
din le se objevily problémy v p i-
pojení a nedostatku techniky. Pat í-
me mezi první školy, které využily 
nabídky Vodafone a zajištujeme do 
n kterých rodin data pomocí SIM 
karty Vodafon. V tomto týdnu za-
p j ujeme tablety. P ihlásili jsme 
se do r zných projekt   rem, kte-
ré nabízejí zajišt ní techniky pro 
d ti. Tento týden bylo ukon eno 
výb rové ízení na notebooky, kte-
ré budou po ízeny z p ísp vku od 
MŠMT. Škoda, že tyto prost edky 
p išly až na konci zá í. Teprve po-
tom jsme mohli vyhlásit výb rko. 
Techniku pro naše žáky pot ebu-
jeme. Chápeme, že ve více po et-
ných rodinách je problém s ú as-
tí na online hodinách. Všichni si 
ur it  uv domujeme, že distan ní 
výuka nem že nahradit výuku pre-
zen ní. Vítáme, že za týden (odpo-
vídám 12. 11.) p ijdou do školy žáci 
1. a 2. t ídy a pevn  v ím, že nej-
pozd ji v prosinci p ijdou všechny 
ro níky. Vnímáme, že rodi e ma-
ximáln  suplují povinnosti školy. 
Vážení rodi e, prarodi e, p átelé 
školy, up ímn  d kujeme za pod-
poru a pomoc našim d tem. Velmi 
si toho vážíme. T šíme se na den, 
kdy se zase všichni v té naší modré 
škole sejdeme. 

Mgr. estmír K íž

Ja k jsem 
v zá í psal do 
SN, gymnázi-
um se b hem 

prázdnin p ipravilo na mož-
ný scéná  op tovného uzav e-
ní škol. Ve skrytu duše jsem ale 
doufal, že k tomuto scéná i ne-
dojde. A to nejen kv li maturan-
t m, ale kv li všem žák m a je-
jich rodi m. Necht né se stalo 
skutkem a nyní za sebou máme 
m síc distan ní výuky. Oproti 
jaru jsme zavedli jednotnou ko-
munika ní platformu Google 
Classroom, kombinujeme syn-
chronní (on-line) a asynchronní 
zp sob výuky. Synchronní vý-
uka probíhá v dob  stávajícího 
rozvrhu. Tyto hodiny slouží pro 
videokonference nebo nap . psaní 
kontrolních test . Každý vyu u-
jící minimáln  jednou týdn  tak-
to vyu uje. Asynchronní výuka 
slouží žák m k vypracování za-
daných úkol , vytvá ení prezen-
tací, prací žák  nad úkoly v pra-
covních sešitech, procházení si 
probrané látky a p íprav  na kon-
trolní testy. Tato práce není vázá-
na na konkrétní rozvrh, ale umož-

uje žákovi pracovat v dob , kdy 
mu to nejvíce vyhovuje. Rozsah 
probírané látky odpovídá týden-
ní dotaci p íslušného p edm tu 
s tím, že se zam ujeme na klí o-
vé u ivo. Jak jsme b hem za át-
ku roku zjistili, všichni žáci mají 
možnost takto distan n  praco-
vat, pokud bylo pot eba, zap j ili 
jsme žák m chyb jící techniku. 
Jediné co neovlivníme, a potýka-

jí se s tím i jinde, je u n kterých 
žák  špatný signál domácí sít .

Nouzový stav a s ním spojené 
uzav ení škol a omezení pohybu 
také zp sobilo odložení plánova-
ných akcí. Tou nejbližší m l být 
Den otev ených dve í 4. prosin-
ce. Žáky ZŠ a jejich rodi e bude-
me o nejbližším možném termínu 
uskute n ní této akce informovat 
na našich nových webových strán-
kách, v SN i informací zaslanou 
na školy. V p íštím školním roce 
budeme op t otevírat jednu t ídu 
ty letého a jednu t ídu osmileté-

ho studia, každou po 25 žácích. Jak 
budou probíhat p ijímací zkouš-
ky, se stále na ministerstvu eší. 
Výsledky p ípadných zm n za-
komponujeme jak do P ijímacích 
zkoušek nane isto, které prob h-
nou na konci ledna 2021, tak do 
p ípravných kurz , které budeme 
pro zájemce op t po ádat v m sí-
cích únor – b ezen. Ochuzeni ne-
budou ani žáci ZŠ p ihlášení do 
projektu Motivace pro technické 
vzd lávání. Tyto p írodov dné se-
miná e prob hnou na gymnáziu po 
znovuotev ení škol. 

Na záv r mi dovolte pod kovat 
všem žák m za snahu a zodpo-
v dný p ístup k výuce, koleg m 
za práci a nasazení p i tomto typu 
výuky. Zapomenout nemohu ani 
na rodi e, zvlášt  našich nejniž-
ších ro ník , za zájem a vytvo e-
ní podmínek pro domácí výuku. 
V ím, že s velkou ástí našich 
žák  se uvidíme již v pr b hu 
prosince. Držme si palce!

Mgr. Ivan Kratochvíl

Od 12. (resp. 14.) 10. musely všechny školy p ejít na distan ní výuku. Po 
jarním uzav ení, tak školní lavice op t osi ely a u ení se p eneslo dom . Na 
podzim je to ale trochu jinak, proto jsem oslovil editele všech sušických 
škol s touto otázkou: Jak se vaší škole da í zvládat distan ní výuku a jsou 
n jaké odlišnosti i novinky oproti takové výuce na ja e?             -red- 
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V posledních m sících kulturní a spole enské stánky vzhledem ke 
koronavirovým opat ením zejí prázdnotou. Zasedání orgán  ve ejné 
správy i za p ítomnosti ve ejnosti je ale i za tohoto nouzového stavu 
možné, samoz ejm  za dodržení všech bezpe nostních opat ení. Proto 
se zasedání Zastupitelstva m sta Sušice dne 11. listopadu p esunulo 
do velkého Tyršova sálu sokolovny, kde bylo p ipraveno i dostate né 
místo pro ve ejnost. 

Jednání se zú astnilo devatenáct zastupitel  v etn  starosty. Dva 
lenové zastupitelstva byli omluveni. Dále byli p ítomni pracovníci 

m stského ú adu, p ísp vkových organizaci a ob ané z ad ve ejnos-
ti. Zárove  pracovníci Sušického kulturního centra zajiš ovali on-li-
ne p enos na stránky m sta, který v pr b hu jednání sledovalo až 231 
ob an  sou asn .

Zasedání zahájil jako vždy v 16.00 hodin starosta Petr Mottl. Vzhle-
dem k zú astn né ve ejnosti zastupitelé schválili návrh, aby se body 
o nemocnici projednávaly p ednostn . Nejprve se jednalo o dozor-
í rad  nemocnice. Návrh na její 

rozší ení nebyl p ijat. Dále byl na 
programu aktuální stav sušické ne-
mocnice. Radní (a zastupitel PK) 
Pavel Javorský ujistil, že v komu-
nikaci s krajem se d lá vše proto, 
aby se našlo spole né ešení na pro-
vozování nemocnice. Starosta Petr 
Mottl to potvrdil a ekl, že je v kon-
taktu s budoucí hejtmankou Plze -
ského kraje Ilonou Mauritzovou, 
a že spolupráce s krajem v tomto 
ohledu je tém  jistota. O aktuál-
ním stavu v nemocnici informoval 

její jednatel Ji í Vl ek. Radní (a zárove  radní PK) Pavel Hais p iblížil 
d ní ohledn  povolebního vyjednávání o vedení kraje. ekl, že byla 
vyjednána koalice ODS, STAN a Piráti (celé názvy zvolených koali -
ních subjekt : ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starost  / STAN, 
Zelení, PRO PLZE / eská pirátská strana) a na zít ejším jednání Za-
stupitelstva Plze ského kraje se vše schválí, p i emž prvním bodem 
této koalice je zdravotnictví a prvním nám tem sušická nemocnice. 
Prohlásil, že budou bezodkladn  zahájena jednání s m stem Sušice 
o zajišt ní stabilizace provozu sušické nemocnice a následn  po vy-
hodnocení provozu budou navrženy varianty spolupráce i p evzetí. 
Starosta Petr Mottl sd lil, že hned v pond lí budou zahájena o  ciální 
jednání s nov  ustanoveným vedením kraje, a že výsledné rozhodnutí 
p edpokládá do dubna p íštího roku. V pr b hu zasedání také v tši-
na zastupitel  pod kovala zdravotník m i pracovník m v sociálních 
službách za jejich práci a nasazení v této náro né dob . 

Dále se mj. projednávala rozpo tová opat ení a pln ní p íjm  rozpo tu 
m sta roku 2020. Do dozor í rady 
spole nosti Pošumavská odpadová 
s. r. o. byl znovu zvolen starosta Petr 
Mottl. Zastupitelka Jitka Kroupová 
informovala o tom, že na podatelnu 
MÚ Sušice byl 11. 11. podán návrh 
na konání referenda, který se týká 
nemocnice a nové sportovní haly. 
Tajemník Petr Novák potvrdil, že ná-
vrh byl p evzat a že nyní bude násle-
dovat zákonný postup, aby mohl být 
po spln ní všech náležitostí p edlo-
žen na zastupitelstvu m sta.

 text a foto ED

Aktuality

NEZÁVISLÍ ze SUŠICE – hodnocení jednání zastupitelstva města dne 11. 11. 2020 – Karel Janda

Ambulance nehojících se ran 
Nemocnice Sušice

MUDr. Juraj Horský
Út – 15.00–19.30 

Objednávky: 725 671 824

Kdo sledoval jednání zastupitelstva 11. 11. 2020 si jist  ud lal další ob-
rázek o sušické demokracii i o situaci okolo naší nemocnice. Ta byla jako 
vždy hlavním tématem. Celkov  lze konstatovat, že starosta m sta ízení 
sch ze asto nezvládal, a to zvlášt  tím, že místo, aby jednání ídil, po 
celou dobu reagoval tém  na každý „jiný“ p ísp vek a trvale „protla o-
val“ pouze svoje názory. Op t se ukázalo, že politická v tšina ve m st  
vzniklá po komunálních volbách podzimu 2018 si není ochotna p iznat, že 
zavinila totální destabilizaci nemocnice, omezení zdravotní pé e s velmi 
nejasným koncem a nereaguje ani na výrazné signály od léka  a n kte-
rých pracovník  nemocnice. Že nejde o kvalitu zdravotní pé e, a tedy že 
nejde o lidi, ukázalo i neschválení návrhu na rozší ení dozor í rady o od-
borníky (léka e, ekonomy), nebo  tento orgán byl ryze ú elov  sestaven 
k napl ování politických rozhodnutí v nemocnici. O tom sv d í i n kte-
rá vystoupení (Suši tí – STAN) v duchu, že sice nemocnici nerozum jí, 
ale nebudou zasahovat do nastartovaných zm n. Úsm vná až trapná byla 
snaha zastupitele Bartoše (ODS) a pana starosty (ODS) o ukon ení na-
tá ení zasedání zastupitelstva zástupcem ob anské iniciativy a následné 
pou ení tajemníka ú adu o tom, že za doby nouzového stavu, kdy máme 
na ízením vlády omezen pohyb, by lidé, co nebydlí v Sušici i nemají zde 
nemovitosti, nem li být na jednání zastupitelstva, ale doma. Že by se báli 
ve ejnosti? A kde je jejich proklamovaná snaha najít ešení, když necht jí 
debatovat ani s koali ními Piráty, ani s opozicí, ani s ob anskou iniciativou? 

Nyní krátce k n kterým bod m jednání.
V rámci návrhu na p evolení rady m sta v etn  starosty bylo kon-

statováno, že nebyla napln na koali ní smlouva mezi ODS, ANO a Pi-
ráty v oblasti zdravotnictví, který si na sebe vzal starosta Mottl (ODS) 
a místostarosta Jelínek (ANO), tedy v úkolu jednání s krajem a vytvo ení 
pracovní skupiny k problematice sušické nemocnice. Dále bylo konsta-
továno, že radou m sta nebylo dosud p ikro eno k realizaci doporu ení 
zastupitelstva m sta z prosince 2019 o sm ování rozvoje zdravotní pé e 
na Sušicku. Na to starosta reagoval, že šlo pouze o doporu ení a na opa-
kované dotazy nakonec neodpov d l, zda plný rozsah innosti nemocni-
ce podporuje i nikoliv.

Návrh na rozší ení dozor í rady nemocnice (dále jen DR) o odborníky, 
kte í by zkvalitnili rozhodování, neprošel. Tím nám vychází, že jim nejde 
o kvalitu práce DR, ale skute n  jen o prosazování vlastních politických 
rozhodnutí. To ostatn  DR svojí inností, kdy záhy po svém jmenování, 
aniž by nemocnici navštívila, navrhla odvolání jednatel , potvrzuje. D vo-
dy, pro které byli jednatelé Hais a Rada odvoláni, považujeme i nadále za 
zástupné. A tak „kvalitu rozhodování o nemocnici“ budou i nadále tvo it 
odborníci v oblasti telekomunikací, odpadového hospodá ství, provozu 
prádelny a IT technologií. Jediný len, který se nemocnicí dlouhodob  
v nuje, v era práci DR oprávn n  kritizoval a poukazoval na neudrži-
telnost situace, p i emž ani toto nepohnulo s v tšinou p ítomných len  
rady m sta ve funkci valné hromady sušické nemocnice.

P ísp vek o legitimit  DR poukázal na to, že díky chaosu p i jejím 
jmenování, je její vznik v obchodním rejst íku, který by m l odrážet rea-
litu, datován až na 15. íjen 2020. Takže doporu ení na odvolání jednate-
l  p edložil neexistující orgán! To však v tšin  zastupitel  (ODS, ANO, 
Suši tí – STAN, Rozumní) v bec nevadí.

Odkup cesty na Volšovskou Stráž od Les  R spíše p ipomínal obha-
jobu protistrany než zájm  m sta a ukázal, jak se skute n  starosta stará 
o pot eby svých ob an . Místo, aby byl podporován postup umož ující 
snížit cenu, tedy jednat na nejvyšší úrovni, zaznívaly v ty „Lesy musejí 
také jednat s pé í ádného hospodá e“.

T sn  p ed jednáním zastupitelstva „p istál na st l“ návrh na dovo-
lení lena dozor í rady (DR) spole nosti Pošumavská odpadová, s. r. o., 
nebo  práv  kon í funk ní období dosavadního lena DR starosty Mott-
la. Narychlo p edložený návrh usnesení zn l, aby zastupitelstvo schváli-
lo op t starostu do této funkce. Proti tomu byl dán zastupitelem Nikodé-
mem protinávrh, aby do této funkce byla zvolena naše zastupitelka Jitka 
Kroupová. Protinávrh pana Nikodéma nebyl schválen, podpo ili jej pouze 
Piráti, SSD, KS M a za NzS Karel Janda, když se Jitka Kroupová zdr-

žela. Tedy pro bylo pouze 6 hlas . Nadále považujeme za velmi nevhod-
né, aby lenem dozor í rady byl sou asn  nejvyšší zástupce m sta, který 
zastupuje m sto – spole níka Pošumavská odpadová, s. r. o. na jednání 
valné hromady této spole nosti, který navíc v této funkci podle nás selhá-
vá, když ani zastupitelstvo objektivn  neinformuje o tom, že p íští valná 
hromada spole nosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dne 24. 11. 2020 bude 
jednat o odvolání jednatele Ing.Skrbka kv li údajnému porušování ú et-
ních a da ových zákon  a p edpis .

Na dotazy o pln ní p íjmové stránky rozpo tu m sta v tomto roce 
vystoupila vedoucí  nan ního odboru ú adu m sta a ujistila zastupitele 
i ve ejnost, že propast p íjm  letošního roku nebude tak razantní, jak se 
p edpokládalo po první vln  koronavirové krize. Výborn , ale v tom p í-
pad  zcela nechápeme argumentaci pro odvolání jednatel  Haise a Rady 
resp. argumentaci, že do nemocnice nemohou už jít žádné další prost ed-
ky m sta…

První sušické referendum – v záv ru zastupitelstva byla podána in-
formace o tom, že p ípravný výbor dne 11. 11. 2020 podal na MÚ Sušice 
historicky první návrh na konání referenda v Sušici, které se týká jednak 
nemocnice a jednak výstavby nové sportovní haly. Referendum tedy bude, 
otázkou však je, kdy? To nyní záleží zejména na rychlosti kontroly návr-
hu a podpisových arch  ze strany MÚ Sušice a následn  na zastupitelích, 
kte í budou stanovovat datum pro vyhlášení referenda (návrh termínu 
konání byl podán na den 16. 1. 2021, ale uvidíme).

Záv rem lze íci, že v erejší jednání situaci nikam neposunulo, a to 
díky neochot  p iznat, že situace v nemocnici po 14. zá í 2020 není dobrá 
a že práce bývalých jednatel  byla spíše kvalitní a sm ovala k znovu ob-
novení komplexní pé e ve prosp ch ob an . Pozitivní je, že jasn  zazn -
ly argumenty, které toto potvrzují, a bylo poukázáno na problémy, které 
by se m ly ešit. Za to nyní odpovídá v plném rozsahu nový editel, DR 
a nejvyšší vedení m sta. Zm nu by mohlo nyní p inést snad už jen bu to 
nové vedení Plze ského kraje, pokud tedy bude od vedení m sta ochota 
jednat a pop ípad  p istoupit na kompromis, anebo výsledek referenda. 
D ležité je, aby ob ané sledovali vývoj a jasn  dali na v domí svoje názory.

Co však v era z našich úst nezazn lo, je veliké pod kování zdra-
votník m, dobrovolník m, zam stnanc m Sportovišt  Sušice
a Ing. Hamákovi osobn , kte í nyní p sobí a pomáhají v nemocnici. 
D kujeme vám všem za vaše nasazení a aktivitu v sou asné ne-
lehké dob !        Karel Janda

Nep ísluší mi a ani za svoji osobu nechci komentovat celý text 
hodnocení pana zastupitele Ing. arch. Jandy, protože jsme prav-
d podobn  sed li každý na jiném zasedání, proto se vyjad uji 
pouze k pasážím, které se n jak týkají tajemníka.

„Úsm vná až trapná byla snaha zastupitele Bartoše (ODS) 
a pana starosty (ODS) o ukon ení natá ení zasedání zastupitel-
stva zástupcem ob anské iniciativy a následné pou ení tajemníka 
ú adu o tom, že za doby nouzového stavu, kdy máme na ízením 
vlády omezen pohyb, by lidé, co nebydlí v Sušici i nemají zde 
nemovitosti, nem li být na jednání zastupitelstva, ale doma. Že 
by se báli ve ejnosti?“. Na snaze dodržovat zákony této zem , 
obdobn  jako na upozorn ní ob ana na jejich porušování, nepo-
važuji nic sm šného ani trapného a ve ejnosti, p estože by si to 
n kdo rád p ál, se opravdu nebojím. Moje upozorn ní, jak pan 
zastupitel jist  zaznamenal, nesm ovalo k zamezení nahrává-
ní, naopak jsem zd raznil, že pro svoji pot ebu si každý ob an 
m že zasedání ZM nahrávat, avšak nesmí jej bez zákonného d -
vodu zp ístup ovat n komu jinému, což byl tento p ípad. Druhé 
pou ení obsahovalo odkaz, jednak na text zákona o obcích (§ 16 
zákona . 128/2000 Sb.), který upravuje práva ob an  obce, jed-
nak na na ízení vlády ( . 444/2020 Sb. ve ve ejnosti notoricky 
známé jako „zákaz volného pohybu“). Když už s takovou obli-

Reakce tajemníka Městského úřadu Sušice Mgr. Petra Nováka

Zastupitelstvo jednalo především o nemocnici

bou pokládáme ty sugestivní otázky, rád bych znal odpov  na 
otázku: Musíme všichni v demokracii a ob anské spole nosti 
dodržovat zákony nebo si m žeme d lat, co se nám zrovna hodí 
a co chceme? 

Další pasáží hodnocení Ing. arch. Jandy, která se týká vystou-
pení tajemníka na ZM, je návrh na lena dozor í rady, jelikož 
jsem byl p edkladatelem tohoto bodu, protože vedoucí p ísluš-
ného odboru, jenž tuto agendu b žn  administruje, je v pracov-
ní neschopnosti. „T sn  p ed jednáním zastupitelstva „p istál 
na st l“ návrh na dovolení lena dozor í rady (DR) spole nosti 
Pošumavská odpadová, s.r.o., nebo  práv  kon í funk ní období 
dosavadního lena DR“

Tak, jak bylo uvedeno v podkladech pro zastupitelstvo, k tomuto 
zastupitelstvem jednohlasn  schválenému bodu jeho jednání, žádost 
o nominaci lena DR m sto obdrželo dne 9. 11. 2020 a bylo nanej-
výše vhodné a v zájmu zastoupení Sušice, ji provést do 24. 11. 2020, 
proto byl tento podklad tajemníkem p edložen (expresivn ji „hozen 
na st l“) zastupitelstvu na jednání dne 11. 11. 2020. 

Záv rem si musím v této obecn  nep íznivé dob  povzdech-
nout, že považuji za velmi smutné, že tyto skute nosti v bec 
musím uvád t, a navíc v reakci na ve ejné názory zastupitele. 

 Petr Novák, tajemník M Ú

Reakce na příspěvek pana zastupitele K. Jandy
Vážení a milí ob ané Sušice,
v reakci na pana zastupitele Karla Jandu musím podotknout, že 

i já mám dojem, že jsme sledovali naprosto odlišné jednání zastupi-
telstva. Opakuji neustále, že nikdo z vedení m sta ani ze zástupc  
„politické v tšiny“ neusiluje o zni ení nemocnice. Poj me si naslou-
chat a p edevším respektovat a tolerovat názory druhých. N která 
rozhodnutí se mi nemusí líbit, nicmén  pokud jsou u in ny v sou-
ladu s platnými zákony a u iní je demokraticky zvolení zástupci 
m sta, m li by to ostatní respektovat.

Demokracie je o diskuzi, ale rozhodn  ne o brutálním nátlaku 
a kampani na sociálních sítích, která v posledních týdnech probíhá. 
M že se zdát, že existují dva tábory – „šk dci“, kte í cht jí nemocnici 
zlikvidovat, a „zachránci“, kte í za každou cenu volají po návratu bý-
valých jednatel /jednatele a tím podmi ují setrvání doktor  i udržení 
funk ní nemocnice. Tak to ale v žádném p ípad  není. 

Odvolání jednatel , které bylo radními i dozor í radou n koli-
krát zd vodn né, neznamená, že chce n kdo rušit nebo omezovat 
nemocnici. Ob ma jednatel m pat í velký dík za vykonanou práci 
zejména p i p evodu nemocnice na m sto a jejím následném roz-
jezdu. Nicmén   nan ní situace, kdy m sto do nemocnice „nalilo“ 
za jediný rok okolo 60 milion  korun, je dlouhodob  neudržitelná. 
Jsou zde i další d vody – nap íklad ú etnictví p emíst né do Pra-
hy na základ  pouze ústní dohody, které navíc  rma odmítá vy-
dat, nestabilní personální situace (rozdíly ve mzdách, vysoký podíl 
pracovník  na dohodu), nejasnosti u  nancování nákupu rentge-
nu. V sou asnosti probíhá v nemocnici audit, který se záležitostmi 
uvnit  nemocnice zabývá. 

V t chto dnech se také rozjíždí jednání s novým vedením Plze -
ského kraje. Nová hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS) spolu s nám st-
kem a bývalým hejtmanem Josefem Bernardem (STAN) už se o situaci 
v nemocnici informovali p ímo v Sušici. Došlo k vytvo ení pracovní 
skupiny, která by m la najít optimální ešení pro stabilní a dlouhodobé 
fungování sušické nemocnice. Kdo navíc na posledním zastupitelstvu 
poslouchal nového jednatele Ji ího Vl ka, snad pochopil, že nemocni-
ce rozhodn  není v rozkladu, ale až na momentáln  uzav ené odd lení 
chirurgie normáln  funguje. Je t eba ešit situaci personálu, což by se 
p i spolupráci s krajem m lo poda it.

Dozor í rada Sušické nemocnice z stává v po tu p ti len  – za-
stupitelstvo se na tomto po tu shodlo už na ervnovém zasedání, 
každý politický subjekt zastoupený v sušickém zastupitelstvu m l 
možnost nominovat svého zástupce. Domníváme se, že je nyní nutné 
stávající leny nechat pracovat, nikoliv DR p evolovat i rozši ovat. 
Navíc nominanti do dozor í rady paní Stárkové ( SSD) – Kolá ová, 
Šedivý a Musil, již ve správní rad  nemocnice byli a rezignovali na 
své funkce na ja e 2018, protože se jim nelíbilo p evedení movitého 
majetku o. p. s. pod m sto. 

S bodem pln ní m stského rozpo tu vystoupila vedoucího  -
nan ního odboru Ing. Božena Šlajsová. Nazna ila, že  nan ní pl-
n ní za rok 2020 vypadá pro m sto dob e, což je jist  výborná zprá-
va. V nejbližších týdnech zastupitel m p edstaví návrh rozpo tu na 
rok 2021. D ležité je zd raznit, že také v n m se po ítá s  nancemi 
na provoz nemocnice. Není tedy pravdou, že by m sto nemocnici 
necht lo dál podporovat, jen to musí být v mí e, kterou si v rámci 
rozpo tu m že dovolit. Všichni nemocnici v Sušici chceme, ale ne-
pom žeme jí rozdmýcháváním vášní a nátlaku, který jsem zmi oval 
v úvodu. Taková atmosféra naopak nemocnici škodí. 

Osobn  si moc p eji, aby se situace co nejd ív zklidnila a našlo se 
rozumné ešení. M sto Sušice není jen nemocnice, existují i další ob-
lasti (sociální služby, vzd lání, kultura, sport, pé e o p írodu, rozvíjení 
cestovního ruchu, infrastruktura, …), které si zaslouží naši pozornost. 
Na tomto míst  také d kuji všem, kte í se v této nelehké dob  na práci 
v nemocnici podílejí.    Mgr. Jonáš Bartoš, zastupitel za ODS
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Den boje za svobodu a demokracii
31 let od sametové revoluce

17. listopadu p ipomínáme si pod 
lípou na sušickém nám stí Den boje 
za svobodu a demokracii a Sv tový 
den studentstva. Letos si tento den 
p ipomeneme každý „sám“ a zamys-
líme se nad tokem událostí let mi-
nulých i nad tím, co v této dob  pro-
žíváme – naše spole nost prochází 
zkouškou, setkala se s n ím novým, 
neznámým – vir covid 19 se ujal vlá-
dy a nekompromisn  nás prov uje.

Jak by naše setkání bez n j vy-
padalo? Vlá a Macek by tradi n  
zazpíval píse  „Jednou budem dál“. 
S organizací Post Bellum – Ceny Pa-
m ti národa, která spolupracuje s 40 
m sty R, a mezi nimi je i m sto 
Sušice, bychom si pád komunistické-
ho režimu symbolicky p ipomenuli. 
Poté by se slova ujali e níci – mluvi-
li by o historických událostech doby 
a zamysleli by se nad odkazem t ch-
to událostí, studenti gymnázia by za-
zpívali t i písn , které jsme vybrali 
pro tento rok, a celou slavnost by 
zakon ila naše národní hymna. Tak 
zkusme naplnit program na t chto 
stránkách, alespo  z ásti.

Post Bellum a Festival svobody 
Festival svobody je otev e-

né uskupení nezávislých ob-
anských iniciativ a organizací 

po ádající akce k výro í 17. lis-
topadu – Post Bellum je jedním 
ze zakládajících len . Uskupení 
vydalo tento text: Poselství svobo-
dy k 17. listopadu

Prožíváme nejistotu a obavy. 
Naše životy znejiš uje nový korona-
virus, zhoršující se klimatická krize, 
nezam stnanost, technologie pohl-
cující, kontrolující a ovliv ující naše 
konání a nestabilní bezpe nostní si-
tuace ve sv t . Zatímco lo ské osla-
vy 17. listopadu se nesly ve znamení 
bilancování a vzpomínání, letošní 
výro í chceme zam it p edevším 
na budoucnost.

Problémy, kterým elíme, jsou 
bezprecedentní. Kultura balancuje 
nad propastí. Celé sektory zam st-
nání mizejí. Zavírají podniky. U i-
telé a zdravotníci pracují p es as 
a nasazují své životy. Výuka ve ško-
lách se p esouvá do online prostoru. 
Nikdo neví, kdy se nám uleví. Kri-
ze v mnohých z nás vyvolává pocit 
bezmoci. Dochází ale i k pozitivním 
zm nám. Inovujeme a p izp sobuje-
me se. U íme se šetrnosti. Pomáhá-
me si a povzbuzujeme se. 

Vzájemná ohleduplnost, souná-
ležitost, pospolitost a solidarita. To 
jsou hodnoty, které nám odkazuje 
sametová revoluce a které nám nej-
lépe pomohou elit tm .

1. Zapalme sví ky
17. listopad 1989 je jedním z vr-

chol  našich moderních d jin. Vyzý-
váme všechny, kte í jej cht jí oslavit, 
aby za oknem zapálili sví ku, sym-
bol nad je, plamínek, který p ináší 
sv tlo a teplo. Snad na chvíli pom že 
zahnat nejistotu a strach. Dovolme 
si i v této dob  optimismus, mluvme 
o budoucnosti ve svých rodinách 
a se svými p áteli. #samialespolu

2. Bu me dob í
ukn me si lokty ke smí ení. 

Ud lejme n komu radost. Pomoz-
me t m, kte í pot ebují pomoc. Vy-
konejme do 17. listopadu dobrý 
skutek. Nápady na n  sdílejte pod 
hashtagem #samialespolu.

3. Slavme podle našich možností
Statisíce lidí letos nebudou moci 

z r zných d vod  vyjít do ulic. Vyzý-
váme všechny, kte í se plánují oslav 
venku zodpov dn  zú astnit, aby za-
pálili sví ku i za n . Všichni ostatní 
nech  zapojí svou kreativitu a dají 
na sociálních sítích najevo, že v tom 
nejsme #samialespolu.

P es veškerá na ízení a opat ení 
v íme, že letošní oslavy 17. listopa-
du budou nezapomenutelné. Díky 
naší sounáležitosti pandemii p e-
konáme. V íme tomu, že až se za 
rok sejdeme na nám stích, budeme 
slavit nejen nové výro í, ale i nový 
za átek.

e níci by nám p ipomn li his-
torii t chto dn , protože historie se 
má p ipomínat, (i když „p edstava, 
že se z ní lidstvo pou í je, podle his-
torik  iluzí, nebo  lidstvo je nepou-
itelné…“) ale složité doby odkrý-

vají charaktery a ve všech etapách 
našich d jin je koho si p ipomínat 
a kým se inspirovat. 

17. listopad – v tento den p ipo-
mínáme si dv  události moderních 
eských d jin, které jsou spojené se 

studenty eských vysokých škol.
První událost se váže k roku 

1939 – Poh eb studenta Jana Ople-
tala byl posledním projevem ma-
nifesta ního odporu eského lidu 
proti n mecké okupaci ech a Mo-
ravy. Vysoké školy byly uzav eny, 
1200 eských student  bylo zbito 
a odvle eno do koncentra ních tá-
bor . Vedoucí p edstavitelé vyso-
koškolák  byli zat eni, 9 student  
bylo popraveno. 

Druhou významnou událostí byl 
brutální zásah policie proti student-
ské demonstraci v Praze v roce 1989. 
Byl to za átek Sametové revoluce, 
která vedla k pádu komunistického 
režimu a p em n  politického z íze-
ní na pluralitní demokracii. Ob a-

né republiky tak dostali historic-
ky další šanci stát se demokraty.

A zamysleli by se i nad sou-
asnou situací, nad naší mladou, 

k ehkou demokracií. Mohli by 
hodnotit aktuální kroky sou asné 
vlády, která vládne s podporou ko-
munist , a snaží se ustát coronavi-
rovou pandemii, nad úlohou hlavy 
státu, nad naším vztahem k Rusku 
i ín , nad cestou p edsedy sená-

tu pana Vystr ila na Tchaj-wan, 
která nám narovnala záda a uká-
zala, že R je nezávislou zemí. 
Mohli by se podívat i za hranice 
našeho státu – do B loruska nap ., 
jak t žké je za demokracii bojovat, 
nebo do USA, jak složit  se nar-
cistické osobnosti vzdávají moci, 
i když d stojná porážka by mohla 
ú inkovat jako úsp ch…

Žijeme nyní v nouzovém stavu 
a jsme nuceni respektovat mnohá 
opat ení. Je tedy na každém z nás, 
jak tuto dobu zvládneme, jak se zo-
rientuje a komu i emu bude v it. 
Generace našich p edk  se vyrovná-
valy se smrteln jšími nákazami (mor, 
cholera, ch ipka, válka – nacismus, 
komunismus…) p e kali a obstáli. 

Dejme šanci dob , sob , i dru-
hým.      Mgr. Bohumila Skrbková

A co by se zpívalo?

Nedílnou sou ástí listopadového set-
kání pod sušickou lípou je samoz ej-
m  hudba. Krom  tradi ního Jednou 
budem dál, které každým rokem zpí-
vá a hraje na kytaru Vlá a Macek, 
nacvi ují studenti sušického gym-
názia se svými u iteli hudební vý-
chovy ješt  další t i písn  od vybra-
ných eských interpret . P edloni 
zn la Marta Kubišová, loni Spirituál 
Kvintet, letos to m l být Karel Kryl. 
Co rok, to významné jméno spojené 
s odporem proti minulému režimu. 
Písn  Karla Kryla, jakožto hlavní-
ho p edstavitele eskoslovenského 
protikomunistického protestsongu, 
se staly p ímo symbolem boje proti 
totalitní moci a mnohé zlidov ly. Vy-
bírali jsme pe liv  a i z ad student  
mi p išly návrhy skladeb, které jsou 
i v dnešní dob  jist  stále aktuál-
ní – Veli enstvo Kat, Král a klaun, 
Píse  neznámého vojína a další. Pí-
se  Brat í ku, zavírej vrátka mož-
ná až p íliš dokonale textem i hud-
bou vystihuje atmosféru srpnových 
události roku 1968. A s písní D kuji 
bychom snad s dostate nou pokorou 
vzpomn li na všechny, kterým vd -
íme za to, že m žeme žít ve svo-

bodné zemi. Nezapome me na n  
a važme si toho. D kuji.

Dan Nakládal

14. 11. Den bez aut, 15. 11. Den vězněných spisovatelů, 16. 11. Mezinárodní den tolerance,

17. 11. Mezinárodní den předčasně narozených dětí, 17. 11 Mezinárodní den studentstva,

18. 11. Mezinárodní nekuřácký den, 19. 11. Světový den toalet, 21. 11. Světový den televize

21. 11. Světový den pozdravů, 21. 11. Mezinárodní den fi lozofi e, 29. 11. Mezinárodní den 

solidarity s lidem Palestiny, 20. 11. Světový den dětí

4. ekla byste, že v chu-
dých zemích všeobecn  platí, 
že d ti v nuzných pom rech 
mají vyšší morální hodnoty 
než my, Evropané?

„Na základ  toho, co jsem 
vid la, bych nejspíš ekla ano. 
Alespo  tak jak já chápu mo-
rální hodnoty. Já znám ovšem 
jen malilinkatý vzorek indic-
ké populace, takže v bec ne-
chci zobec ovat, ale rozhodn  
bych ne ekla, že chudoba n jak 
snižuje morální standardy, spíš 
naopak. Potkala jsem tam mno-
ho d tí, které si opravdu váži-
ly, že mohou chodit do školy, 
a u ily se s takovým nadšením, 
že je to pro nás t žko p edsta-
vitelné. A s jakou úctou se cho-
valy ke svým rodi m i u ite-
l m (aniž by si na n co hrály)! 
A s jakou ochotou pomáhaly 
všude, kde bylo t eba! Pokud 
jim to vydrží, mají velkou na-
d ji, že z nich vyrostou lidé, 
s nimiž je na sv t  dob e.“

5. Slyšela jsem, že jste též 
pracovala v uprchlickém tá-
bo e, je tomu tak?

„V takovém pravém uprch-
lickém tábo e n kde na Blízkém 
východ  jsem nebyla. Byla jsem 
pouze v rakouském Traiskir-
chenu. Tam žijí uprchlíci v bý-
valých kasárnách z doby císa e 
Františka Josefa I. Gigantická 
budova, uvnit  to opravdu ne-
vypadá zvláš  út šn .

Pracovníci charitativních 
organizací dovnit  nesm jí, 
ale ute enci sm jí ven, tak-
že nám n jaké obrázky vy-
bydlených místností, v nichž 
žijí, ukazovali. Ale te e tam 
voda, jsou tam splachovací zá-
chody, a když si sehnali va i  
nebo varnou konvici, mohli si 
tam i va it. Jinak samoz ejm  
dostávali jídlo t ikrát denn . 
S uprchlickými tábory v Sýrii, 
Turecku, Iráku a asi i v ecku 
se to v bec nedá srovnat.“

6. Jak se podle vás v uprch-
lických táborech dbá na d ti? 
Nevyšumí to tam, když je tam 
tolik lidí?

„Myslím, že v t ch pravých 
uprchlických táborech mají 
d ti opravdu t žký život. Ale 
v Traiskirchenu se r zné hu-
manitární organizace, zejmé-
na k es anské, staraly o to, aby 
se tam d ti m ly v rámci mož-
ností co nejlépe. Do našeho 
st ediska pomoci uprchlík m 
chodila spousta e enských 
a afghánských d tí. D lali 
jsme s nimi r zné legrácky, 
hráli jsme všelijaké hry, sna-
žili jsme se je trochu vzd lávat 
v n m in . A staral se i rakous-
ký stát – v tábo e byla škola pro 
d ti z rodin, které m ly nad -
ji, že nebudou poslány zpátky. 
Takže bych ekla, že v rakous-
kých centrech pro uprchlíky je 
o d ti postaráno celkem obstoj-
n . Ovšem – azylový proces 
v Rakousku trvá dost dlouho 
a d ti jsou p es všechnu snahu 
po ád ve stresu, protože netuší, 
jestli budou sm t z stat, nebo 
je vrátí zpátky, odkud p išly. 
A když potom p ijde deporta-
ce nebo út k do ilegality, tak 
to samoz ejm  na d tské duši 
zanechá šrámy, které se hned 
tak nezahojí.“

7. Vid la jste na nich, že tu 
pomoc vst ebávají, že jsou za 
to rádi, vd ní?

Na 20. listopadu p ipadá 
výro í Úmluvy o právech dí-
t te. Sv tový den d tí je den, 
kdy si m žeme p ipomenout, 
že asto dochází k porušová-
ní základních d tských práv. 
D ti jsou odebírány rodi m, 
týrány a zneužívány. Na to je 
t eba upozornit a je proti tomu 
pot eba bojovat.

Rozhovor je veden s býva-
lou fará kou a mikrobioložkou, 
starší a velmi zdatnou dámou 
V rou Hájkovou, nyní žijící 
v Sušici.

1. Navštívila jste n jaké 
zem , kde se dá mluvit o ne-
dodržování d tských práv, 
a  už hmotných, nebo nap . 
bezpe í?

„Z evropských zemí bych 
asi zmínila Norsko, tam kve-
tl takový státní byznys s d t-
mi – asto se hledaly p í iny, 
aby bylo možno dít  odebrat 
biologickým rodi m a pak je 
sv it jiným vychovatel m, a  
už bezd tným dvojicím, nebo 
p stoun m, kte í byli za pé i 
o sv ené d ti dob e placeni. To 
mi p ipadalo opravdu hrozné. 
A pak jsem byla v Indii, a tam 
jde spíš o materiální záležitos-
ti. Tam chudé d ti musejí t žce 
pracovat, když se mají uživit.“

2. A myslíte si, že jsou si 
toho Norové v bec v domi?

„N kte í, ale je to menši-
na. P ed pár lety, když byla 
v pop edí zájmu ve ejnos-
ti kauza d tí Michalákových, 
byli v Praze na demonstraci 
dva norští právníci, kte í nám 
d kovali, že se o to zajímáme. 
Vypráv li, jak se snaží obha-
jovat ty rodi e okradené o dít  
a jak to zpravidla moc nejde. 
Takže tito dva Norové moc 
dob e v d li, o co jde. Asi je 
t eba dodat, že opravdu nevím, 
jaká je situace v Norsku práv  
te . Možná se to za t ch pár 
let zlepšilo, možná ne – oprav-
du nevím.“

3. Jak byste charakterizo-
vala situaci v Indii? Rodi e 
ráno vypustí d ti, a  si sami 
hledají obživu na smetišti?

„To je rodina od rodiny. In-
die má o mnoho více obyvatel 
než celá Evropa dohromady.

Jsou tam pohádkov  bohatí 
lidé, jejichž d ti žijí jak prin-
cátka. Pak jsou tam st ední 
vrstvy – jejich d ti se mají tak 
n jak podobn  jako d ti u nás. 
No – a kone n  jsou tam ti chu-
dí, kterých je hodn , a v chu-
dých rodinách se d ti musejí 
po ádn  snažit, aby v bec p e-
žily. Žebrají jen n které, spíš 
se snaží n jak pracovat, jak-
koliv. V n kterých oblastech 
d ti sbírají uhlí v polovyt že-
ných dolech, tím vyložen  ris-
kují život, pak to uhlí prodáva-
jí a takhle se živí. Nikdo proti 
tomu samoz ejm  neprotestuje, 
protože kdyby jim to zakázali, 
ty d ti um ou hlady. V Indii ni-
kdo nehlídá, jestli d ti pracují 
nebo žebrají, takže když za ne 
chudé dít  rozum brát, v tši-
nou cítí pot ebu pomoci svým 
chudým rodi m. Myslím, že 
nej ast ji je to takhle. Samo-
z ejm  se vyskytují p ípady, 
kdy rodi e své d ti k žebrání 
i k práci nutí, nebo dokonce 

nutí hol i ky k prostituci – ale 
ur it  to není pravidlo (aspo  
ne v oblasti, kde jsem byla).“

„Celkem asi ano. Já jsem 
tam m la svou skupinku e-
enských kluk . Samoz ejm , 

že mi nevypráv li, že m  mají 
rádi a že jsou mi strašn  vd -
ní, ale chodili na tu skupinku 
evidentn  rádi, hezky se na m  
smáli a moc hezky spolupraco-
vali. Na rozdíl od našich unu-
d ných dítek dávali najevo, že 
je to baví.“

8. Kdybyste mohla vy-
zdvihnout n co, za co by m ly 
být d ti tady u nás více vd -
né, co by to bylo? eho si ty 
ratolesti tady u nás necení?

„No, já když je vidím, tak 
mám pocit, že si necení sko-
ro ni eho. Protože oni mají, 
na co si vzpomenou – všech-
no dostávají jaksi samoz ej-
m  – tak pro  by si toho ce-
nily? Mn  osobn  p ipadá, že 
chudé d ti v Indii jsou na tom 
v tomhle ohledu líp – není pro 
n  samoz ejmé chodit do ško-
ly ani nemají širokou nabíd-
ku zájmových kroužk , nema-
jí zaru ené r zné p íjemnosti 
života jako d ti u nás – takže 
jsou pochopiteln  vd né za 
mali kosti, které bohaté evrop-
ské d ti ani nevnímají. P itom 
naše d ti mají ur it  spoustu 
d vod  k vd nosti – máme 
tady krásnou p írodu bez hro-
mad plast  a jiného smetí, kte-
ré jsou v Indii všudyp ítom-
né. Je tady spousta lidí, kte í 
jsou ochotni se d tem v novat 
a pomoci jim rozvíjet jejich po-
tenciál. A když k tomu n kdo 
má ješt  moudré rodi e, kte í 
ho mají rádi a dokážou mu dát 
pocit bezpe í, tak to je p ece 
obrovský dar, za který je vd -
nost na míst . Nebo ne?“ 

9. Sdílela byste s námi 
na záv r ješt  n jakou 
„historku“?

„Dodnes m  bere za srdce 
jedna krásná historka z Rajpu-
ru: Cht la jsem n kde získat 
pár odst ižk  indických látek 
pro svoji kmot enku, tak jsem 
zašla do jedné krej ovské díl-
ny – místní hlavní ulici lemuje 
takových dílen hodn . Uvnit  
byly dv  staré singrovky, na 
jedné šil kluk, tak desetiletý, 
na druhé jeho táta. Táta ne-
um l slovo anglicky, ten kluk 
z ejm  chodil do školy a um l 
velmi dob e. Když jsem mu 
vysv tlila, co chci, ihned p e-
stal pracovat, vyhledal mi nej-
krásn jší odst ižky a dal mi 
je. Cht la jsem mu za n  dát 
stovku, ale on se na m  usmál 
a ekl, že si ji nevezme. Kdy-
bych si prý koupila šaty, které 
ušil, tak by si ji ur it  vzal, ale 
za n jaké odst ižky, které by 
stejn  vyhodili, si p ece nebu-
de brát peníze. Ješt  jsem ho 
zkoušela p emluvit, ale on se 
usmál ješt  jednou a dodal, že 
ví, že to myslím dob e, ale a  
se na n j nezlobím, že si ode 
mne peníze prost  vzít nem -
že. Tak jsem se p ed ním uklo-
nila a šla jsem dom . Neumím 
íct, jak moc si toho chudého 

indického kluka a všech jemu 
podobných vážím.“

D k u j i 
za k rásný 
a zajímavý 
rozhovor.

Annie 
Novotná, 

septima A

Krizový štáb ORP Sušice informuje:
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Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba: po–so 9.30–15.30
N žné orchideje mírného pásma 
– výstava P ERUŠENA!

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava P ERUŠENA!

GALERIE NETOPÝR
Tvá í v tvá  – výstava P ERUŠENA!

Hartmanice
HORSKÁ SYNAGOGA
Po-lin, Židé v republice mnoha národ  
 – výstava P ERUŠENA!

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mou enec
Prohlídky kostela a kostnice Mou ence 
– ZRUŠENO!

27. dubna 2021 – KD Sokolovna – p eloženo z 5. 10. 2020

7. kv tna – KD Sokolovna – p eloženo z 17. 9. 2020

SIRKUS, P íkopy 178, Sušice:
– UZAV EN! 
Refundace vstupného na zrušená p edstavení bude 
možná op t po uvoln ní opat ení.

GALERIE SIRKUS 
– UZAV ENA! 

KAFE SIRKUS, P íkopy 178, Sušice
– UZAV ENO! 

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
– UZAV ENA! 

M STSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
UZAV ENO! 

M stské informa ní centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
pond lí–pátek: 9.00–16.00, pauza: 12.30–13.00
Výstavní prostory radnice – 6. patro – UZAV ENO! 

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
nám stí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net0
Od 1. listopadu do 5. prosince zav eno.

P ehled akcí
12. ledna 2021– Kino Sušice – p eloženo z 2. 11. 2020

30. b ezna – KD Sokolovna – p eloženo z 2. 11. 2020

1. dubna 2021 – Kino Sušice – p eloženo z 27. 10. 2020

16. dubna. – KD Sokolovna – p eloženo z 14. 11. 2020

21. listopadu – Tradi ní KlOUb!
Prago Union – koncert – P ELOŽENO!

22. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna

24. listopadu od 17 hod. – Kino Sušice

9. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna

Zakoupené vstupenky z stávají v platnosti, po-
p ípad  vracejte v kancelá i v budov  kina.

15. prosince – KD Sokolovna

Sušice

Region

KANCELÁ  SUŠICKÝCH NOVIN 
– UZAV ENA! 

Vaše p ísp vky, vzpomínky atd., je možné 
vhodit do p ipravené schránky na budov  KD 
Sokolovna, p ípadn  formou elektronické komu-
nikace s redaktorem SN – e-mail: liskovec@kul-
turasusice.cz nebo na tel. 724 981 554.

Provoz kina Sušice je, stejn  jako tém  vše, 
závislý na Indexu rizika v rámci protiepidemic-
kého systému (PES), tedy ísle, které bude každý 
týden ve st edu vyhlašovat Ministerstvo zdra-
votnictví R, respektive ÚZIS. Jakmile toto íslo 
klesne pod 40 (stupe  2), budeme moci otev ít kina 
i divadla. V sou asnosti se toto indexové íslo po-
hybuje kolem 70 (stupe  4) a tak je p edpoklad, že 
pokud budou nadále klesat nam ené hodnoty jako 
doposud, mohli bychom v polovin  prosince za ít 
promítat. A už se na vás velice t šíme.

Pavel Vinický, vedoucí kina

Kašperské Hory
celoro n  – informa ní centrum Kašperské Hory

V každé kešce je kód. Po nasbírání ty  nebo sedmi 
získáte navíc v infocentru malý dárek. 
Mapa ke stažení na www.kasphory.cz nebo na infocen-
tru podle aktuální otevírací doby – viz str. 10

Horažďovice
13. ledna 2021 od 19 hod. – Kulturní d m 
 Fantastická žena – divadlo – p eloženo z 1. 10. 2020

18. února 2021 od 19 hod. – Kulturní d m
Boss Babiš – divadlo – p eloženo z 23. 9. 2020

9. dubna 2021 od 20 hod. - Kulturní d m
Trautenberk - koncert - p eloženo z 31. 10. 2020

NA 25. 4. 2021 od 19 hod.
vstupenky zůstávají v platnosti
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Dagmar Sobasová r. 1954, Richard Hofmann r. 1944, Zden k 
He man r. 1944, František Kareš r. 1942, Libor Arendáš r. 1969, Karel 
Žejdlík r. 1955, Marie Vališová r. 1927, Marie Holá r. 1952, Vladimír 
Nový r. 1953, Marie Thurnvaldová r. 1935, Zden k Prosser r. 1935, Olga 
Filipová r. 1924, Ji í Bošek r. 1973, V ra Marková r. 1939. 

sobota 21. listopadu 2020 – p eloženo z 25. dubna
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA 

ZRUŠENO! – náhradní termín v jednání
sobota 19. prosince 2020

ADVENTNÍ DRÁŽ ANY A ZÁMEK MORITZBURG – N mecko
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natá ela pohádka T i o íšky pro Po-

pelku. Návšt va historického jádra Dráž an a adventních trh . 

st eda 23. ervna 2021

Symbolický p íb h plný obraz , atmosfér a divadelních zázrak  oteví-
rá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otá ivého hledišt . 

Bližší informace k uvedeným výlet m na tel. 376 528 686

Opustili nás...

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas. 
Nám z stalo jen vzpomínání, na toho, kdo rád žil
a m l nás tolik rád. 

Dne 4. prosince uplyne sedm smutných let co nás navždy 
opustil náš manžel, tatínek, d de ek a prad de ek, pan 

František Ku era 
ze Sušice. 
S láskou vzpomínají manželka, dcera Alena s manželem, vnou ata 
a pravnou ata. Nikdy nezapomeneme. 

Otevírací doba galerie: 
ZAV ENO

Galerie Sirkus pro vás p ipravuje výstavu:

 Cyklus maleb a kreseb Miroslava Šislera

Také letos v období podzim / zima 2020–2021 jsme pro vás p ipravili 
Podve ery s kresbou. Vzhledem ke koronavirovým opat ením a na í-
zením vlády, je provoz galerie pozastaven. Vzhledem k možným zm nám 
termín  sledujte aktuální informace na našich stránkách.

D kujeme a t šíme se na vás.   Galerie Sirkus Sušice

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, 
tak rád m l práci, život i nás. 

Dne 2. prosince uplyne dvacet let, kdy nás navždy 
opustil pan 

Jan Jarošík 
z Cihelny. 

S láskou vzpomínají manželka, d ti s rodinami a všichni jeho blízcí. 

Odešla jsi tiše, jak osud si p ál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 24. listopadu uplyne tvrtý smutný rok ode dne, 
kdy nás navždy opustila paní 

V ra Vastlová.
Stále vzpomínají d ti Á a a Honzík, manžel, bratr 
Jirka, rodi e a ostatní p íbuzní.

Dne 20. listopadu uplynulo již dvacet ty i let, kdy nás 
opustil manžel, táta, d da a prad da pan

Karel Malý,
dlouholetý vedoucí „Li áku“. Letos by se dožil 101 let.
Za vzpomínku d kují manželka Marie, d ti, vnou ata
a pravnou ata.

Dne 22. listopadu si p ipomeneme nedožité 
sedmdesáté narozeniny pana

Miloše Nauše
ze Sušice. Zárove  17. prosince uplyne dvacet p t let, 
kdy opustil rodinu a své nejbližší.
Ve vzpomínkách je stále mezi námi. 
Manželka V ra s d tmi V rkou a Milošem, sestra Eliška.

Ji í Vichr z Dlouhé Vsi slaví sedmdesátku
Významná osobnost Dlouhé Vsi, pan Ji í Vichr, osla-

ví v ned li 22. listopadu 2020 životní jubileum – 70 let!
V civilním život  se Ji í v noval p edevším staveb-

nictví, ve svém volném ase pak svým koní k m a to 
hlavn  myslivosti a p edevším pak sportu. Jako aktivní 
sportovec odehrál ve fotbalovém dresu místní TJ Tat-
ran 10 mistrovských sezon. Pak se v noval trenérské 
a funkcioná ské práci v této agilní T lovýchovné jed-
not , ve které se v minulosti nehrával jen fotbal, ale též 
na výborné úrovni stolní tenis a ženská národní házená. Velkou oporou 
v jeho rozsáhlé innosti mu byla vždy jeho manželka Kate ina, též výborná 
sportovkyn , p edevším pak vynikající házenká ka – úto nice. Ke sportu 
spole n  vedli nenásilným zp sobem též i svého syna a dceru a ti v tom 
automaticky pokra ovali. A výsledek? Skv lý! Vnu ka dlouhoveského ju-
bilanta Kate ina Skýpalová to dotáhla z této skv lé sportovní rodiny nej-
výše. Tato odchovankyn  sušické atletiky a následn  plze ské Škodovky 
se stala n kolikanásobnou mládežnickou mistryní eské republiky v hodu 
kladivem. Ve stejné disciplin  pak v reprezenta ním dresu vybojovala 
v roce 2016 titul dorostenecké mistryn  Evropy a o rok pozd ji v Tbilisi 
na ME juniorek tento titul 18letá skv lá atletka získala znovu! Škoda jen, 
že nad jnou sportovní kariéru p erušila. 

Jubilant Ji í Vichr je dlouholetým p edsedou nejen místního fotbalového 
oddílu, ale navíc stojí plných 23 rok  v ele i jako p edseda TJ Tatran Dlou-
há Ves! A p i tom i jedno volební období v Dlouhé Vsi starostoval. Má lví 
podíl na výstavb  místních sportoviš  a modernizaci zázemí pro sportování, 
má samoz ejm  zásluhy i na rozvoji sportu v této obci. Up ímnou radost má 
nejen z toho, že jeho stavební  rmu „Stavby VICHR s. r. o“ p evzal a úsp šn  
vede jeho syn Ji í, ale radost má vždy i z každého p kného výsledku dlouho-
veských fotbalist , kte í hrají okresní p ebor. Ti mu na oplátku blahop ejí 
k jeho kulatému životnímu jubileu a zárove  d kují za jeho odvedenou prá-
ci ve prosp ch dlouhoveského sportu. K dlouhé ad  gratulant  se p ipojuje 
i Výkonný výbor Pošumavského sportovního sdružení v Klatovech s p áním 
pevného zdraví do dalších rok  života.  Karel Šot

ZUŠka slaví 80. narozeniny
Letošní rok jsme cht li – a také z ásti v novali – oslavám 80. výro í za-

ložení hudební školy v Sušici. Už 5. ledna jsme p ipomínce v novali Kon-
cert t íkrálovnový, na kterém vystoupily naše absolventky – konzervato-
ristky H. Stýblová, K. Pran lová a J. Karausová. Pak se nám poda il ješt  
jeden žákovský koncert a bylo hotovo! Tedy jen obrazn  samoz ejm . Žáci 
se pod vedením svých pedagog  chystali i p i distan ní výuce. D kazem 
toho, že se p ichystali dob e, byla jednak výborná vernisáž výstavy (i vý-
stava samotná) „ZUŠka výtvarná a historická“ v ervnu v Muzeu Šuma-
vy v Sušici a jednak víc než vyda ená akce „ZUŠka ZUŠce“ s podtitulem 
Sušické ZUŠ Open 9. zá í v am  teátru za školou. Krásný byl i absolvent-
ský koncert houslistky Lucinky Houškové v sále Ká ka. A bylo hotovo! 

Muzikant – kantor (a vím, že nejen ten) je zvláštní tvor. S bezmeznou 
vírou v lepší zít ky pracuje nejen se svými žáky v nejr zn jších podmínkách, 
nejr zn jšími zp soby. A tak se nám poda ilo p ipravit a provést t sn  p ed 
nástupem p ísných a pohyb a shromaž ování omezujících opat ení jednu 
zkoušku spole ného oslavného orchestru, který se m l p edstavit v pátek 
20. listopadu v rámci oslavného víkendu. Hrálo jim to náramn ! Bohužel 
– oslavný víkend neprob hne. Navazuje p esn  na p edpokládané (i když 
stále rozporované) ukon ení nouzového stavu. My se ale nechceme vzdát. 
Nechceme se vzdát možnosti potkat se s lidmi, kte í vyšli z naší školy a ve 
sv t  hudby n co znamenají. Nechceme se vzdát setkání se s absolventy, 
kte í stále hrají, by  ne profesionáln . Nechceme se vzdát možnosti potkat 
se s p áteli naší ZUŠky. A proto se pokusíme aspo  ást oslav p esunout 
na další rok. Pokud nám to situace umožní, tak bychom se rádi – i s vámi 
– sešli v posledním ervnovém víkendu. Uvidíme. 

P ipravili jsme také výro ní almanach. K dispozici bude už te , ale 
necháme si ho jako milý dárek pod strome ek. 

Cht la bych pod kovat. M stu Sušice – a to nejen za  nan ní p ísp -
vek na oslavy. Paní Alen  Fišerové za sérii lánk  o historii ZUŠ. Kole-
g m Hance Pran lové a Tomáši Bastlovi za p ípravu skladeb pro výro ní 
orchestr. Všem ostatním pedagog m a provozním zam stnanc m za to, jak 

se vyrovnali s opravdu složitými podmínkami. A v ím, 
že „po p ejití vich ic epidemie“ se vše v dobré obrátí a my 
všichni se spolu s vámi sejdeme na další p kné akci naší 
osmdesátileté mladice – ZUŠ Františka Stupky Sušice.

Milena Naglmüllerová

Policejní informační servis
4. listopadu 2020 – SUŠICE
Nerespektuje t i zákazy innosti – P ed policisty ujížd l, 

vozidlo odstavil a po n kolika desítkách metr  jej zadrželi. 
Po komunikaci ve sm ru od obce Hrádek na Sušici jel v pond lí

2. listopadu tohoto roku idi  s vozidlem zna ky VW Golf a na zvukové 
a sv telné znamení hlídky policie nezastavil. P ed Sušicí vozidlo odsta-
vil a utekl, ale policisté z místního obvodního odd lení jej po padesáti 
metrech zadrželi. Policisté zjistili totožnost dev tadvacetiletého místního 
muže, kterého p evezli na odd lení.

Policisté zjistili, že muž má t i zákazy innosti ízení motorových 
vozidel. Podle dvou p íkaz  M stského ú adu v Sušici od m síce ledna 
2020 na 12 m síc  a od m síce b ezna 2020 na 16 m síc . Dále podle roz-
sudku Okresního soudu v Klatovech od m síce zá í 2020 na 24 m síc .

Muž ve zkráceném p ípravném ízení p evzal sd lení podez ení z p e-
inu ma ení výkonu ú edního rozhodnutí a vykázání.

6. listopadu 2020 – SUŠICKO
Neoprávn ný p ístup k po íta ovému systému
Pachatel znemožnil poškozeným p ístup na pro  ly, žádal telefonní 

ísla a kódy. Doporu ení pro uživatele komunika ních prost edk . 
Policisté na obvodním odd lení v Sušici p ijali oznámení o neopráv-

n ném p ístupu ke komunika nímu prost edku na internetu. Neznámý 
pachatel na p elomu m síce íjna a listopadu p ekonal bezpe nostní opat-
ení ke vstupu do pro  l  poškozených.

V níže uvedených p ípadech pachatel tímto neoprávn n  získal p ístup 
k po íta ovému systému, na pro  lech uložená data zm nil a znemožnil 
p ístup poškozeným k sociální síti.

V prvním p ípad  pachatel poškozeného žádal o zaslání p íchozích 
kód  od operátora, což u inil v jedenácti p ípadech a operátor z jeho mo-
bilní platformy provedl p evod 1 800 K .

Ve druhém p ípad  pachatel z pro  lu poškozeného rozeslal jeho jmé-
nem p átel m žádosti o sd lení telefonních ísel. Na žádost reagovala 
poškozená, která zaslala nejen telefonní íslo i kód a došlo k zablokování 
jejího pro  lu. Pachatel taktéž zaslal jejím jménem uvedeným p átel m 
žádosti o telefonní ísla a kódy operátor . V tomto p ípad  byla zjišt na 
další poškozená žena, která zaslala kód a operátor strhl ástku 2 400 K .

Policie ve v ci zahájila úkony trestního ízení pro podez ení ze spáchání 
p e inu neoprávn ný p ístup k po íta ovému systému a nosi i informací.

DOPORU ENÍ
• Upozor ujeme uživatele komunika ních sítí, aby jejich prost ednictvím 
 nezasílali neznámým osobám  nan ní prost edky!
• Prov te si osobu, spole nost a neuhrazujte  nan ní prost edky p edem 
 – zjiš ováno zneužívání d v ivých ob an .
• Pachatelé používají nepravdivá jména, neexistující telefonní ísla nebo
i kontakty osob, které netuší, že jejich osobní údaje n kdo zneužívá.
• Podvodníci jsou schopni si vymyslet r zné legendy, aby od ob an  
 získali peníze pro svoji pot ebu.
• P ed každou platbou – bu te obez etní – ov te si pravdivost 
 uvád ných údaj !
• Po komunika ních sítích nezasílejte telefonní kontakty 
 ani ov ovací kódy!
• Jako uživatelé sociálních sítí bu te ostražití – zde d v ování a dobrý 
 úmysl nemusí platit.

Pokud se stanete další ob tí podvodník , oznamte p ípad na nejbliž-
ší odd lení Policie R. V žádném p ípad , komunikaci ani další d kazy 
z internetu nevymazávejte, jsou d ležité pro další prov ování.

nprap. Dana Ladmanová, Policie R  – K P Plze ského kraje 
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Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z. s.

Nuželická 26, 342 01 Sušice
RC Medvídek se řídí platnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR, proto 
dočasně zavírá Montessori miniškolku, Taneční hrátky 

pro rodiče s dětmi a Hernu pro malé objevitele. 
Funguje Rodinná poradna, která poskytuje i mimořádnou pomoc pro rodiče v nouzi 
stejně jako na jaře 2020. Můžeme dodat oblečení pro děti 0–12 let, můžeme zajistit 
nákup notebooku pro děti svobodných rodičů kvůli distanční výuce, atd. 
Obracejte se na tel. 724 324 757. Kdyby se zpřísnila pandemická opatření, RC Medvídek 

bude dočasně uzavřen, proto sledujte naše webové a facebookové stránky. 
Mgr. et Bc. Petra Haisová Marková, předsedkyně

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z. s.

KNIHOVNA

M stská knihovna Sušice je knihovnou pov enou výkonem 
regionálních funkcí pro oblast Sušice. V letošním roce pro své 
knihovni ky vytvo ila nové webové stránky. Rádi bychom se jimi 
te  pochlubili. 

Podívejte se na odkazy:
www.nezdicenasumave.knihovna.cz, www.kasperskehory.knihovna.cz, 

www.zichovice.knihovna.cz, www.velhartice.knihovna.cz, www.hartmanice.
knihovna.cz, www.petroviceususice.knihovna.cz, www.zihobce.knihovna.
cz, www.strasin.knihovna.cz, www.srni.knihovna.cz, www.sobesice.knihov-
na.cz, www.rozsedly.knihovna.cz, www.rabi.knihovna.cz, www.podmokly.
knihovna.cz, www.ostružno.knihovna.cz, www.nezamyslice.knihov-
na.cz, www.hlavnovice.knihovna.cz, www.drazovice.knihovna.cz, www.
dlves.knihovna.cz, www.cimice.knihovna.cz, www.bukovnik.knihovna.
cz, www.bilenice.knihovna.cz, www.hradekususice.knihovna.cz, www.
rejstejn.knihovna.cz, www.dobrsin.knihovna.cz, www.budetice.knihov-
na.cz, www.chmelna.knihovna.cz

Nabídka poskytování služeb
Tímto bychom cht li oslovit a nabídnout možnost poskytování 

knihovnických služeb také dalším obcím. 
A jaké služby pro knihovny zajiš ujeme a co nabízíme? Jedná 

se p edevším o:
•  tvorbu, vým nu a rozvoz knihovních fond  (distribuci provádí naše 

regionální odd lení minimáln  dvakrát ro n  v rámci metodických 
návšt v)

• p j ování beletristických i nau ných knih pro dosp lé i d tské tená e 
• za azení nových knižních titul  do vým nných soubor
• široký výb r titul  z povinné etby pro studenty
•  možnost zapojení do projekt  ur ených d tem (nap . Noc 

s Andersenem)
• erpání dotací pro knihovnu
• pomoc p i revizi fondu, pokud jej knihovna má z ízený
• poradenskou a konzulta ní innost v oblasti knihovnictví
•  nabídku vzd lávacích akcí pro knihovníky (porady, seminá e, 

školení)
Vám by posta il pouze regál i sk í  na p ivezené knihy, které 

bychom vám zajistili.
Budeme se t šit na spolupráci. Kontaktovat nás m žete na tel.: 

376526531 nebo na e-mailu knihovna@kulturasusice.cz.
Knihovnám, které obsluhujeme, d kujeme za spolupráci a našim 

knihovnicím d kujeme za práci, kterou odvád jí.

Městská knihovna v regionu

Odběry dárců krve 2020
Sušice DPS: 8. prosince

Odb ry se provád jí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšet ení).

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
na základ  rozhodnutí vlády R o vyhlášení nouzového 
stavu v souvislosti s ší ením onemocn ní novým typem 

coronaviru COVID-19 
se M stská knihovna v Sušici uzavírá

od 22. 10. 2020 do odvolání
Vyp j ené knihy je možno vrátit do Biblioboxu, 

který je umíst n p ed budovou knihovnou.

Od data uzav ení nebudou tená m nar stat pokuty z prodlení. 
Sou asn  se ruší všechny kulturní a vzd lávací akce, které jsou 

v tomto odd lení naplánované.

Sledujte, prosím, i nadále facebook knihovny a webové stránky.

Obec Sob šice – Nadmo ská výška: 652 m n. m.
Po et ástí: 3 – Sob šice, Ma ice, Damí  Katastrální vým ra: 1 713 ha
Po et obyvatel: 398  Z toho v produkt. v ku: 156  Pr m rný v k: 44
Pošta: Ano   Škola: Ne   Zdravotnické za ízení: Ne   Policie: Ne
Kanalizace ( OV): Ano Vodovod: Ano Plyno  kace: Ne
Historie: Sob šice byly odjakživa zem d lskou obcí. Obyvatelstvo tvo-
ili poddaní, kte í robotovali na p d  feudál . 

Sob šice však zcela jist  vznikly d íve než tvrdí o  ciáln  stanovený leto-
po et – 1381. Nap íklad podle soudních akt pražské biskupské konsisto-
e jsou roku 1378 ve sporu o ustanovení fará e v Bukovníku jmenováni 

jako sv dci Bohuslav a Vojt ch ze Sob šic. 
Sob šice byly vsí majetkov  smíšenou – p da i poddaní nepat ili jednomu 
feudálovi, nýbrž náleželi pod n kolikero panství. Dokládá to nap íklad 
výpis z Berní ruly z roku 1654, v níž je uveden soupis p dy a sob šic-
kých poddaných. (Bern  = dan . Berní rula – byl soupis obhospoda ová-
vaných pozemk , který sloužil jako podklad pro výb r daní.) V uvedené 
dob  zdejší nevolníci pat ili Johanit m strakonickým, vedeným velmis-
trem Rudolfem hrab tem Coloredem, dále Johanit m z imic, nejv tší 
ást jich náležela k panství žichovickému, v držb  Alžb ty z Kolowrat 

a jen dva k bílenickému statku rytí e Zde ka Ježovského z Lub. Od Ko-
lowrat  roku 1707 koupil žichovické panství (a tím i sob šické a damí -
ské statky) Jan Filip Lamberk, hrab , pozd ji kníže, kardinál a pasov-
ský biskup. Koncem 18. století pak panství p ešlo z rakouské linie rodu 
Lamberk  na bavorskou. 
V druhé polovin  19. století se vedly silné spory o obecní pozemky, past-
viny a lesy, kronika uvádí, že m ly vým ru 406 jiter 702 sáh . Což bylo 
zhruba 234 hektar  (jitro katastrální = 57,5464 ar , sáh tver. = 3,60 m²). 
Spory se táhly více než padesát let a zp sobily hodn  rozep í mezi oby-
vatelstvem. Protáhly se až do 20. století, nebyly vy ešeny k spokojenosti 
všech ani do zániku rakousko-uherské monarchie a urovnávaly se ješt  
po vzniku eskoslovenské republiky. 
P i s ítání lidí v roce 1910 m ly Sob šice 990 obyvatel. Což bylo historické 
maximum, Zedníci a stavební d lníci pracovali u r zných  rem zejména 
v Plzni. P šky chodívali v ned li odpoledne do Žichovic na vlak a zase 
p šky se po týdnu vraceli. Ženy, které z staly doma s d tmi, musely hos-
poda it na polích. V zim  chodily do les  party drva  na práci, kterou 
nazývali panskou robotou, nebo  místo platu dostávali chvojí, vršky stro-
m  a pa ezy. Ženy domká  a nemajetných jezdily do epných kraj  na 
pletí a okopávání cukrovky. Za sezonu si vyd laly 500 korun i více. Na 
podzim se jezdilo i s d tmi do okolí Žatce na esání chmele. Ješt  d íve 
– za Rakouska – chodívali Sob ši tí na chmel údajn  i do Bavorska, a to 
p šky. Až neuv iteln  zní dneska fakt, že v obci fungovaly t i hudeb-
ní kapely a v každé druhé chalup  se našel n jaký muzikant. Posledním 
kapelníkem ve vsi byl Karel Kroupa, který m l díky své proslulé kapele 
p ezdívku sob šický Kmoch. Mnoho lidí, které neuživilo zem d lství, 
odjížd lo za prací k cirkus m do cizích zemí. 
Pam tihodnosti: pomník padlým v první sv tové válce, v bývalé škole 
kaple Panny Marie Sn žné
Spolky: JSDH Sob šice, Myslivecký spolek Sob šice, v ela i – ZO SV 
Sob šice, rybá ský spolek 
Kontakt: tel. 376 597 325, e-mail: obecsobesice@quick.cz
Ú ední hodiny: Pond lí, st eda 7.00–17.00 | úterý, tvrtek 7.00–15.00
         pátek 7.00–13.00 | polední p estávka 11.00–12.00
Starosta: Karel Ku era
Akce b hem roku – novoro ní výšlap na Stráž, T i králové, Masopust, 
únorový d tský karneval, Posezení s písni kou (MDŽ), lou ení p edško-
lák  v mate ské škole, rybá ský den d tí, sob šická pou , Hasi ský den 
d tí aneb Lou ení s prázdninami, nahá ky, výlovy, v ela ský bál, roz-
svícení váno ního stromu, váno ní besídka v MŠ
Zdroj: info portál územní samosprávy – m sta.obce.cz, 
www.sobesice.cz           ED

• Obce ORP Sušice •

Soběšice

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady m sta ze dne 2. listopadu 2020 

• Rada m sta schválila p evzetí ne  nan ního daru ve form  ochran-
ných pom cek od  rmy BARENTZ s. r. o. se sídlem Za Tratí 752, 339 01 
Klatovy a pov ila starostu podepsáním darovací smlouvy. 
• Rada m sta vzala na v domí p edložený zápis z jednání komise 

Douzelage pro zahrani ní záležitosti ze dne 23. 9. 2020. 
• Rada m sta rozhodla o odložení realizace sout že mladých muzi-

kant  Young musician competition na rok 2022. 
• Rada m sta vzala na v domí p edložený zápis z jednání dozor í rady 

spole nosti Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 6. 10. 2020. 
• Rada m sta schválila rozpo tové opat ení . 35, kterým se v orga-

nizaci 301 sníží položka 5901 – rezerva o 200 tis. K  a o stejnou ástku se 
v rámci téže organizace posílí položka 5171. 
• Rada m sta rozhodla o zadání zakázky „Dodávka servomotor  

a klapek na ÚV Sušice“ spole nosti Regada eská, s. r. o., Kopaninská 
109, 252 25 O ech, I  27118576, za cenu 303 264,20 K  bez DPH. Kupní 
smlouva bude p edložena rad  m sta ke schválení. 
• Rada m sta neschválila zám r prodeje ásti pozemku p. . 65/1 

(ostatní plocha – neplodná p da) v k. ú. ervené Dvorce o vým e cca
450 m2 a jeho zve ejn ní na ú ední desce m sta. 
• Rada m sta neschválila zám r prodeje ásti pozemku p. . 1354/1 

k. ú. Sušice nad Otavou (ostatní plocha – sportovišt  a rekrea ní plocha) 
o vým e 3 000 m2 a jeho zve ejn ní na ú ední desce m sta. 
• Rada m sta schválila obsah výzvy k odstran ní nedod lk  a vad 

díla – „Analýzy proces  a doporu ení ke zlepšení provozu a fungová-
ní Sušické nemocnice s. r. o.“ a pov ila starostu m sta podpisem výzvy. 
• Rada m sta schválila dodatek .1 ke smlouv  o dílo na akci Ekoino-

vace – dynamické ve ejné osv tlení uzav ené s  rmou SIEMENS MOBI-
LITY s. r. o., Siemensova 2715 / 1, 155 00 Praha 5, I  06931995, kterým 
se m ní lh ta v odstavci 4.1.5 uvedené smlouvy na hodnotu 30. 11. 2020, 
a pov ila starostu m sta podpisem dodatku.  
• Rada m sta vzala na v domí žádost a petici za zrušení odvolání 

jednatel  Sušické nemocnice s. r. o.
•  Rada m sta schválila poskytnutí ástky 7 000 K  na zhotovení pa-

m tní desky Josefu Ambroži Gabrielovi pro záme ek v Lou ové. ástka 
bude hrazena z org. 180 – fond starosty. 
• Rada m sta ve funkci valné hromady spole nosti Sušická nemocnice 

s. r. o. požádala jednatele a dozor í radu spole nosti o p edložení „Zprávy 
o aktuálním stavu Sušické nemocnice s.r.o., zejména v oblasti personální, 
ekonomické a provozní, v etn  aktualizovaného  nan ního plánu pro rok 
2020 a návrhu rozpo tu na rok 2021. Termín jednání rady m sta 16. 11. 2020
Kompletní usnesení z jednání rady m sta na www.mestosusice.cz

Kraj má nové vedení v ele s Ilonou Mauritzovou

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Plze ského kraje 12. lis-
topadu byli zvoleni hejtmanka a lenové Rady Plze ského kraje. No-
vou hejtmankou se stala doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – bude mít 
na starosti oblast zdravotnictví, bezpe nost, krizové ízení a marketing.

lenové devíti lenné rady jsou: Ing. Josef Bernard – nám stek hejtman-
ky pro oblast životního prost edí, zem d lství, evropských záležitostí 
a regionálního rozvoje, Ing. Pavel ížek – nám stek hejtmanky pro ob-
last dopravy, Pavel Hais – nám stek hejtmanky pro oblast IT, digitaliza-
ce a Centrální nákup, Ing. Mgr. Pavel Karpíšek – nám stek hejtmanky 
pro oblast ekonomiky, investic a majetku, Mgr. Rudolf Salvetr – nám s-
tek hejtmanky pro oblast školství a sportu, Rudolf Špoták – nám stek 
hejtmanky pro oblast sociálních v cí, PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. – ná-
m stek hejtmanky pro oblast kultury a památkové pé e a JUDr. Marcela 
Krejsová – lenka rady pro oblast cestovního ruchu, partnerských regio-
n , vn jších vztah  a podpory podnikání. 

„Mým cílem je pracovat pro ob any Plze ského kraje bez ohledu 
na to, koho p i volbách podpo ili,“ uvedla po zvolení hejtmanka Plze -
ského kraje Ilona Mauritzová ve svém projevu. Zmínila také d ležitost 
sounáležitosti zejména v situaci, kdy elíme sou asné epidemické situ-
aci. Prioritou nového vedení bude zejména boj s koronavirem a ochrana 
t ch nejzraniteln jších. (plzensky-kraj.cz)      -red-

Nová hejtmanka Plze ského kraje Ilona Mauritzová se v kv tnu v Su-
šici zú astnila se zástupci m sta a americké ambasády slavnostního 
aktu uct ní památky osvoboditel  a položila kv tiny u desky na muzeu 
(zde spolu s Vladislavem Vilímcem). Kv li tehdejším koronavirovým 
opat ením se tato pieta odehrála bez ve ejnosti.       ED

 ŠUMAVA LITERA
 festival regionální literatury

! má náhradní program !
16.–26. listopadu na www.sumava-litera.cz

21. 11. od 18 hod.: 
on-line p enos udílení cen a vyhlášení výsledk
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Po sedmi letech cht l ochut-
nat sladkou odm nu v podob  
eského reprezenta ního dre-

su. Tomáš Pekhart, odchovanec 
sušického fotbalu, si po dlouhé 
dob  vysloužil nominaci do ná-
rodního týmu. Vysoký úto ník 
ale do zápas  v N mecku, proti 
Izraeli ani na Slovensku neza-
sáhl – stopku mu vystavil po-
zitivní test na COVID-19 p ed 
duelem s N meckem. Následné 
dva testy sice už byly v po ád-

Pekhart: návrat v časech covidu! Sedm let čekání a zklamání u testů

Sport

ku, jednat icetiletý forvard se 
i tak po utkání s Izraelem vrá-
til do Polska, aby trénoval ve 
svém klubu. 

Pekhart pook ál v Legii Var-
šava, kde s osmi brankami v osmi 
ligových zápasech ú aduje jako 
nejlepší kanonýr polské ligy. 
V 31letech nabral formu, sebe-
v domí a vyst ílel si d v ru nej-
v tšího celku v zemi. Všimli si ho 
i šéfové st ída ky eského týmu 
a povolali jej do akce.

Sušický odchovanec ale do po-
slední chvíle trnul, jestli na sraz 
v bec odjede. Ani Legii se nevy-
hnula koronavirová nákaza, která 
omezuje a kosí kluby nap í  Ev-
ropou. S nejistotou sou asné doby 
bojoval i eský úto ník. B hem li-
gové dohrávky šestého kola s War-
tou Pozna  (druhého listopadu) se 
u vytáhlého hro áka projevil jeden 
z p íznak  nemoci. Ve 30. minut  
hlavou zvýšil na kone ných 3:0, 
jenže už o polo ase trenérovi hlásil, 
že ztratil ich a je mu zima. V 75. 
minut  musel vy erpaný st ídat. 
Od týmu se pak okamžit  izolo-
val a do Varšavy zamí il odd len .

Následovalo kole ko nep í-
jemných peripetií. Pekhartovi vy-
šel první test negativn , nicmé-
n  úto ník rad ji minulý týden 
strávil mimo tým. V sobotu šel 
na test znovu, výsledek ale nebyl 
pr kazný, takže následovalo ješt  
další kontrolní vyšet ení. 

Až  nální ned lní výsledek 
zn l: negativní! Tím pádem mohl 
sednout do auta a vyrazit do Pra-
hy. V pond lí ráno už se hlásil do 
služeb národního týmu. „Když 
pozvánku dostanu, budu samo-
z ejm  rád a rád p ijedu,“ vy-
práv l ješt  p ed necelým m sí-
cem, kdy se ohlížel za p edchozí 
nominací, kde  guroval jen mezi 
náhradníky. „To m  mrzelo, že 

jsem tam nebyl 
od za átku,“ p i-
pustil zklamání 
historicky nej-
lepší st elec eské 
jednadvacítky.

B o h u ž e l 
sm la ho pro-
vázela i na lis-
topadovém sra-
zu. V úterý, den 
p ed utkáním 
v N mecku, byl 
jeho test na koro-
navirus bohužel 
znovu pozitivní 
a Pekhart musel 
do karantény. 
Následné dva 
testy vyšly ne-
gativn , sušický 
rodák se dohodl 
s vedením reprezentace a rad ji 
se vrátil do Polska, kde se zapo-
jil do p ípravy s polskou Legií. 

Pekhart nastoupil za národ-
ní tým naposledy 11. íjna 2013 
v kvalifika ním utkání o mis-
trovství sv ta na Malt . Tehdy 
st ídal v 74. minut  Václava Ka-
dlece, v samotném záv ru zvý-
šil na 4:1 a vst elil sv j druhý 
reprezenta ní gól. Paradoxn  
si jej ale moc nepamatuje, pro-
tože gólovou akci odnesl ot e-
sem mozku. 

František Pekhart v posled-
ních letech nacházel uplatn ní 
na zajímavých adresách. Zís-
kal zkušenosti z lig v N mec-
ku, ecku, Izraeli a Špan lsku. 
Vysp l, stal se manželem a ot-
cem malé dcery. Na své zatím 
poslední štaci v Polsku nabral 
báje nou formu a nakopl i své 
fotbalové ambice.

Vždy t žil z urostlé postavy, 
výb ru místa i zdravého sebe-
v domí rozeného st elce. Mraky 
gól  st ílel už od žá k , v dorostu 

válel ve Slavii spolu s Tomášem 
Necidem. Pat í ke generaci oko-
lo Bo ka Do kala, Tomáše Vac-
líka, Ond eje el stky, Lukáše 
Váchy i Adama Hlouška, kte-
í se dostali na mistrovství Ev-

ropy jednadvacítek v Dánsku, 
nicmén  jim unikla lákavá ú ast 
na olympiád  v roce 2012 v Lon-
dýn . Jako nejmladší len kádru 
byl v roce 2007 u st íbrných me-
dailí z mistrovství sv ta do dva-
ceti let v Kanad . 

-jon-

Sušický odchovanec Tomáš Pekhart v dresu polského mistra Legia Varšava, kde 
je aktuáln  nejlepším st elcem.

V poslední dob  se ím dál 
ast ji na stupních vít z  terén-

ních b h  v okolí objevuje sušic-
ký multisportovec Vladimír Ted 
Koubek. Není proto divu, že  -
guruje na p edním míst  pr b ž-
ného po adí letošního ro níku 
okresního b žeckého seriálu zva-
ného Ešus liga. (Sout ž o nejlep-
ší b žce a b žkyn  mimo dráhu 
okresu Klatovy se koná pravi-
deln  od roku 1985, v posledních 
ro nících se nazývá též Husqvar-
na cup. – esusliga.webnode.cz) 
Jeho aktuální výborné výsledky 
a zajímavá celá sportovní karié-
ra byly i nám tem následujícího 
rozhovoru. 

V letošním ro níku Ešus ligy se 
v pr b žném po adí nacházíš ve 
své kategorii (40 – 50 let) na t e-
tím míst . Je nouzový stav a blíží 
se konec sezony, m že se to ješt  
zm nit?

Skute nost, že se pr b žn  na-
cházím na pr b žné t etí pozici ve 
své kategorii m  pom rn  dost p e-
kvapila, vzhledem ke skute nosti, 
že z celého seriálu mám absolvo-
váno jen necelou polovinu všech 
uskute n ných podnik .

Možnost, že bych se v celkovém 
po adí posunul výše je už spíše ne-
reálná, oba výše postavení souput-
níci se zú astnili v tšího po tu zá-

vod  a s celkovými body jsou na 
tom mnohem lépe. Což nejspíš ani 
poslední vypsaný závod – váno -
ní B h pod ernou v ží v Klato-
vech (pokud bude povolen) nijak 
neovlivní. 

Kolik závod  má seriál obvyk-
le, kolik letos a kolik jsi jich letos 
b žel ty?

„Obvykle má seriál cca 15–20 
závod , letos jich bylo vypsáno 18, 
vlivem pandemie koronaviru se po-
et zredukoval na 13, z nich mám 

odb hnuto pouhých 5.“
Kde všude jsi závodil ty a s ja-

kým výsledkem?
„Sout ž se spustila až koncem 

kv tna víkendovým dvojzávodem 
v Kašperských Horách, zú ast-
nil jsem se jen ned lního B hu na 
Kašperk,což je sice nejkratší závod 
celé série (3 km) ovšem tato krát-
ká distance je vyvážena zna ným 
p evýšením. I p esto, že jsem se 
p i závod  dost trápil, tak to sta i-
lo na 3. místo. Dalším podnikem byl 
B h na Hrani á , který byl zárove  
sou ástí eského poháru v b hu do 
vrchu, podle toho vypadala úrove  
soupe , ale i p esto se mi poda-
ilo obsadit velmi cenné 3. místo. 

Následoval B h podél Otavy v do-
movské Sušici, kde se mi p íliš ne-
da ilo, extrémn  rychlý závod po 
rovin  mi úpln  nesedl a skon il 

jsem pod stupni vít z  na 5. míst . 
Chu  jsem si následn  spravil p i 
B hu na Klenovou, který mi i p es 
velmi rychlé tempo vynesl st íbr-
né umíst ní. T sn  p ed nastole-
ním nouzového stavu se ješt  stihl 
uspo ádat B h klatovskou H rkou. 
Ovšem vzhledem k tomu, že se jed-
nalo o jediný závod široko, daleko, 
sjela se i p es velmi nep íznivé po-
así opravdu velmi silná konkuren-

ce a výsledkem byly tolik nepopu-
lární ‚brambory‘.“

Kterého výkonu si nejvíce ce-
níš a jaký závod máš nejradši?

„Letos ur it  bronzu v b hu na 
Hrani á , i p esto, že se eský po-
hár v b hu do vrchu tento rok kv li 
koronaviru neboduje. A co se tý e 
neoblíben jšího závodu, jedno-
zna n  B h na Kašperk, na tomto 
velice známém šumavském hradu 
jsem byl celou lo skou sezonu za-
m stnán na plný úvazek a dopo-
savad tam extern  p sobím jako 
pr vodce.“

Kolikátým rokem b háš 
Ešus ligu?

„Závod  Ešus ligy jsem se za-
al ú astnit teprve loni.“

Jaké jiné zajímavé závody 
krom  Ešus seriálu jsi b žel?

„Letošní sezona byla hodn  
speci  cká, po et absolvovaných 
závod  mi hodn  zkorigovala již 
zmi ovaná vládní opat ení a také 
skute nost, že jsem v ervnu na-
stoupil do nového zam stnání, 
které m  v n kolika prvních m -
sících zna n  asov  vyt žovalo. 
Za zmínku stojí snad jen 3. místo 
v B hu na prachatický Libín, který 
byl sou ástí prestižní série Xterra . 
Zlatá pozice byla letos jen jedna a to 
na domácí trati tradi ního sušické-
ho závodu do vrchu Svatobor Tour.“

V raném mládí jsi spíše zá-
vodil na kole – dodnes je tvým 
týmem družstvo JIKO ácha 
Sušice, co t  p evážilo na stra-
nu b hu?

„Cyklistika a to zvlášt  ta horská 
byla a je pro m  vyložen  srde ní 

záležitostí, v nuji se jí prakticky 
celý život a v dresu teamu Jiko á-
cha Sušice se na sout žích s p e-
stávkami pohybuji již od roku 1995. 
B h jsem za al praktikovat p ed n -
jakými 5 lety ist  jen jako dopl -
kovou zimní tréninkovou aktivitu, 
kterou jsem zakon oval v b eznu 
závodem Memo-
riál Evy Hrabové 
na Svatobor. Po-
slední ro níky 
byly výsledkov  
velice úsp šné, 
p ekvapiv  jsem 
byl schopen udr-
žet tempo s nej-
lepšími b žci své 
kategorie a to byl 
impuls ke zm n  
mé hlavní spor-
tovní aktivity. 
B h jako takový 
má velké množ-
ství disciplín 
a lo ská sezona 
byla vyložen  
experimentální. 
Vyzkoušel jsem 
všechno mož-
né a ujasnil si, že 
nejv tší dispozice mám pro b h do 
vrchu a t žké terénní závody s vy-
sokým p evýšením. Testnul jsem 
úsp šn  i p íbuzné sporty jako nap . 
duatlon  Vyložen  z hecu jsem se 
zú astnil i b hu s p ekážkami tzv. 
Spartan Race, který se na sklon-
ku lo ského roku po ádala místní 
tréninková skupina na Svatoboru. 
A koliv jsem p edtím neabsolvoval 
v tomto ohledu žádný specializo-
vaný trénink, poda ilo se mi tento 
závod vyhrát v absolutním po adí!“

Kolik kilometr  za rok nab -
háš? Pop . kolik dáš na kole?

„Na b h jako takový jsem se za-
al vyložen  specializovat až de fac-

to letošní sezonu, p es zimu a na 
ja e jsem se p ipravoval co do ob-
jem  pom rn  sv domit , ovšem 
pak jsem vlivem nejenom pracov-
ních povinností byl nucen na n ko-

lik m síc  v tréninku dost zásadn  
polevit. Zatím mám za tuto sezo-
nu nab háno cca 1200 km, na kole 
se toto íslo pohybuje na n jakých 
3500 km. Není to mnoho, konku-
renti na srovnatelné výkonnostní 
úrovni vykazují tato ísla minimál-
n  dvojnásobná.“

B h a kolo 
jsou celkem 
p íbuzné náro -
né vytrvalostní 
disciplíny, jeden 
as jsi se ale v -

noval golfu – jak 
jsi se dostal k to-
muto procház-
kovému sportu?

„K tomuto 
sportu m  p ivedl 
kamarád z Vim-
perka, který byl 
sám velmi nad-
šeným gol  stou, 
spole n  jsme na-
všt vovali dnes 
již zaniklé malé 
venkovské h išt  
Zahrádky u Be-
nešovy Hory pod 

Javorníkem. I p es 
relativn  spartánské podmínky se 
tu scházela skv lá parta lidí a zdej-
ší atmosféra byla vážn  neopako-
vatelná. Fungoval zde i seriál ma-
lých turnaj  ve kterých se mi za alo 
hodn  da it, logicky jsem tedy za al 
pomýšlet na vyšší mety. Záhy jsem 
složil zkoušku golfové zp sobilos-
ti nezbytnou pro možnost hraní na 
velkých normovaných h ištích a za-
al se ú astnit turnaj . Výsledkov  

se p ekvapiv  da ilo, postupn  jsem 
se od lokálních sout ží propracoval 
k velkým turnaj m na h ištích jako 
Hluboká, Mariánské Lázn  nebo 
Karlštejn a i tam se ob as poved-
lo dostat se na medailové pozice. 
Dá se íci, že jsem tomuto sportu 
postupn  úpln  propadl, stal se do-
konce mým zam stnáním, adu let 
jsem provozoval e-shop s golfovým 
sortimentem. 

Bohužel však po n kolika le-
tech turnajového hraní prišla stop-
ka v podob  vážného úrazu na kole, 
ze kterého mi z staly trvalé násled-
ky v podob  mírn  snížené hybnosti 
lokte, což na mou pracn  budovanou 
techniku golfového švihu m lo vy-
ložen  devastující vliv, navázat se 
mi již nepoda ilo a tak po n jakém 
ase trápení a mizerných výsledk  

s turnajovým hraním skon il a p e-
orientoval se na vyložen  rekrea ní 
formu. A vlastn  to byl také impuls 
k tomu, abych se vrátil k závod -
ní na kole.“

Co ve své rozmanité sportov-
ní karié e považuješ za nejv tší 
úsp ch?

„To je dost obtížná otázka. Co 
se cyklistiky tý e, tak v tomto ohle-
du byl hodn  plodný rok 1997, kdy 
jsem se na Mistrovství R v cross 
country horských kol umístil na 35. 
míst  a ve stejné disciplín  získal 
i titul okresního p eborníka. V gol-
fu patrn  vít zství na siln  obsaze-
ném turnaji Nokia Open v Marián-
ských Lázních v roce 2009. Hodn  
si také vážím skute nosti, že na po-
sledních 5 ro nících populárního 
sušického závodu Svatobor Tour 
se mi pokaždé poda ilo propraco-
vat na stupn  vít z  v obou vypsa-
ných disciplínách. 3x jako cyklista, 
2x jako b žec.“

Co t  eká v p íští sezon  
a jaké máš sportovní cíle

„Pevn  doufám, že se p íští se-
zona oproti té letošní vrátí do nor-
málu a to nejenom v segmentu spor-
tovních sout ží. Co se plán  tý e, 
primárn  se chci zam it na závody 
v b hu do vrchu a zam it se hlavn  
na podniky eského poháru v této 
disciplín . Rád bych také vyzkou-
šel závody v tzv. Skyrunningu (b h 
v extrémním terénu s velkým p e-
výšením). Po ítám rovn ž s ú astí 
na místních podnicích a vybraných 
závod  Ešus ligy.“

D kuji za rozhovor a p eji mno-
ho dalších úsp šných start . 

Eduard Lískovec

Od golfu k terénnímu běhu přivedlo Teda Koubka zranění

Vít zný b h na Svatobor 2020
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Šumavská odysea jménem GREGORI
Nic neproslavilo eskou zemi 

víc, nežli sklo. Naši šumavští p ed-
ci nemálo p isp li k této sláv . Bo-
hužel, sklá ská tradice, kdy na Šu-
mav  pracovalo více hutí nežli ve 
zbytku zem  eské, z stala jen ve 
vzpomínkách. I ta na Neubrunnu – 
Nové Studnici – byla jednou z nich.

Ve sv t  však nejv tším cen-
trem sklá ství byly Benátky. Na 
ostrov  Murano na p elomu 15. 
a 16. stol. pracovalo jako ve v ze-
ní na osm tisíc sklá , kte í nesm li 
pod pohr žkou smrti ostrov opus-
tit a vyzradit tajemství výroby žá-
daného muránského skla. Neby-
lo tehdy výjimkou, že uprchlého 
sklá e najatí vrazi dostihli a zavraž-
dili. Benátské sklo a hlavn  zdo-
bená zrcadla šumavští sklá i teh-
dy neum li vyrobit a proto sklá i 
na Muranu dostali od šlechtice Jo-
sefa Jana Maxmiliana Kinského 
(1705–1780),majitele prášilského 
panství, po diplomatickém jedná-
ní nabídku, odejít pracovat do sklá-
ren na Šumav . Nabídku p ijalo 16 
dobrodružných sklá , které musel 
Kinský ádn  vyplatit a roku 1770, 
po strastiplné cest  p es Alpy, za-
ali pracovat na již ty i roky fun-

gující sklárn  na H rce. A jejich 
zásluhou se sklárna záhy prosla-
vila vývozem benátských zrcadel 
do celého sv ta. Proto také majite-
lé sklárny Abelové m li pro dopra-
vu p es mo e dv  vlastní obchodní 
lod  v Janov .

Jeden z nich GREGORI za al 
pracovat ve sklárn  Neubrunn, kte-
rá však byla za dva roky, po dvace-
tiletém provozu ,vyhašena. Gregori 
z ejm  p ešel do té h recké. Neu-
brunská byla jako ty menší šumav-
ské a p esto uživila mnoho pracov-
ník . V ele stál hu mistr, za ním 
fouka i skla, výrobci tabulového 
skla, brusi i, malí i a dostatek po-
t ebných pomocník . U horké pece 
se vypilo hodn  piva, které dodáva-
la vrchnost ze svých pivovar  a pro-
to sklá e podporovala. íká se, že 
nejv tší spot ebu m li fouka i, 10 
až 15 p litr  za den. U v tších sklá-
ren byly i sklá ské hospody. Jedna 
se zachovala u v hlasné, medaile-
mi ov n ené sklárny Lotz v Kláš-
terském mlýn  v Rejštejn . V tšina 
skláren se zabývala ale i výrobou 
nejmenšího sklen ného artiklu – 
páte ík . Pater noster jsou první 
slova Ot enáše, proto to jméno. To 
byly korálky r zné barvy k výro-
b  r ženc  a náhrdelník . Byl to 
výborný obchod. Sklá  mohl vy-
robit za den – makalo se jak se íká 
„od vidím do nevidím“ – až p t ti-
síc i více kus  a ty se pak odvážely 
v sudech po 200 000 kusech na for-
manských vozech p t sud  do sv ta 
a zp t s dalším pot ebným zbožím. 
Páte íky putovaly i do p ístav  St e-
dozemního mo e pro obchod s ot-
roky. Kupovalo se za n  v Africe 
tehdy žádané „ erné zboží“.

Sklárny dávaly práci i dalším 
profesím. Nezbytný k emen se sbí-
ral i t žil, v tzv. kýzovn  se zah í-
val do vysoké teploty, pak v chlad-
né vod  popraskal. Poté v tšinou 
ženy kladívky odd lily železité 
žilky, protože ten nejsv tlejší byl 
nejžádan jší a nejcenn jší. Pak se 
dostavili ke slovu „pucheráci“ tzv. 
stupa i. Ti drtili istý k emen ve 
stoupách – puchrech – pohán -
ných vodou a pak p es síta prosí-
vali. Prach jim škodil na plíce, pro-
to pucheráci umírali velmi mladí. 
Další pot ebnou surovinou byla 
potaš-  us. Ten se vyráb l z pole-
ne spáleného d eva z domácností 
i p ímo z lesa. Flusárníci pak po 

složité výrob  prodávali sklárnám. 
Lesy však trp ly – na 1 kg potaše 
„popelá i“ pot ebovali 1–2 tuny 

d eva. Z vymýcených ploch pak 
vznikala drobná polí ka. A jak vid-
no, formani, kterým se íkalo „skel-
ní sedláci“ m li o práci postaráno.

Ale vrat me se k t m Benát a-
n m. Ti p išli na Šumavu do zcela 
jim neznámého prost edí, na n ž 
nebyli zvyklí. Sníh, který neznali, 
zde ležel p l roku, k tomu mrazy, 
nedostatek jídla s hladomorem zp -
sobil, že jich první zimu polovina 
nep ežila. Možná, že i jako nemilá 
konkurence bylo n kterým na onen 
sv t pomoženo. Ten náš první Gre-
gori to všechno p ežil, z stal zde 
a po n m i jeho množství potom-
k . A tu rodinou odyseu vypátra-
la a zaznamenala jeho pra pra pra 
pra pra pravnu ka Helena Máslová.

Italští sklá i se tak p es s atky 
spojují se šumaváky a tak i jeden 
Gregori Rupert (1880–1918), syn 
Johana Gregori (1852–1940) po-
jal za manželku Annu Weber ze 
dvora na Vysokých Lávkách. Stojí 
za zmínku, že tím asi nastalo p í-
buzenské spojení s rodem Klos-
termann , nebo  matka spiso-
vatele Karla pocházela ze stejné 
rychty a m la stejné jméno Anna 
Weberová.

Koncem 19. století menší sklár-
ny zanikají a tak z šumavských „to-
váren na sklo“ se stávají „továrny 
na d evo“. Sklá i i n kte í Grego-
ri odcházejí za prací do severních 

ech a z ostatních se stávají zem -
d lci a hlavn  Schwarzenbergovi 
d eva i. Pochopiteln  s menším 
výd lkem.

Gregoriovi žijí v Nové Studni-
ci v d ev ném domku . p. 4, kte-
rý však roku 1937 vyho í. Synové 
Otta s Walterem postaví nový zd -
ný. Ješt  v tom d ev ném se narodí 
1. 6. 1904 mali ká Anna, jako t etí 
dít  a pak následuje ješt  p t sou-
rozenc , což je v tomto kraji zcela 
b žné. Tatínek Rupert, který bo-
joval v první sv tové válce ve 12. 
kumpanii rakousko-uherské armá-
dy, v níž byli, jak pravil dobrý voják 
Švejk „samí N mci z Krumlovska 
a od Kašperských Hor“, krátce po 
válce umírá na špan lskou ch ip-
ku. Pro rodinu nastávají t žké asy. 
B hem války všichni trpí hladem 
a nemoce podlamují jejich zdra-
ví. Ve t icátých letech minulého 
století za ínají národnostní t enice 
a na Nové Studnici zažívají první 
p est elky mezi eskými etníky 
a místní skupinou ozbrojených ci-
vilist , Freikorpsem. Následná vál-
ka nep ináší pro rodinu nic dobré-
ho. Roku 1940 umírá v 82 letech 
Johan Gregori, dva synové pad-
nou na front  za Hitlera a po válce 
jsou všichni z místa, kde se narodi-
li, a pracovali odsunuti do r zných 
míst povále ného N mecka. A tak 
Anna umírá v 82 letech daleko od 
svého rodného Neunbrunnu.

To jméno Gregori na Šumav  
již nenajdete. Na místo, kde stá-
vala Nová Studnice se sklárnou 
a žila rodina potomk  toho ital-
ského sklá e, je možno se dnes po-
dívat. Ale nic už tam nenajdete. 
Ruiny zakryla milosrdná p íroda, 
ale osudy místních obyvatel je t e-
ba stále p ipomínat. Potomci t ch 
Gregori , ale již jiného jména, si 
tam chodí jen zavzpomínat na své 
dávné p edky, kte í si tam opravdu 
„užili.“ Více dobrého i zlého? To 
posu te sami.

Apropos.
Chcete-li však v d t více 

o sklárnách na Šumav , dovíte se 
mnohé v knize Jitky Ln ni kové 
P íb hy šumavských sklá  a pu-
tování za nimi vám umožní kniha 
Josefa Pecka Toulání za šumavský-
mi sklárnami, což vám v ele dopo-
ru uji. Emil Kintzl

Anna Gregori se svou rodinou (provdala se za ezníka, pana Nováka).

FITNESS OKÉNKO

V minulém čísle SN jsme si popsali první skupinu Mikroživin (nebo 
také mikronutrientů) a to vitamíny, dnes si povíme něco o mine-

rálech a stopových prvcích.
Lidské tělo potřebuje kromě vitamínů přijímat z potravy také mi-

nerální a stopové prvky, které si nedokáže samo vytvořit. Redukují 
např. Množství cholesterol v těle, aktivují funkce hormonů a enzymů 
atd. Pokud je jich stravou přijímáno nedostatečné množství, mo-
hou se objevit zdravotní potíže. Minerální látky tvoří přibližně 4% 
tělesné hmotnosti.

Minerální látky
Minerální látky jsou důležitou složkou lidské výživy, ač nemají 

žádnou energetickou hodnotu. 
Zde si uvedeme ty nejdůležitější pro správné fungování organismu 

a zároveň ty, které bychom měli ve stravě obsažené:

• Vápník – je v lidském těle zastoupen v nejvyšší míře, je obsažen 
v kostech a zubech a jeho nedostatek působí problémy právě v této 
oblasti. Je důležitý pro nervové a svalové funkce, srdeční funkce, 
podporuje srážlivost krve. 
Zdroj: luštěniny, ořechy, různá semínka (např. slunečnicová, 
sezamová), mléčné výrobky. Doporučená denní dávka je 800 mg.

• Fosfor – je společně s vápníkem důležitý pro kosti a zuby, podí-
lí se na transport mastných kyselin a tuků, na přenosu nervových 
impulzů. Je důležitým prvkem pro nervové a mozkové funkce. 
Zdroj: ryby, ořechy, vejce, mléčné výrobky, luštěniny. Doporučená 
denní dávka je 750 mg.

• Hořčík – je nezbytný zejména pro správný metabolismus 
enzymů (enzymy – látky bílkovinné povahy), má dobrý vliv na 
srdeční a nervové funkce, pomáhá organismu při využití vitamínu 
C, napomáhá vzniku estrogenů a podporuje činnost žaludku střev 
a močového ústrojí. Nedostatek se může projevit nervozitou, 
zácpou, průjmem, křečemi ve svalech. V období těhotenství a ko-
jení je hořčík velmi důležitý. 
Zdroj: zelenina, luštěniny, obiloviny, jablka, klíčky. Doporučená 
denní dávka je 350 mg.

• Sodík a draslík – jsou velmi důležité pro nervové funkce, správ-
nou svalovou činnost. Nadbytečné množství může mít za následek 
zvýšený krevní tlak a zhoršenou funkci ledvin, nespavost, poruchy 
srdečního rytmu. 
Zdroj: luštěniny, brambory, obiloviny, ořechy, sůl. Doporučená denní 
dávka sodíku je 500 mg a draslíku 1800 mg.

Stopové prvky
Stopové prvky, nebo-li mikroelementy, se řadí mezi minerály, 

jejichž potřebný denní příjem se pohybuje pod hodnotou 100 mg. 
I tak jsou ale nezbytné pro správné fungování a vývoj organismu. 

• Železo – je zásadním prvkem pro správný přenos kyslíku v or-
ganismu. Pokud je v těle nedostatek železa, může vzniknout chu-
dokrevnost a s ní spojená bolest hlavy, únava apod. 
Zdroj: vnitřnosti, maso, kopřivy, meruňky, listová zelenina. 
Doporučená denní dávka je 10 mg.

• Zinek – se podílí zejména na tvorbě inzulínu a je nezbytným 
prvkem pro kvalitu zrakové funkce. Vstřebává se za pomoci vitamínu 
A a působí preventivně proti vzniku rakoviny. Nedostatek může vyvo-
lat problémy pohlavních žláz, kožní problémy. Působí antioxidačně. 
Zdroj: cibule, klíčky, luštěniny, otruby, ústřice, dýňová semínka. 
Doporučená denní dávka je 15 mg.

• Selen – chrání srdce, ovlivňuje krevní tlak, působí proti kornatění 
tepen (Ateroskleróza) a zvyšuje celkovou imunitu organismu. Vyšší 
příjem cukru může ovlivnit negativně množství selenu v našem 
organismu. 
Zdroj: semínka, obiloviny, vejce, chřest, cibule, plody moře, para 
ořechy. Doporučená denní dávka je 55 μg (=0.055 mg).

• Křemík– je důležitý hlavně pro pevnost cév a kostí, ovlivňuje 
tvorbu pojiv a chrupavek v těle. Kromě toho také významně 
ovlivňuje vzhled pleti, nehtů a vlasů. 
Zdroj: jablečná vláknina, přeslička, celozrnné obiloviny, kopřivy. 

• Chrom – Chrom působí velmi příznivě na celkovou obra-
nyschopnost organismu. 
Zdroj: lesní plody, pivo, ořechy, klíčky, řeřicha.

• Jód – působí na správnou tvorbu hormonu štítné žlázy. Kromě 
toho také zlepšuje kvalitu pleti, vlasů zubů a nehtů, zklidňuje nervy. 
Důležitý je také v těhotenství. 
Zdroj: jodizovaná sůl, mořské řasy, ryby. Doporučená denní dávka 
je 150 mg.

• Fluor – je důležitý zejména pro zdravé zuby a kosti. 
Zdroj: mořské ryby, černý čaj (nezanedbatelný je i příjem z fl uori-
dizovaných zubních past).

• Měď – je nepostradatelnou složkou při tvorbě hemoglobinu 
(červené krevní barvivo obsažené v červených krvinkách). 
Zdroj: rozinky, zelenina, ořechy, játra.

• Mangan – mineralizuje kosti. 
Zdroj: borůvky, jahody, luštěniny, kakao, obiloviny.

• Kobalt – se podílí na krvetvorbě. 
Zdroj: játra, celozrnné výrobky, luštěniny, klíčky, obiloviny.

Troufám si říct, že jednu kapitolu máme za sebou, shrnuli jsme 

jak makroživiny (bílkoviny, sacharidy, tuky), tak i mikroživiny (vita-

míny a minerály). Příště se podíváme na vodu a pitný 

režim.        Eva Nekvasilová

Mikroživiny
minerály a stopové prvky

(17. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Svatý Martin de Porres byl peruánský nemanželský míšenec z přelomu

16. a 17. století. Z rasových důvodů měl potíže se vstupem do řádu. Měl schopnost 
levitace a být v jeden čas na dvou místech. Byl nazýván „americkým“ Františkem 
z Assisi, neboť např. po dobrém přemluvil klášterní myši k odchodu a následně je 
i docházel krmit. Také vzkřísil psa, kterého majitel usmrtil pro jeho pokročilý věk.

Je patronem sociální spravedlnosti, školství, televize, míšenců, domácích zví-
řat, holičů a právníků.

Kostel svatého Martina (zasvěcený Porresovu jmenovci Martinu I.) byl vystavěn 
roku 1797. Roku 1976 měl poškozenou střechu. Byl vypracován projekt opravy, ale 
MNV prosadil sejmutí památkové ochrany a demolici.

Seriál o zni ených pošumavských kostelích a i jejich svatých z knihy:

Domek v Nové Studnici byl po válce s celou vesnicí srovnán se zemí.



V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídn te. Tel. 608 775 005
Oce ování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, d dické 
ízení, úv r, hypotéku, ú etnictví 

apod. – kvalitn  a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Dou ování matematiky a es-
kého jazyka. P íprava na p i-
jímací a opravné zkoušky. P í-
prava k maturitní zkoušce z j. 
Kurzy pro jednotlivé ro níky 
ZŠ. Tel. 604 430 156
Hledám brigádn  jakoukoliv 
práci – soboty, ned le – i za špat-
ného po así – výkopové práce, 
na stavb , v lese a pod. Možno 
volat po 15 hod. Tel. 604 880 966
Pomozte nám, prosím. Svato-
jánci hledají spolupracovníky 
a dobrovolníky do volno aso-
vých klub . Bližší info – Pet-
ra Jílková, tel.: 792 229 210,
e-mail: svatojanci@email.cz 
Nabízím strojní išt ní koberc , 
sedacích souprav, k esel, židlí 
a aloun ní, Zden k Kubeš, te-
lefon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – st íhání živých plo-
t , ovocných strom , se ení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy st ech, komí-
n , nat ra ské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. Tel. 
721 484 172

PRODEJ
Prodám štípací kužel se stolem 
na 380V – nabídn te. Telefon:
602 421 673
Prodám FORD FOCUS Com-
bi, rok výroby 2004, ve velmi 
dobrém technickém stavu. Cena 
dohodou. Informace na telefonu
723 472 026 
Prodám elektrokolo dámské, 
málo používané se slevou, pán-
ské horské kolo v zachovalém sta-
vu, p ístroj na masírování a pro-
h ívání dolních kon etin. Telefon: 
732 509 097
Prodám p dní frézu PF 62 s brz-
d ným p ív sem a p íslušenstvím 
na úpravu p dy. Cena dohodou. 
Tel. 603 180 331
Prodám r zné staré obrazy – 
krajiny, zátiší, kv tiny, olejomal-
by. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím sololit (d evodesky) 
pouze tl. = 3mm, jakékoliv délky/
ší ky, jenom dobré kvality. Rub 
d evodesek musí mít tvercové 
m ížkování! Tel.:606 633 919
Koupím jakoukoliv tahací har-
moniku – akordeon, chromatiku, 
heligonku i v nálezovém stavu. 
Jsem sb ratel. Mobil: 728 230 625
Koupím hoblovku se spodním 
protahem KDR Rojek i doma d -
lanou a n jakou frézu s ná adím 
(Teru vari systém Honda) nebo 
jinou. Tel. 703 680 317
Koupím gramofonové LP desky 
eské i zahrani ní. Tel. 605 768 105, 

sta í SMS zavolám zp t
Koupím bubnovou i lištovou 
seka ku i rozbitou a n jakého pi-
onýra i babetu a mícha ku mal-
ty, menší, starší do 500 K . Tel. 
603 860 333
Koupím staré pivní láhve s li-
tými nápisy, staré zápalkové 
nálepky a krabi ky, reklamní 
plechové a smaltové cedule, pa-
pírové dopisní zálepky, staré po-
hlednice Sušice a okolí. P ijedu! 
Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré v ci 
z poz stalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské p ilby, 
bodáky, celty, maská e, odznaky, 
vyznamenání, epice, atd. Volej-
te na 775 628 987
Koupím starší motorku Babe-
ta, Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, 
Stadion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, ban-
kovky, obrazy, staré hodiny, 
vojenské p edm ty – šavli, 
uniformu a podobn . M žete 
nabídnout i jiné staré p edm ty 
nebo celou sbírku a poz stalost. 
Tel.: 722 777 672
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Řádková inzerce

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

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

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

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

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

BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do 
krajiny do cca 20 km od Suši-
ce. Volejte, prosím, na telefon:
608 702 468 
Prodám pole o celkové vým e 
5.808 m2 mezi Vacovem a Sta-
chy. Pole je v lánu mezi ostatní-
mi zem d lskými pozemky. Je 
v pronájmu místnímu farmá i 
(smlouva s ro ní výpov dní lh -
tou). Podle katastrální mapy je 
p ístupné z obecní polní cesty. 
Lokalita má charakter polosamo-
ty, jedná se o místo asi 300 m od 
zastav né ásti obce z jedné stra-
ny a 300 m od nejbližší stavby (sa-
moty) z druhé strany. Z pozemku 
je krásný výhled do okolní šu-
mavské krajiny. Cena 37 K /m2. 
Mobil 773 970 512 
Koupím nemovitost – byt, po-
zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dn . Tel. 
605 768 105
Koupím nebo najmu malou za-
hrádku za ú elem rekreace. Su-
šicko-Horaž ovicko. Telefon
606 406 010
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylova. 
Tel. 604 578 285
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech 
3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, ma-
nipula ní plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 

ELEKTRIKÁŘ PRO SUŠICKO
Bližší info na tel. 774 079 111

 Karel Klostermann, jehož výro-
í úmrtí jsme si v polovin  erven-

ce p ipomn li, byl p edstavitelem 
realistického venkovského romá-
nu, (nap . Ze sv ta lesních samot, 
V ráji šumavském, V srdci šumav-
ských hvozd  i Pošumavské rapso-
die), v nichž zachytil tradice, život 
i svérázné typy obyvatel Šumavy. 
V p íb zích uplatnil všechny cha-
rakteristické rysy své tvorby: poro-
zum ní pro prostého šumavského 
lov ka, nevšední smysl pro kresbu 

prost edí, jemný humor a v nepo-
slední ad  i lásku k vlasti a k Šu-
mav  zvláš .

Ne náhodou došlo i k záslužné 
reedici t chto autorových vzpomí-
nek pod názvem Vzpomínky na 
Šumavu, které ve ty ech svazcích 
vydalo nakladatelství Hrad Strako-

nice. Loni op t vyšel jejich první díl 
pod názvem Kniha pam tí a zachy-
cuje dobu Klostermannových stu-
dií na gymnáziu v Písku a v Kla-
tovech. Dále tená m p ibližuje 
Klostermann v pobyt v Žichovi-
cích (V ráji d tství), dobu, kdy od-
chází do St íbrných Hor do školy. 
Život v Sušici vylí il takto: „Velká 
ást mých vzpomínek na léta d tská 

a chlapecká se vážou na Sušici, kte-
rou právem mohu pokládati za své 
rodné m sto a mám ji rád“. Zajíma-
vým zp sobem p ibližuje sv j prv-
ní rok na gymnáziu v Písku. Další 
t i roky navšt voval klatovské gym-
názium a když se rodi e p est ho-
vali do Št kn , chodil další ty i 
roky na písecké gymnázium, kde 
úsp šn  odmaturoval. Pojednává 
o tom takto: „Nu, u il jsem se piln  

Klostermannovy pozdní vzpomínky
na maturitu, ovšem jen matematice 
a fysice, na ostatní p edm ty jsem 
se ani nepodíval, spoléhaje zplna na 
svou pam “. Ostatn  pochvaln  se 
o Knize pam tí vyjád il i literární 
kritik a historik Vladimír Novot-
ný: „Jeho vzpomínky nejsou n ja-
kým zapomenutým, zbyte ným nebo 
zcela neznámým arcidílem našeho 
písemnictví“ .Já pouze dodávám, že 
mnohdy opomíjené vzpomínky je 
t eba íst nejen proto, že v kontex-
tu rozsáhlé Klostermannovy tvorby 
jsou dílem mnohdy neprávem opo-
míjeným, ale zejména z d vodu, 
který v úvodu ke knize uvádí vy-
davatel: „Karla Klostermanna m -
žeme za adit do linie dodnes nedo-
cen ných osobností typu Jaroslava 
Vrchlického, Julia Zeyera i Ji ího 
Gutha-Jarkovského“. Ivan Nikl

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Zbynické rybníky

Mezi Tedražicemi, ejkovy 
a Zbynicemi se nachází rozlehlé údo-
lí se t emi rybníky. Místní silni ka 
rozd lující údolí je zárove  ástí b e-
hu jednoho z nich a hranicí rezer-
vace. Na jedné stran  se rozkládá 
velký chovný rybník Dalovák, kde 
se také po ádají výlovy s prodejem 
ryb (Klatovské rybá ství a. s.). Ze sil-
ni ky vede po hrázi cesta do osady 
Dalovice. Na druhé stran  leží blíže 
k silnici divoká Malá strana a dále 
velká Velká strana. Na první pohled 
vidíme velkou plochu, ovšem ryb-
ník je hodn  m lký. B ehy obzvlášt  
Malé Strany jsou nez etelné a ztrá-
cejí se v rákosí. 

Rybníky jsou jádrem rezerva-
ce, která se rozkládá mezi silnicí 
Tedražice – ejkovy a zelenou tu-
ristickou zna kou Hrádek – Zbyni-
ce. Rezervace s rozlohou 37,93 ha 
byla vyhlášena v roce 1992. Je to 
nejzachovalejší ást soustavy ryb-
ník  s p ilehlými vlhkými loukami. 
Významná lokalita slouží jako hníz-
dišt  a migra ní zastávka vodního 
ptactva s hojným výskytem oboj-
živelník  a plaz . Ze vzácn jších 
druh  zde žije nap íklad ch ástal 
vodní, írka obecná, moták pochop, 
uhýk obecný, potápka malá. (Zdroj:

mestosusice.cz, mapy.cz) 
text a foto ED



Dobrý den. V minulém díle na-
šich husitských vzpomínání jsme 
dosp li do momentu, kdy jsou 
husité po p edešlých drtivých ví-
t zstvích nad k ižáckými vojsky 
pozvání do Basileje, kde mají ob-
hajovat své u ení. Na p edb žných 
chebských jednáních v kv tnu 1432 
získali záruky svobodného hájení 
svého u ení na p d  koncilu i zá-
ruky svobodného návratu do ech. 
Úleva byla cítit na obou stranách: 
„Již po ínají se otvírati dve e, ji-
miž ovce ztra-
cené do ov in-
ce zase navrátiti 
se mají. Aj po-
slové sboru to-
hoto vrátivše 
se z Chebu s ra-
dostí a s plesá-
ním vypravují, 
kterak z milos-
ti ducha svatého 
pevn  sjedna-
li s posly es-
kými. Pražany 
totiž, Sirotky a Tábory, že slavné 
poselství všech stav  toho králov-
ství má p ijíti ke sboru basilejské-
mu, jakmile bezpe nostní pr vodní 
listy v umluvené form  jim budou 
dodány,což bez meškání se stane.“ 
(Kardinál Cesarini v listu papeži.)

Husitští poslové se na podzim 
1432 shromáždili v Domažlicích 
a n kdy po 6. prosinci vyrazili sm -
rem do Basileje. Výpravy se zú ast-
nili Vilém Kostka z Postupic, Beneš 
z Mokrovous, Ji í z e ice, Jan Vel-
var z Prahy, Mat j Louda z Chlum-
an, eho  z Králové Dvoru a Lau-

rin z Tábora, z kn ží pak Mistr Jan 
Rokycana, Mistr Petr Payne, Pro-
kop Holý – Veliký, Mikuláš Bisku-
pec z Pelh imova, Old ich ze Znoj-
ma, Markolt ze Zbraslavic, Martin 
Lupá  z Chrudimi, Petr N mec ze 
Žatce a z na ízení Zikmunda Lu-
cemburského se k výprav  p ipojil 
i Zdeslav Tluska z Bu enic.

V Schaffhausenu se eši nalodi-
li a 4. ledna 1433 p ipluli do Basile-
je. Byli zde o ekávání se zv davos-
tí i respektem. A nejen katolických 
delegát  koncilu: „Ženy, d ti, d -
ve ky z oken a krov  se dívaly, jed-
ni na tohoto, jiní na onoho prstem 
sob  ukazovali, cizím zp sob m, 
nevídanému p ed tím kroji se di-
vili (...), avšak nejvíce na Prokopa 
všickni z ení své m li, p ipomína-

jíce sob , že on jest ten, kterýž toli-
krát veliká vojska v rných porazil, 
tolik m st podvrátil a zbo il, tolik 
tisíc lidí do záhuby uvedl; kteréhož 
se spolu domácí i nep átelé stra-
chují, jakožto v dce nep emožené-
ho, sm lého, nelenivého v pracech 
a nelekavého v nebezpe enstvích.“

Basilejský koncil nebyl svolán 
speciáln  kv li husitským rebel m. 
Naopak. Katolíci m li co do in -
ní sami se sebou – hluboké spory 
uvnit  církve se od dob Jan Husa 

spíše prohlu-
bovaly. Spo-
ry moci sv t-
ské a církevní, 
spory o pravo-
moc koncil  
v i papež m, 
jedno schisma 
stíhalo druhé. 
Snad jen díky 
vojenské moci 
kališník  a je-
jich odhodlání 
došlo i na té-

mata v rou ná. Husitští zástupci 
m li v ele s Prokopem Holým za 
úkol vyjednat univerzální platnost 

ty  pražských artikul . Tedy p i-
jímání pod obojí, svobodný výklad 
Božího slova, zákaz sv tského pa-
nování kn ží, zákaz prodeje odpust-
k  a trestání smrtelných h ích . 
Každý z husitských zástupc  m l 
proti sob  katolíka, který se mu na 
základ  Písma snažil oponovat. 

První kolo disputací prob hlo od 
ledna do dubna 1433, ale nedosp lo 
k žádným záv r m. Jednání se tedy 
p esunula do Prahy, v lét  op t do 
Basileje a pak zp t do Prahy. Ka-
tolická církev m la s husitskými 
požadavky zjevn  velký problém, 
jakkoliv se nám ve 21. století zda-
jí nekon  iktní, logické a správné. 
A tak se následující rok rokovalo 
znovu v ezn  a v Basileji, další 
rok v Brn  (1435) a ve Stoli ném 
B lehrad  (1435–1436), a kone n  
v ervnu až srpnu roku 1436 v Jihla-
v . Mezitím se však odehrála... bitva 
u Lipan. Neš astná bitva. Pro  k ní 
došlo a jaké m la následky, ekne-
me si p íšt .

Bu te zdrávi, p átelé!
(citace in: Šárka Steinová, Dok-

torská dizerta ní práce „Basilejský 
koncil v zrcadle archivních prame-
n “). 14. listopadu 2020

Martin Mejst ík
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Šumavské poutní místo 
bylo obnoveno před čtvrt stoletím

V íjnu letošního roku uplynulo 
rovných 25 let od obnovení staro-
bylého poutního místa sv. Vintí e 
v Dobré Vod  u Hartmanic. V dob  
vlády komunist  vesni ku i s jejím 
okolím pohltil rozsáhlý vojenský vý-
cvikový prostor. Vintí ova kapli ka 
pod vrchem B ezníkem byla tehdy 
zni ena náložemi trhavin a jen málo 
chyb lo k tomu, aby podobný osud 
postihl i sv tc v kostel v nedaleké 
osad . Bezprost ední inspirací a po-
bídkou k obnov  dobrovodské pout-
ní svatyn  se stalo 950. výro í smrti 
svatého Vintí e na Šumav , které p i-
padlo na rok 1995. Projekt p ipomín-
ky šumavského sv tce a obnovy jeho 
poutního místa významn  podpo ila 
obec Hartmanice, dále Muzeum Šu-
mavy, Spolek sv. Vintí e v Rinchna-
chu, v ící z eské i bavorské strany 
Šumavy, mezi nimi nap íklad kn z 
Adalbert Pscheidl, n mecký rodák 
z Dobré Vody a další. Zcela zásad-
ní aktivitou byla stavební obnova 
zchátralého poutního kostela, jejíž 
organizace se ujala hartmanická ko-
munální správa. K výzdob  tehdy 
zcela prázdného interiéru pozvalo 
Muzeum Šumavy studenty Akade-
mie výtvarných um ní v Praze, kte-
í na st ny kostela rozmístili výstavu 

svých rozm rných pláten se sakrál-
ními nám ty. Horaž ovická farnost 
do kostela v novala rozm rný k íž 
s vy ezávaným korpusem, z Bavor-

ska poslali polychromovanou d evo-
ezbu Madony s Ježíškem. Muzeum 

p ipravilo ke slavnosti také n kte-
ré doprovodné akce v okolí – téma-
tické koncerty, p ednášky a také
tématickou výstavu s publikací „Sva-
tý Vintí  a poustevnictví v echách“, 
na které spolupracovali naši p ední 
historici um ní Jan Royt a Vít Vlnas 
a dále teolog – opat kláštera v ba-
vorském Niederaltaichu Emmanu-
el Jungclaussen. P ipomínka 950. 
výro í smrti sv. Vintí e na Šumav  
vyvrcholila slavnostní esko-n mec-
kou ponti  kální mší svatou v kostele 

v Dobré Vod  u Hartmanic v ned li 
8. íjna 1995 s ob adem znovuvy-
sv cení této obnovené poutní sva-
tyn . Bohoslužby se zú astnilo ne-
vídané množství poutník  z ech 
a Bavorska. Zdaleka ne všichni se 
do kostela dostali a tak bylo dob e, 
že ozvu ení bohoslužby bylo na-
instalováno rovn ž ve venkovním 
prostoru. Z duchovních veli in – ce-
lebrant  slavnostní mše svaté je t eba 
jmenovat biskupa eskobud jovické 
diecéze ThDr. Antonína Lišku, bis-
kupa plze ského Františka Radkov-
ského, pasovského biskupa ThDr. 

Biskupové – plze ský František Radkovský a eskobud jovický ThDr. 
Antonín Liška v Dobré Vod  u Hartmanic 8. íjna 1995 

foto Miloslav Bohá ek (archiv autora lánku)

Minulou hádankou byl pohled 
na d m . p. 34 v Sušici na nám s-
tí (viz p iložený snímek). P edem 
prosím tená e, pokud máte tento 
d m zachycen na starší fotogra  i, 
budu rád, pokud nám p epošlete její 
sken. Tento d m i jeho dvorní ob-
jekty, sm ující k ece Otav  od ne-
pam ti sloužily k provozování ob-
chodní, emeslnické a živnostenské 
innosti. Dnes se v n m nachází na 

nám stí vstupy do obchod  OBUV 
– Redno – eská kožená obuv a ob-
chod HODINY ZLATO. 

Tento jednopatrový, adový 
d m, o šesti okenních osách, s já-
drem z 15. století a základním zdi-
vem ze 14. století je znám jako tzv. 
„ echovský“. Stal se zajímavý 
tím, že v n m byl b hem staveb-
ních úprav v ervenci roku 1930 
nalezen cínový poklad, soubor cíno-
vých nádob ze 16.–17. století z doby 
p edb lohorské, ítající asi 85 kus  
nádobí, který je dnes vystaven v bu-
dov  Muzea Šumavy. Soubor, kte-
rý tam dnes m žete zhlédnout
v 1. pat e ve vitrínách, tvo í 33 talí-

 a misek, 32 velkých mís, 11 meš-
ních konvic a holeb, 3 velké kon-
vice, 2 láhve, 1 slánka, 2 svícny,
1 nádržka na vodu a 1 lavabo.

V historii v tšinou docháze-
lo k p elévání „starého“ cínu na 
„nový“. Tento vzácný poklad, je-
hož kulturn  historická cena se vy-
jad uje tím, že je ojedin lý, doku-

mentuje vysokou zru nost 
našich konvá  i životní úro-
ve  sušických m š an . Do-
kládá emeslnou a výtvar-
nou úrove  ryze užitkového 
i dekorativního nádobí po-
užívaného v našich domác-
nostech v rozmezí 1570 až 
1620 a zárove  p edstavu-
je nejv tší zachovaný nález 
cínového nádobí v Evrop . 
V tšina exemplá , jak bý-
valo v tehdejší dob  zvy-
kem, je opat ena také zna-
mením majitele, které m lo 

jednotlivé p edm ty chránit p ed 
zám nou a krádeží. Krom  v tší-
ho po tu výrobk  místních cína  
obsahuje sušický poklad práce mis-
tr  z blízkých Horaž ovic a z ro-
dišt  majitele nádobí, Jind ichova 
Hradce. Dále jsou zde díla ze vzdá-
len jších m st (Plze , Kutná Hora, 
Praha) a ze sousedních zemí (No-
rimberk, Žitava). P vod dosv d ují 
konvá ské zna ky – m stské a mis-
trovské, které nalézáme tém  na 
všech p edm tech. Podle ryté sig-
natury, podobající se staré kame-
nické zna ce, do které byly vloženy 
iniciály jmen, se poda ilo ur it p -
vodní majitele zazd ného souboru 
– Adama echa a jeho manželku 
Evu, majitelku zmín ného domu.

Adam ech, rodák z Jind icho-
va Hradce, byl sušickým p edb -
lohorským konšelem, známým 
v eských humanistických kruzích. 
Roku 1620 p ed obsazením m sta 
císa ským vojskem byl nucen se 
svou rodinou nedobrovoln  odejít 
jako protestant patrn  do Saska, kde 
stopy po nich kon í.

D íve než opustili Sušici, uložili 
hodnotné cínové nádobí pod pod-
lahu místnosti v prvním poschodí, 
nad klenutým stropem pr jezdu. 

P i p estavb  domu roku 1930 
byli zedníci p ekvapeni a ást ná-
lezu nabídli majiteli železá ství
v . p. 7 Lašovi. Ten n které talí e 
a konvice koupil pouze za sb rovou 
cenu, n které si zedníci rozebra-
li mezi sebou. Zpráva o cínovém 
pokladu se rychle ší ila m stem. 
Celá záležitost se dostala p ed kla-
tovský soud, n kolik desítek zcize-
ných p edm t  bylo vráceno a po-
klad op t získali vlastníci domu. 
Cínový poklad byl pak p edán do 
sbírek m stského muzea v Sušici.

Následující text o historii . p. 34 
je od pana kroniká e Václava Cho-
víta, který v devadesátých letech 
zpracoval historii dom  na nám stí. 

„Vpravo klenuté místnosti, 
s kdysi zdobenými stropy, dnes 

POZNÁVÁTE?

zabílenými. D m p estav n po po-
žáru roku 1707, v pr b hu let další 
úpravy, roku 1929 vym n n krov. 
Dne 14. ervna  rma Ba a Zlín žádá 
m stské zastupitelstvo v Sušici o sta-
vební povolení na p estavbu levého 
p ízemí na prodejnu obuvi, majitel 
domu Josef Mirwald a Jana Mir-
waldová. Stavební práce uskute -
nil stavitel Václav Rudolf Mirwald, 
p ísežný soudní znalec. P estav ny 
byly také místnosti v prvním pat e, 
zrušeny klenuté stropy v levé ás-
ti domu. Tím se podstatn  zm nil 
interiér domu a objekt byl vyjmut 
z ochrany památkové pé e. Od té 
doby je chrán n pouze jako d m sto-
jící v historickém jádru m sta.“...

... „Malý krámek vpravo zacho-
ván s p kným klenutím. P i jeho 
oprav  byl odkryt pest e malova-
ný strop s ornamenty. Vid l jsem 
ást odkrytého stropu – dýchl na 

m  st edov k. V n m se vyst ída-
lo n kolik obchodník  – živnost-
ník , na rozhraní 19. a 20. století, 
nap . krej í Antonín Kazda, dále 
holi  František Sedlecký, po n m 
holi  a u itel hudby Alois Sedlec-
ký, pozd ji prodejna d tské obuvi. 
Roku 1991 zde páni K. Mirwald 
a K. Blahouš otevírají obchod Ho-
diny – zlato, opravy hodin. 14. kv t-
na p echází K. Blahouš do vlastní 
prodejny Hodiná ství, zlatnictví, 
starožitnosti . p. 111, P íkopy. Suši-
ce II. Obchod  rmy Ba a vedl adu 
let pan Kaltenbrunner, který aktiv-
n  p sobil v sušickém sportu, byl 

funkcioná em SK Sušice. Po n m 
byl vedoucí obuvi p. Hána z Tedra-
žic, v poslední dob  IBO Plze , od 
íjna letošního roku paní Helena 

Ondrová z Kolince,  rma ‚Redno‘. 
Na levé stran  dvora stávaly garáže 
s auty autodopravce K. Mirwalda, 
vlastnil i poh ební v z. Jmenovaný 
zem el roku 1938, autodoprava za-
nikla za okupace, kdy automobily 
bez pneumatik stály na špalcích. 
Dnes zde provozuje instalatérskou 
živnost pan Carda.“

Záv rem... P ipomínka p íb hu 
o sušickém cínovém pokladu neby-
la náhodná. Letos je tomu 400 let, 
kdy se 8. listopadu 1620 v blízkosti 
Prahy v bitv  na Bílé ho e st etla cí-
sa ská armáda a armáda Katolické 
ligy s mén  po etnou eskou sta-
vovskou armádou, v níž navíc do-
šlo ke zrad . (Bitva se odehrála na 
po átku t icetileté války, která pro-
bíhala v letech 1618–1648). 

Katolické armády po jedné až 
dvou hodinách zdolaly mén  po-
etnou stavovskou armádu. Bitva 

zpe etila osud eského stavovské-
ho povstání a na dalších 300 let (do 
roku 1918) ovlivnila osud eských 
a moravských zemí. Staly se ne-
dílnou sou ástí mnohonárodnostní 
habsburské monarchie, pozd jšího 
Rakouska-Uherska. 

Pokud poznáte, co je zachyceno 
na p iložené fotogra  i, pište prosím 
na e-mail: bur.mira@seznam.cz. 
D kuji. Mg. Miroslav Buršík, 

Muzeum Šumavy

Franze Xavera Edera, opata bene-
diktinského kláštera v Niederaltai-
chu Emmanuele Jungclaussena a ta-
m jšího priora Dr. Gerharda Vosse, 
vedení ezenské diecéze zastupoval 
prelát Georg Strupf... Dále se ú ast-
nili duchovní z ady farností blízké-
ho i vzdáleného okolí, také suši tí 
kapucíni, z Bavorska dorazili nap í-
klad fará i ze Zwieselu, Rinchnachu, 
Lailingu... Jako hostitel vystupoval 
domácí kn z Karel Hampl z Kašper-
ských Hor. Bohoslužbu p vecky 
zarámovaly Missa brevis Zde ka 
Lukáše a další zp vy ve skv lém po-
dání smíšeného p veckého sboru Iu-
ventus ze Velkého Mezi í í i vstupy 
mladých zp vák  ze základní školy 
v Hartmanicích.

Znovuvysv cení dobrovodského 
poutního kostela u p íležitosti p ipo-
mínky 950. výro í smrti sv. Vintí e 
na Šumav  v roce 1995 se stalo jed-
nou z nejvýznamn jších církevních 
událostí nové doby v našem kraji. 
P ed p tadavceti lety byl tak úsp š-
n  nastartován nový život starého 
poutního místa. Vintí  – Gunther je 
sv tcem, který stále inspiruje svým 
radikáln  žitým k es anstvím, oslo-
vuje nás jako muž víry, poustevník, 
misioná , diplomat, p edevším však 
jako budovatel cest a most  mezi lid-
mi i celými národy. 

Vladimír Horpeniak, 
Muzeum Šumavy
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ního krmiva a v dob  strádání se 
o veškerou zv  v dostate né mí e 
postarat. Také zvýšenou pozornost 
v nujeme st etu srn í zv e s moto-
risty, kde v ur itých a vytipovaných 
úsecích instalujeme pachové ohrad-
níky. Zakon ením mysliveckého 
roku a lovecké sezony je uspo ádá-
ní výro ní lenské sch ze, kde vy-
hodnotíme za p átelského poseze-
ní všechny úkoly a lovecké zážitky, 
které se b hem roku uskute nily.“

Po ádáte také n jaké akce pro 
ve ejnost?

„Jako každý rok provádíme 
p ednášky d tem v mate ské ško-
le, kde si povídáme o p írod , mys-
livosti, lese a hlavn , jak se zde cho-
vat. Následný den mají d ti za úkol 
p inést krmení, kterým se zv  živí 
a v zimním období p ikrmuje. Toto 
krmení spole n  odneseme do kr-
melce. B hem vycházky d ti po-
znávají krásu okolní p írody a u í 
se poznávat n které listnaté a jehli -
naté d eviny a ke e a jejich plody.“ 

Cht l byste na záv r n co 
vzkázat tená m Sušických 
novin?

„Letošní pom rn  nestandardní 
situace vyhnala do les  a celkov  
do p írody neskute né davy lidí. Je 
fakt, že se mnozí lidé neum jí v lese 
chovat. Les je plný odpadk , voln  
v n m pobíhají psi a návšt vníci na 
sebe hulákají. Arogance a nezodpo-
v dné chování n kterých návšt vní-
k  v p írod  nezná mezí. Jako doma 
tak i v lese platí základní pravidlo 
‚Co si do lesa donesu tak si taky 
odnesu‘. Znamená to žádné odha-
zování papírk , ale hlavn  igelit , 
plechovek, lahví a podobn . Sluš-
nost by m la být základní vlastností 
každého lov ka. Doufám, že v tši-
n  návšt vník  lesa, která se sluš-
n  chová, budou krásy lesa i života 
v n m nadále poskytovat jedine -
né zážitky.“

D kuji za rozhovor.
Eduard Lískovec

foto Vladimír Kriška
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Je libo foto v nebi či pekle?

V devadesátých letech informo-
valo Myslivecké sdružení Svatobor 
tená e Sušických novin o své in-

nosti a o zv i v okolní p írod . Od 
té doby se mnohé zm nilo. Požádal 
jsem proto o rozhovor p edsedu MS 
Svatobor Milana Sopka.

Zeptal bych se nejprve na sta-
vy zv e ve vašem revíru. Tehdy 
se v lánku psalo, že už od osm-
desátých let se zajíci neloví, pro-
tože jich je velmi málo. Jaká je 
situace dnes?

„Zajíc se na klatovském okrese 
neloví od poloviny 90 let minulého 
století. V p írod  vid t jsou. V naší 
honitb  se stavy zajíc  zvedají, ale 
stále nejsou na takových stavech 
jako jinde v R. Nap íklad na Mo-
rav , kde je lov zajíce stále povolen.“ 

Také bažant  bylo už tehdy 
málo, a proto myslivci každoro n  
do honitby vypoušt li 100 až 200 
kus . D lá se to i v dnešní dob ?

„Bažant není naším p vodním 
druhem, jeho p vod je Asie. Do 

ech se dostal v 11. století. Po dru-
hé sv tové válce se dostal do volné 
p írody a za al se úsp šn  ší it po 
krajin  a jeho stavy se rapidn  zvy-
šovaly. Ve druhé polovin  sedmde-
sátých let minulého století za al být 
pozorován nejprve pozvolný a po-
tom velmi prudký pokles populace 
této nádherné zv e. Významn  se 
na této skute nosti podepsaly zm -
ny v zem d lské innosti, jako sni-
žování roztroušené zelen , regulace 
vodních tok , scelování pozemk  
a rušení mezí. K dopln ní divoké 
populace bažanta v naší honitb  se 
vybudovala voliérová odchovna, 
kdy se do volné p írody vypouš-
t lo 100–200 ks bažant . Z d vo-
du nedostatk  ochranných instink-
t  a obrovského nár stu predátor  
(liška, kuna, dravci a toulavé ko ky) 
došlo k poslednímu vypoušt ní ba-
žant  do honitby v roce 2005. Vid t 
tak nádherného kura, nebo slyšet 
bažantí kodrcání již je v naší honit-
b  spíše vzácností. Pro zachování 
bažantí populace jsme vynaložili 

Křehké lesní zvěři vadí hluk i kůrovcové holinyKřehké lesní zvěři vadí hluk i kůrovcové holiny
mnoho práce a nemalých  nan -
ních prost edk .“

V okolí Sušice se také pohybo-
valo malé hejno koroptví. M že-
me ho tady ješt  spat it?

„Podobn  jako u bažant  má 
smutný scéná  i úbytek popula-
ce koroptve polní. Ve ty icátých 
letech minulého století to byl nej-
hojn jší pták. Dnes je ve skupin  
ohrožených druh  z erveného 
seznamu. S koroptvemi se m že-
me, ale v naší honitb  stále potkat. 
V p ím stské lokalit  je možno 
spat it hejnko 12 kus . O zacho-
vání populace tohoto p ekrásného 
kura se staráme stálým p ikrmová-

ním. Stavíme tzv. koroptví boudy. 
Je to drobný úkryt, který pomáhá 
p e kat zimu a poskytuje nejenom 
koroptvím nouzové úto išt .“

V lánku se též uvádí, že se zde 
dlouhodob  vyskytují t i až ty i 
páry krásných kurovitých pták  
– je ábk  lesních. Stále tu hnízdí?

„Je ábek lesní je náš nejmenší 
a nejn žn jší kur, který se v naší 
honitb  stále vyskytuje. Je to zvláš-
t  chrán ný a siln  ohrožený druh, 
který má v dnešní dob  mnoho ne-
p átel. Je ábek žije tak skryt , že 
jej ve volné p írod  spat í opravdu 
jen málokdo.

Za zmínku stojí se zmínit také 
o predátorech a to hlavn  o dravcích 
(jest áb lesní, kán  lesní v omeze-

ném množství i kán  rousná, moták 
pilich a v neposlední dob  i lu ák 
ervený. Tyto dravci nemají žádné-

ho predátora a tak pom rn  jejich 
po ty stoupají. Zajímavostí je, že 
i n kte í z nich jsou zapsáni v erve-
né knize ohrožených druh . Z toho 
vyplývá, že drobná, hlavn  pernatá 
zv  je velice ohrožená. Pokud se 
nezm ní p ístup ochraná  v loka-
litách s výskytem t chto jedinc , 
m žeme se do kat toho, že naše 
d ti poznají tuto ušlechtilou zv  
pouze z vypráv ní a ZOO koutk .“

ast ji v minulosti byli na 
svazích Svatoboru k zahlédnutí 
mu  oni. Dokonce se uvád lo, že 

trofeje z vašeho stáda se umis o-
valy na p edních místech výstav. 
Jsou svatoborští mu  oni n ím 
výjime ní?

„Mu  on je nejbližší p vodem 
ovce pocházející z ostrova Sardinie 
a Korsiky. Po átkem chovu mu  o-
n  na eském území se nej ast ji 
datuje v 50. a 60. letech minulého 
století. V sou asné dob  je eská 
republika sv tovou špi kou v chovu 
mu  on . Vyjma nejsou ani mu  oni 
uloveni v naší honitb  MS Svatobor, 
kde máme n kolik trofejí obodova-
né zlatou medailí. V lesích Svato-
boru byli mu  oni vysazeni v pa-
desátých letech minulého století do 
volné p írody, kde byl po etní stav 
okolo 70. kus . V sou asné dob  je 
stav 20 kus . Ke snížení stavu po-
pulace došlo z d vodu nar stajících 
velkých škod na lesních kulturách 
okusem a na mladých porostech 
ohryzem (loupáním). Takto poško-
zené porosty nikdy nedosáhnou na 
kvalitní sortimenty, postupem asu 
velice trpí hnilobou. Tuto výjime -
nou zv  je možno spat it na jiho-
východních svazích Svatoboru.“ 

Není p emnožena srn í zv ?
„Srn í zv  je v naší honitb  nej-

po etn jší a nejrozší en jší zv í. 
Rozší ena prakticky ve všech ob-
lastech státu. Ze všech druh  spár-
katé je srn í zv  nejvnímav jší ke 
všem nep íznivým vliv m. Proto 
jako první zaregistrovala na zhor-
šení životních podmínek, jak v ze-
m d lském tak lesním hospoda e-
ní. P emnožení srn í zv e je op t 
lokální, kde zp sobuje škody p e-
vážn  na lesních kulturách. V naší 
honitb  je srn í zv  na pom rn  
únosných stavech, kde nezp sobuje 
až tak závažné a rozsáhlé škody. Za 
p edpokladu slušného a tichého po-
bytu v p írod , je možné srn í zv  
potkat nebo ji pozorovat pom rn  
v hojném po tu.“

A co erná zv . Nem že se 
stát, jako v jiném západo eském 
m st , že divoká prasata zavítají 
do m stského par íku?

„ esko se v posledních letech 
potýká s p emnožením n kterých 
druh  zv e, p edevším divokých 
prasat. Stavy erné zv e jsou 
v celé eské republice neúnosné. 
Tato zv  zp sobuje mnohdy velké 
místní škody, p evážn  na zem d l-
ských pozemcích a plodinách. Sni-

žování stav  erné zv e je p evážn  
ovliv ováno zem d lskou výrobou. 
Zejména velkoplošným p stováním 
plodin, jako je kuku ice, epka a obi-
loviny, které poskytují zv i dostatek 
krytu. erná zv  se v naší honitb  
vyskytuje pouze okrajov  a v malé 
mí e. D vodem je nedostate ný klid 
a kryt v naší honitb . Tak nemusejí 
mít obyvatelé Sušicka strach, že by 
divo áci zavítali do m stského par-
íku. To neznamená, že nem žeme 

potkat erné rytí e p i n jaké pro-
cházce p írodou.“

Jaká další zajímavá zví ata 
m žeme v okolí spat it? 

„Lokalitu ,Luh‘ v honitb  MS 
Svatobor n jakou dobu obýval bobr 
evropský, který je siln  ohrožený 
zvlášt  chrán ný druh. V této lo-
kalit  tvo il bob í hráze a tím zp -
soboval pevné p ekážky na vodním 
toku. Vybudování t chto hrází do-
chází k p ehrazení vodního toku 
a v d sledku ke zm nám odtoko-
vých pom r  a vodního koryta, 
kde se hromadí naplavený materi-
ál. Tyto hráze musely být na zákla-
d  ‚Opat ení obecné povahy‘ na í-
zení Krajským ú adem Plze ského 
kraje rozbourány. V povodí Vltavy 
je jeho výskyt nežádoucí.“

Dá se íct, že n jaký druh p -
sobí lesu velké škody a jaký vliv 
na zv  má k rovcová kalamita?

„V posledních letech jsou asté 
kon  ikty myslivc  s lesníky a ze-
m d lci, kte í si st žují na škody 
zp sobené p emnoženými druhy 
zv e na lesních porostech a polních 
plodinách. Podle mého názoru ško-
dy zv e ovšem prohlubuje hlavn  
v sou asné dob  nekontrolovatelná 
a ne ízená návšt vnost les . Nápor 
ve ejnosti na les je v tomto období 
nebývalý, zv  je rušena a streso-
vána. Dále zm ny v chování ovliv-
uje a bude ovliv ovat k rovcová 

kalamita, která se m ní v p írodní 
katastrofu. T žbou d eva dochá-
zí k velkoplošným holinám a s tím 
je spojeno mén  krytu a klidu pro 
zv  a ptactvo, jednoduše e eno 
pro veškerou zv .“

Jaký je myslivc v rok – máte 
n jaké tradi ní akce?

„Myslivost je z asového hle-
diska velmi náro ný koní ek, kdy 
v tšinou už nezbývá prostor pro jiné 
aktivity. Vyžaduje hodn  práce, v -
nování volného asu ve prosp ch 
myslivosti, pé i o zv  a p írodu, 
spousty práce na úseku ochrany 
zv e a životního prost edí. Mys-
livc v rok za íná v dubnu a p iná-
ší nové povinnosti. Je t eba opravit, 
vyklidit a asanovat všechny krmel-
ce. Další myslivecká za ízení pose-
dy, kazatelny a žeb íky je nutné rov-
n ž udržovat a chatrné (nevhodné) 
zlikvidovat, aby nedošlo k úraz m. 
Tato za ízení jsou ur ena k pozo-
rování, ale i k udržování normova-
ného stavu zv e v honitb . Dále 
b hem celého roku provád t pravi-
delnou kontrolu zdravotního stavu 
zv e, hlavn  v oblastech s velkými 
plochami ozimé epky. Vypomáhá-
me zem d lc m a vlastník m ze-
m d lských pozemk  na zmir ová-
ní škod na t chto pozemcích, a aby 
nedocházelo p ed po átkem seno-
se í ke ztrátám srn at zem d lskou 
technikou. B hem roku je t eba za-
bezpe it pro zv  dostatek kvalit-

Zam stnanci Sušického kulturního centra sestavili a namalovali 
kulisy pro fotokoutek ertovskomikulášské akce spolupo ádané s di-
vadlem Schody na nám stí. Zda akce prob hne, není jasné, p sobivé 
kulisy se ale ur it  neztratí ani v dalších letech.          -red-, foto -EN-

Zajímavosti
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