
kovacích míst. Na druhou stranu toto 
byla snaha kompenzovat již v rámci 
projektu a možnosti parkování rozší-
řit, kam legislativa umožňuje.

Chodníky jsou namísto původního 
asfaltového a místy velmi rozbitého 
povrchu dlážděny žulovou mozaikou 
a od komunikace odděleny žulový-
mi obrubníky, jejichž velká část byla 
použita z původní ulice. Před soko-
lovnou je nástupní rozšířená plocha 
vyvedena z žulových desek. Vjezdy 
do nemovitostí, místa pro přecházení 
a přechody byly opatřeny signálními 
prvky pro slabozraké a jsou patřičně 
snížena pro snažší pohyb osob s ome-
zenou schopností pohybu. 

Výrazné úpravy se dočkala mís-
ta, kde komunikaci kříží chodci (pře-
chody a místa pro přecházení). Nej-
viditelnější změnou je nový přechod 
pro chodce před hotelem Svatobor. 
Všechny přechody byly vybaveny 
moderním bezpečným osvětlením 
a výše popsanými úpravami pro oso-
by se sníženou schopností pohybu 
a orientace. 

Při generální opravě chodníků 
a pokládce kabelů veřejného osvětle-
ní byla učiněna i dvě zásadní opatření 
pro ochranu staveb v ulici. Povrcho-
vá voda byla odkloněna od základů 
založením dodatečné hydroizolační 
fólie podél soklu všech nemovitostí. 
Zejména však byly opraveny veške-
ré přípojky dešťových svodů, mnohé 
z nich totiž do té doby nebyly vůbec 
zaústěny do kanalizace a voda vyté-
kala na povrch, což zejména v zimě 
způsobovalo riziko úrazu, nebo neby-
ly napojené do kanalizace, případně 
poškozené v zemi natolik, že voda 
zatékala do podloží domů. Podobné 
závady byly po odkrytí zjištěny i na 
kanalizačních přípojkách pod komu-
nikací. I tyto byly opraveny. Zejména 
výše uvedené nepředpokládané práce 
způsobily zpomalení stavby v počá-
teční fázi a jsou důvodem navýše-
ní prostředků vůči rozpočtové ceně. 
Pokud by se však opravy neproved-
ly, hrozilo by riziko poškození nové 
komunikace, případně dalšího poško-
zování staveb podél ulice.

V ulici byla rovněž z velké části 
obnovena technická infrastruktura – 
došlo ke kompletní výměně cca 900 
metrů vodovodních řadů a rekon-
strukci připojení objektů na vodovod. 
Dále byly v celé délce úseku opra-
veny kanalizační šachty a osazeny 
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Dokončeny rekonstrukce dvou tepen města
Ulice T. G. Masaryka

Rekonstrukci ulice T. G. Masa-
ryka iniciovalo město Sušice v roce 
2017, kdy byla ve spolupráci s Plzeň-
ským krajem, resp. Správou a údrž-
bou silnic Plzeňského kraje, p.o., za-
hájena projektová příprava, a to se 
záměrem obnovy úseku komunikace 
od okružní křižovatky u Daliborky 
po nábřeží Karla Houry. Plzeňský 
kraj je vlastníkem komunikace a in-
vestoval proto rekonstrukci vozovky. 
Ostatní investice, které jsou popsány 
níže, připadly městu. 

Ulice T. G. Masaryka je silnice 
II. třídy (číslo 169), která tvoří hlavní 
průtah Sušicí na Šumavu a je jedním 
z nejvytíženějších silničních úseků 
ve městě. Mnoho let trvající vysoká, 
a stále rostoucí, dopravní zátěž, stejně 
jako vysoká koncentrace chodců, či-
nila komunikaci stále více rizikovou 
z pohledu bezpečnosti provozu. Za 
posledních několik let se technický 
stav viditelně zhoršil, což opět může 
snižovat bezpečnost, ale způsobuje 
i další jevy, které snižují komfort uži-
vatelů. Například zvýšený hluk, otře-
sy, prašnost, tvorbu kaluží a možné 
poškozování technické infrastruktu-
ry pod komunikací. Toto dlouhodo-
bé zatížení neprospívalo ani okolním 
nemovitostem a jejich obyvatelům. 

Hlavním motivem rekonstruk-
ce bylo tedy zlepšení technického 
stavu komunikace za účelem zvý-
šení bezpečnosti účastníků provozu, 
chodců, dále zlepšení plynulosti pro-
vozu a celkového komfortu a v nepo-
slední řadě i estetiky. Realizace spo-
lu s Plzeňským krajem napomohla 
komplexnímu řešení, kdy za využití 
odborné základny projektanta a od-
borníků na dopravu právě z kraje, 
bylo zohledněno maximum požadav-
ků provozních i technických a byla 
odstraněna bezpečnostní rizika. Spo-
lečné řešení navíc pomohlo vytěžit 
maximum z vynaložených prostřed-
ků a zkrátit na nutné minimum délku 
realizace stavby. I tak však 7 měsíců 
výstavby výrazně ovlivnilo dopravu 
a život ve městě. 

Rekonstrukce ulice T. G. Ma-
saryka navázala na již dříve rekon-
struované úseky dopravně význam-
ných ulic: 2010 – 2011 nábřeží Karla 

Houry, 2016 – 2017, ulice Volšovská, 
2018 úsek ulice Lerchova (u základ-
ní umělecké školy), 2019 – 2020 uli-
ce Hájkova. 

Prostor ulice T. G. Masaryka je 
daný historicky, fyzicky je vymeze-
ný okolní poměrně úzce sevřenou 
zástavbou v mnoha případech histo-
ricky velmi hodnotných objektů, pře-
vážná část ulice se nachází v městské 
památkové zóně a přímo navazuje 
a dále rozvíjí historické jádro města. 

Funkce ulice v řádu dopra-
vy města má však dlouhodobě své 
místo a musela být zachována, ne-
byl zde prostor pro zásadní koncepč-
ní změny. 

Nejdůležitější technickou úpra-
vou, která proběhla, je sjednocení 
základní šířky komunikace na 7,0 m 
(tzv. homogenizace jízdního profi lu), 
což by mělo mít přímý vliv na vyšší 
bezpečnost a plynulost provozu. Ři-
diči jsou zúžením více motivováni 
k dodržování průjezdních rychlos-
tí a ke zvýšení kázně, chodci mají 
usnadněn přehled a více možností, 
jak bezpečně ulici křižovat.

Dále s výše popsaným přímo sou-
visí úprava řešení, tj. stavební vyme-
zení parkovacích a odstavných ploch, 
které nyní odpovídají platné legisla-
tivě. Bohužel, toto mělo za následek 
drobné snížení celkového počtu par-
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samonivelačními poklopy, které da-
leko lépe odolávají poklesávání, což 
výrazně omezuje hluk, způsobený 
jejich přejížděním dopravou. Bodo-
vé závady kanalizačního řadu budou 
diagnostikovány v průběhu prosin-
ce podrobnou kamerovou prohlíd-
kou, která odhalí i případné poruchy 
vzniklé při stavebních pracích. Poté 
bude provedena oprava nalezených 
vad za pomoci bezvýkopové techno-
logie – potrubí bude vyvložkováno 
vytvrzovanými rukávci. 

Zcela nově byl vybudován ply-
novod a plynovodní přípojky (cel-
kem cca 700 m), a to nejen v ulici 
T. G. Masaryka, ale i v ulicích Na 
Valše a Gabrielova. Plynofi kace ulic 
probíhá ve spolupráci se společnos-
tí GasNet, s.r.o., která v našem regi-
onu zajišťuje rozvoj plynovodních 
sítí. Vybudovaný a dokončený řad 
a přípojky společnost od města od-
koupí, a to za podmínek sjednaných 
ve vzájemné smlouvě. Podmínky 
smlouvy jsou nyní upřesňovány na 
základě skutečně provedeného stavu. 
Vzhledem k technickým komplika-
cím při realizaci nového plynovo-
du, které způsobily složité podmínky 
podzemních sítí v tělese křižovatky 

u Schwarzkopfovy vily, a díky tomu 
nutnosti projednat vyvolané změny 
s provozovatelem distribuční sou-
stavy, bylo uvádění do předčasného 
užívání zahájeno později, než bylo 
v plánu. Aktuálně se řeší propojení 
na stávající řady, které očekáváme 
v průběhu prosince.

V neposlední řadě byla ulice vy-
bavena moderním veřejným osvětle-
ním, bylo provedeno posílení napá-
jení systému a rozdělení na logické 
celky, které jsou nyní lépe ovlada-
telné. Byly osazeny nové stožáry 
po jedné straně ulice, které nahra-
dily původní „roztroušený“ sys-
tém (kombinace výloží na fasádách 
domů a více typů stožárů). Na sto-
žárech jsou namontována moder-
ní úsporná LED svítidla s možností 
budoucího rozšíření o inteligentní 
řízení. Osvětlení je dimenzované 
v souladu nejen s požadovanými 
parametry provozu na komunikaci 
a chodnících, ale také s ohledem na 
minimalizaci světelného smogu ve 
městě. Samozřejmým důsledkem 
použití LED technologie je snížení 
spotřeby elektrické energie a vyso-
ká rovnoměrnost osvětlení společně 
s věrným barevným podáním.

Autobusová zastávka „Pod Strá-
ží“ u pekařství Rendl byla vybavena 
novým přístřeškem (viz např. ulice 
Volšovská), v ulici budou rozmís-
těny nové odpadkové koše, které 
svým vzhledem budou korespon-
dovat s koši v centru města.

Při realizaci technické infra-
struktury v oblasti křižovatky jsme 
se bohužel, z důvodu blízkosti vý-
kopu k základům objektu, nevy-
hnuli nutnosti statického zajištění, 
Schwarzkopfovy vily, která je dlou-
hodobě nejohroženějším objektem 
v celé ulici. Drobná povrchová po-
škození se nevyhnula ani dalším ob-
jektům. Sanace budou řešeny po do-
končení stavby. Veškeré případy jsou 
pod dohledem statika, který po dobu 
výstavby monitoroval stav objektů 
na místě a porovnával jej se stavem 
pasportovaným před zahájením akce.

pokračování na straně 3

Rekonstrukce ulice Hájkova: před (dole) a současný stav (nahoře) – viz str. 3

„Chtěl bych poděkovat in-
vestičním technikům města 
Ing. Kateř ině  Ronové 
a Ing. Janu Vošalíkovi, kteří 
měli na starosti v posledních 
letech největší investiční akce 
města v oblasti dopravní infra-
struktury Sušice – rekonstrukci 
ulice T. G. Masaryka a rekon-
strukci Hájkovy ulice. Stavby 
byly úspěšně zrealizovány a dnes 
je využívají nejen občané naše-
ho města, ale i návštěvníci Šu-
mavy a občané okolních obcí. 
Oba pracovníci Odboru majet-
ku a rozvoje města, přestože byli 
na začátku prací od některých 
občanů i zastupitelů vystaveni 
kritickým připomínkám, opět 
dokázali, že jsou na správných 
místech a složité akce zvládli na 
výbornou,“ vyzdvihl starosta 
Petr Mottl. 

Z důvodu řešení situa-
ce sušické nemocnice přijeli 
na zasedání rady města dne 
16. 11. na sušickou radnici 
hejtmanka Plzeňského kraje 
Ilona Mauritzová, ekonomic-
ký náměstek Pavel Karpíšek, 
náměstek pro regionální roz-
voj Josef Bernard a předse-
da výboru pro zdravotnictví 
Richard Pikner. Byla domlu-
vena spolupráce a poskytnutí 
součinnosti města k získání po-
třebných informací pro pracov-
ní skupinu vytvořenou krajem. 
Ta zanalyzuje situaci v nemoc-
nici a do třech měsíců vypracu-
je návrhy řešení. Po tuto dobu 
kraj městu poskytne měsíčně 
částku 1,5 mil. Kč na částečné 
krytí ztrát provozu nemocni-
ce. Dalším výsledkem jednání 
bylo, že město požádá odcháze-
jící lékaře, aby v nemocnici zů-
stali alespoň do doby, než kraj 
navrhne řešení. 

Jednání města s odcházejí-
cími lékaři proběhlo v sušické 
nemocnici 24. 11. „Na schůz-
ce jsme chtěli lékaře požádat, 
aby v této složité covidové době, 
kdy tu máme vysoké počty naka-
žených, neodcházeli a vyčkali, 
jaká kraj navrhne řešení. Bohu-
žel většina odcházejících lékařů 
se na schůzku ani nedostavila,“ 
dodal starosta Petr Mottl. 

V současných diskuzích 
o nemocnici se v dnešní ne-
lehké době často zapomíná na 
každodenní obětavou práci, 
připomněl starosta a zdůraz-
nil: „Chtěl bych proto vyjádřit 
velký dík všem zaměstnancům 
v sociálních službách, proto-
že oni se opět starají o korona-
virem nakažené klienty. Velké 
poděkování patří i lékařům, se-
strám i ostatním zaměstnancům 
nemocnice, protože nyní, na 
rozdíl od první vlny pandemie, 
také oni obětavě pečují o paci-
enty s koronavirem.“ -red-
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Již tradiční, ale letos v novém kabátku

Téměř dva roky přinášeli studenti v této rubrice rozhovory s osobnost-
mi na téma aktuálních významných dnů. Nyní v nové rubrice VV jim 
poslouží výročí významné osobnosti k jejímu nevšednímu uvedení.

Nové prostory v ul. Nová před (nahoře) a po (dole) 1. etapě rekonstrukce

Výročí Pošumavské odpadové, s.r.o.

Na konci roku 2020 uplyne pět 
let od vzniku a začátku aktivní 
činnosti společnosti Pošumavská 
odpadová, s.r.o. Nutno předeslat, 
že se jednalo o roky relativně hek-
tického rozvoje a roky plných bu-
dování stabilní fi rmy.

Pojďme ale na úplný začátek, 
konkrétně na 26. 10. 2015, kdy 
byla společnost městy Klatovy 
a Sušice založena.

Málokdo předpokládal, že do 
konce roku bude mít nová společ-
nost veškerá povolení k podniká-
ní, bude vybavena výpočetní tech-
nikou, vč. SW, bude mít dost lidí 
a třeba bude i plátcem DPH. Díky 
nezměrnému úsilí, především 
Ing. V. Rozsypalové, se všechna 
tato úskalí podařilo překonat a od
1. 1. 2016 se společnost rozjela na 
plný plyn.

Do vínku dostala od Odpado-
vého hospodářství Klatovy, s.r.o. 
tři popelářské vozy i s obsluhou 
na svoz popelnic v Klatovech 
a okolních obcích, jedno vozidlo 
s hydraulickou rukou na svoz se-
parace v Klatovech, jedno malé 
kontejnerové vozidlo na svoz ob-
jemných odpadů a košovku na 
svoz košů a úklid ve městě Kla-
tovy. To vše obnášelo roční ob-
rat cca 19 milionů Kč. K tomu 
se přidalo město Sušice, kde mu-
sela být v podstatě na zelené lou-
ce vytvořena nová, samostatná 
provozovna. Začínala s jedním 
popelářským vozem, jedním vo-
zidlem s hydraulickou rukou na 
separaci a malým vozidlem na 
úklid a svoz košů.

Dnes disponujeme 20 vozidly 
na svoz odpadu a letošní obrat 
společnosti dosáhne cca 74 mi-
lionů Kč. Společnost zaměstnává 
65 pracovníků.

Letošní rok vypadá, že bude, 
co se týče hospodářského výsled-
ku, nejlepší za dobu existence 
společnosti.

Podíl na tom mají všichni za-
městnanci, kteří i v době covido-
vých omezení plnili svěřené úko-
ly a společnost nemusela uzavírat 
žádný provoz (sběrný dvůr), k če-
muž musely přistoupit jiné odpa-
dové společnosti v regionu.

Rozvoj proběhl i v majetkové 
struktuře společnosti, kde v ně-
kolika přístupových vlnách došlo 
k rozšíření počtu společníků na 
dnešních 33. A pravděpodobně to 
ještě není konec, neboť další obce 
projevují zájem o tuto meziobecní 
spolupráci. 

Dnes je společnost Pošumavská 
odpadová, s.r.o. plnohodnotnou 
odpadovou společností, poskytu-
je svým zákazníkům komplexní 
služby v odpadovém hospodářství, 

včetně vedení evidencí, hlášení 
a poradenství. Na to nebyly obce 
především na Klatovsku zvyklé, 
neboť jim byl dříve poskytován 
servis spojený jen se svozem po-
pelnic a maximálně kontejnero-
vá služba.

Mluvil jsem i o budování 
v rámci společnosti. Jsem velmi 
rád, že v Klatovech ve spoluprá-
ci s městem došlo k výrazné ob-
nově areálu, kde společnost sídlí. 
Pošumavská odpadová, s.r.o. zde 
následně dokázala za pomoci 30 % 
dotace vybudovat novou, moderní 
třídící linku na papír a plasty, kde 
v současné době končí odpad ze 
75 % okresu Klatovy.

V modernizaci nezaostávala 
ani Sušice. Nejprve v roce 2018 
dovybavila sběrný dvůr (vyso-
kozdvižný vozík, lis, opláštění 
přístřešků, nové velkoobjemové 
kontejnery). V současné době se 
blíží konec rekonstrukce objektu 
v ulici Nová, který město zakoupi-
lo jako zázemí mimo jiné i pro naši 
společnost. V opravených prosto-
rách bude parkována veškerá tech-
nika provozovny a pracovníci zde 
najdou slušnější zázemí, než měli 
dříve.

Kdo rekonstrukci provádí?
Na rekonstrukci bylo vypsá-

no řádné poptávkové řízení, kte-
rého se zúčastnila i naše společ-
nost. Výběrové řízení jsme vyhráli 
a v současné době se stavebními 
pracemi fi nišujeme, neboť je na
8. 12. naplánována kolaudace.

Proslýchá se, že ve společnosti 
mělo dojít k nějakým daňovým 
a účetním nesrovnalostem. 

Celá tato anabáze začala tím, 
že jsme ukončili pracovní poměr 
s panem Svobodou. Následoval 
sled udání, že společnost, a jed-
natel především, porušuje všechny 
možné zákony a nařízení. Nako-
nec svůj nepodepsaný „poloano-
nym“ odevzdal na klatovské rad-
nici, kde se jím následně začala 
zabývat pracovní skupina. Ta po 
dvouměsíčním důkladném zkou-
mání poskytla dozorčí radě závěry 
a doporučení.

Výsledkem bylo zjištění, že ve 
společnosti došlo k nepřesnému 
zaúčtování několika položek, kte-
ré byly okamžitě opraveny a nyní 
jsou všechny doklady v napros-
tém pořádku.

Smutné na tom všem je, že se 
najdou lidé, kteří z takových situ-
ací těží a bohužel někteří z nich 
sedí i v našem zastupitelstvu. Ale 
to je současná realita. O to více je 
potřeba si vážit těch, kteří dokáží 
ocenit kus dobré práce pro město 
a „svoji“ společnost a lidi brání.

Ing. Michael Skrbek, jednatel

Naše MŠ Smetanova Sušice 
nebyla v době pandemie uzavře-
na na jaře ani nyní v podzimním 
období. Pobyt dětí v naší škol-
ce byl z důvodu nepříznivého 
vývoje pouze omezen, tak, aby 
děti pracujících rodičů, mohly 
do školky docházet. 

I v této nelehké době jsme se 
snažili dětem, které musely zů-
stat doma, ať už z důvodu ka-
rantény či omezení provozu MŠ, 
přiblížit dění ve školce.

Na našich webových strán-
kách (www.mssusice.cz) nalez-
nete novou záložku „Distanční 
vzdělávání“. Naším záměrem 

Jako máme dobu kamennou, bronzovou, 

tak nyní máme dobu coronavirovou...
je přinášet rodičům inspiraci, 
náměty a užitečné odkazy po 
dobu co děti nemohou dochá-
zet do MŠ. Přednostně zde na-
jdou nabídku aktivit především 
předškoláci, pro které vyplý-
vá ze zákona povinné předškol-
ní vzdělávání. Pravidelně jsou 
zde zveřejňovány krátké nabíd-
ky činností a aktivit týkající se 
aktuálních témat za školního 
vzdělávacího programu školy – 
(např. Strakatý podzim spoustu 
barev má … nyní již nový pro-
gram „Advent“)

Děti mají za úkol vytvořit 
si vlastní „portfolio“ z obráz-
ků, pracovních listů či výrobků, 
které pak donesou ukázat paní 
učitelce.

Od 23. listopadu funguje naše 
školka v běžném režimu.

Upozorňujeme rodiče, že do 
MŠ přijímáme pouze zdravé děti, 
bez známek rýmy, kašle, teploty 
či jiných zdravotních problémů, 
vždy s důrazem na splnění zvý-
šených hygienických požadavků 
na provoz školy.

Zároveň chceme rodičům po-
děkovat za spolupráci a podpo-
ru, protože zpětná vazba je pro 
nás velice důležitá.Přejeme všem 
hodně zdraví,síly, optimismu 
a společně si pojďme užívat nad-
cházející adventní období.

MŠ Smetanova

Už páté Vánoce zdobí naše 
náměstíčko Betlém z Lerchovky.

Letos už měl opravdu namále! 
Proto prošel od podlahy celko-
vou rekonstrukcí a nyní je zase 
na svém místě.

Tak si udělejte chvilku 
a stavte se se svými nejbližší-
mi u vánočního stromu. Čeká 
tam na vás.

Krásné a požehnané Vánoce 
přejí všichni z Lerchovky.

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
250 let – výročí narození Ludwiga van Beethovena

Skauti pokračují v činnosti i přes zákaz schůzek
Pro všechny skauty je důleži-

té se scházet osobně, při schůz-
kách si předávat ideály skautin-
gu. To jde dnes naštěstí i jinými 
způsoby. V dnešní době je mož-
né přesunout aktivity do online 
prostředí.

Naše oddíly ve středisku Vy-
dří stopa využívají tyto mož-
nosti naplno.

Někteří skauti nabídli svou po-
moc a zaregistrovali se na webu 
skautskapomoc.cz

Oddíl Pidilidi dostal přes ro-
diče e-mailem podzimní pracovní 
listy a vedoucí jim v Luhu připra-
vila hru s ukrytými skřítky

Světlušky ze Studánky sle-
dují videa a zapojují se do dal-
ších aktivit, jako je hledání ukry-
tých kešek na zajímavých místech 
v okolí Sušice. Další podrobnosti 
je možné najít na https://kesky-
-skaut.webnode.cz/

Pro vlčata z Atawy jsou připra-
vována každý týden videa s úkoly.

Vládci vzduchu se scházejí 
v době svých pravidelných schů-
zek přes internet.

Skautky z Duhy se také scházejí 
online, dokonce navazují kontakty 
i s jinými oddíly.

Poutníci z Hlavňovic rozjeli 
FOTOCATCHING, posílají na fa-
cebook fotky z míst, které pro ně 
připravili a popsali jejich vedoucí.

Medvědi z Kašperských Hor 
chystají stopovačku po městě s vy-
užitím QR kódů.

Gabrety z Hartmanic se také 
scházejí na online schůzkách.

Po dobu uzavření kluboven 
pracujeme také na zlepšení pro-
středí, provádíme opravy a připra-
vujeme všechno na návrat skautů.

Děkuji všem za jejich činnost 
a aktivity v této těžké době. Dě-
kuji také všem, kdo se do progra-
mů zapojujete.

Skauti také připravují tradič-
ní akci, rozdávání Betlémského 
světla. Počítáme se všemi varian-
tami, ale rozhodně počítejte s tím, 
že Betlémské světlo a naději, kte-
rou nám přináší nám ani koro-
navirus nevezme. Čeněk Šebesta

vedoucí střediska
www.vydristopa.cz

Ludwig van Beethoven 
(16. prosince 1770, Bonn – 26. břez-
na 1827, Vídeň)

Ludwig van Beethoven byl 
hudební skladatel, klavírista 
a dirigent.

Jeho velký talent byl znám již od 
dětství. Prvním učitelem se mu stal 
vlastní otec Johann van Beethoven. 
Ten mu však neposkytl dostatečnou 
hudební podporu a spíše ho využí-
val k zisku peněz. Teprve v devíti 
letech dostal Ludwig řádného učite-
le na klavír, byl jím dvorní varhaník 
v Bonnu Christian Gottlob Neefe. 
Postupně začal psát i vlastní sklad-
by a první vydal ve svých třinácti 
letech. Na krátkou dobu se odebral 
do Vídně, kde se měl údajně setkat 
s Wolfgangem Amadeem Mozar-
tem. Zanedlouho ale musel zpět do 
Bonnu kvůli nemoci své matky. Po 
její smrti se stal hlavou rodiny a při-
padla na něj starost o mladší bratry 
a otce, který propadl alkoholismu. 
O pár let později se Ludwig přestě-
hoval do Vídně. Učil se zde od vý-
znamných skladatelů a byl velice 
oblíbený u aristokracie. Díky jejich 
fi nanční podpoře se mohl živit jako 
svobodný umělec, což v této době 
bylo neobvyklé (většina hudebníků 
byla zaměstnávána na dvoře šlech-
tických rodů). Jeho příjmy se také 
ještě skládaly z honorářů z koncertů 
a výuky žáků. V těchto letech zača-
ly jeho problémy se sluchem. Toto 
břímě nenesl dobře. Dokonce uva-
žoval o sebevraždě, kterou zmínil 
v dopisu pro své bratry. S těžkým 
osudem se nakonec dokázal smířit. 
Kupodivu jeho nejlepší díla vznik-
la, až když ohluchl úplně.

Jaký byl hlavní přínos Ludwi-
ga van Beethovena a proč je dobré 
si jej připomínat?

Ludwig van Beethoven neměl 
lehké dětství a v osobním životě 
se mu také nevedlo o moc lépe. To 
ho však neodradilo od jeho největ-
ší vášně, hudby. Stojí na rozhraní 
dvou hudebních epoch. Na jedné 
straně završuje vrcholný vídeňský 

klasicismus, který pak Mozart do-
vedl k dokonalosti. Na druhé za-
počíná romantismus, boří všech-
na daná hudební pravidla a začíná 
s novou formou skladeb. Už ve své 
době byl velice oblíbený a uznávaný 
svobodný umělec, kterého si všichni 
vážili. Dnes ho každý zná jako úžas-
ného klavírního virtuóza a sklada-
tele, který složil devět symfonií, ně-
kolik klavírních koncertů, smyčcové 
kvartety a další… Spolu s Mozar-
tem a Haydnem patřil ke třem nejvý-
znamnějším umělcům klasicismu. 

Život Beethovena byl plný za-
jímavých událostí …

Beethoven patřil mezi velké ob-
divovatele W. A. Mozarta. „Náležel 
jsem vždy k největším obdivovate-
lům Mozartovým a zůstanu jím do 
posledního dechu.“ Při jeho první 
návštěvě Vídně o něm sám Mozart 
prohlásil: „Na toho dávejte pozor, 
jednou o něm bude mluvit svět.“

Jeho největší láskou byla hudba, 
možná právě proto už se v jeho srdci 
nenašlo místo pro ženu a nikdy se 
neoženil. „Hudba je zjevení vyššího 
rozumu a moudrosti.“

Komentář k jeho ojedinělému 
způsobu tvoření skladeb: „Není 
pravidla, které bychom nesmě-
li přestoupit, jde-li o to, aby dílo 
bylo krásnější.“

„Představuji si Mozartova gé-
nia jako slunce, které svítí a hřeje, 
aniž by opouštělo svoji uzákoněnou 
dráhu, kdežto Beethovena nazývám 
kometou, která naznačuje odváž-
né cesty, aniž se podřizuje nějakým 
pravidlům a její objevení zavdává 
podnět k všelijakým pověrám. Mo-
zart vysílá věčně svěží paprsky ran-
ního slunce přímo k zemi, Beethoven 
soustřeďuje v ohnisku žhavé poled-
ní paprsky a přebírá stíny noci, aby 
osvěžily a zchlazovaly ty, jimž je žár 
nesnesitelný.“ – Václav Jan Tomášek

Natálie Půroková, sexta
Zdroje: Wikipedie.

org, d-dur.rozhlas.cz, 
fdb.cz, databazeknih.cz, 
cs.wikiquote.org

Moc a moc zdravíme paní ředitelku 
a paní učitelky. Moc se Vojtíškovi 
stýská a posílá fotku – jak pomáhá 
mamince s šitím 400 roušek.
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Zasedání zastupitelstva města

 !!! VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – UPOZORNĚNÍ !!! 
Vážení rodiče, ráda bych vás ubezpečila, že všechny děti na-
rozené v období od ledna 2020 až do současné doby i budoucí 
narozené budou určitě pozvány na vítání občánků, jakmile 

bude možné akce tohoto typu bez omezení uskutečnit.
Děkuji za pochopení.

Alice Primasová, matrikářka MěÚ Sušice

Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka a Hájkovy ulice – pokračování ze str. 1

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 16. listopadu 2020 

• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocni-
ce s.r.o. uložila jednateli společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., aby doplnil 
informaci o situaci v nemocnici o způsoby řešení jednotlivých zjištění. 
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o. uložila jednateli společnosti Sušická nemocnice s.r.o. spolupracovat 
při poskytování údajů Plzeňskému kraji v rámci zřízené odborné komise. 
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o. rozhodla, že město Sušice jako jediný společník obchodní společnosti 
Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
08176302, poskytne uvedené společnosti po obdržení souhlasu jejího jed-
natele ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, 
peněžitý příplatek ve výši 3 500 000 Kč, a to z důvodu zajištění fi nanční kon-
solidace obchodní společnosti za účelem poskytování zdravotních služeb. 
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemoc-

nice s.r.o. odložila záměr nemocnice na odkoupení pohledávek a uložila 
jednateli společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., předložit návrh smlouvy 
a stanovisko fi nančního odboru. 
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o. pověřila jednatele společnosti Sušická nemocnice, s.r.o., k organizaci 
a svolání jednání lékařů, města Sušice a Plzeňského kraje. 
• Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sušická nemoc-

nice s.r.o. souhlasila s dohodou o smírném ukončení soudního sporu mezi 
společností Sušická nemocnice s.r.o. a účetní.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. listopadu 2020 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým se 

organizace Výdaje 279 – Komunální odpady navýší o 2 mil. Kč a o tutéž 
částku se povýší org. 98 Konečný zůstatek minulých let. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 38, kterým se 

org. 250 – Sociální služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové 
části o částku 2 023 671,48 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 47, kterým se 

zřizuje org. 2046 Sociální práce COVID, která se zvýší v příjmové i výda-
jové části o částku 59 112 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo návrh akcí obnov kulturních památek 

připravovaných v Programu regenerace MPZ Sušice na rok 2021. 
• Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení pozemku p.č. 568/3 

k.ú. Dolní Staňkov o celkové výměře 2491 m2 od ČR – Lesů České re-
publiky, s.p. za navrženou cenu a pověřuje Odbor majetku a rozvoje měs-
ta k jednání o ceně. 
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přehled plnění příjmů za ob-

dobí 1–9/2020. 
• Zastupitelstvo města navrhlo za město Sušici do funkce člena do-

zorčí rady společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. na další funkční období 
pana Bc. Petra Mottla, Na Fufernách 7, Sušice. 
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva města na www.mestosusice.cz

Rekonstrukce probíhala pod úplnou uzavírkou celého úseku – toto řešení 
bylo před zahájením rekonstrukce vyhodnoceno jako nevhodnější z hlediska 
rychlosti a bezpečnosti výstavby. I tak bylo snahou v ulici ponechat možnost 
provozu místních obyvatel a obsluhy tak, aby se co nejméně komplikovala 
jejich činnost, což se ve většině případů podařilo. Zásadní bylo zprovozně-
ní provizorního příjezdu k parkovišti u pekařství Rendl, které bylo téměř 
po celou dobu stavby v provozu a pomohlo obsloužit nejen pekařství, ale 
i provozovny v nejbližším okolí. 

Zde se opět potvrdilo rčení, že všechno zlé je k něčemu dobré. Je nutné 
objektivně přiznat, že epidemie, která nás všechny na dost dlouho ochro-
mila, stavbě paradoxně pomohla. Velký podíl prací se totiž odehrál v době, 
kdy byla řada podnikatelů omezena a rekonstrukce samotná jim tak nepů-
sobila další zásadní propad.

I původně navržená objízdná trasa se po několika úpravách a pod dohle-
dem policie ukázala jako funkční a dostatečně kapacitní i pro prázdninový 
provoz – ten byl, s ohledem ke zvýšenému zájmu o Šumavu, letos dost vy-
soký. S výjimkou několika situací, kdy došlo k zastavení provozu na ob-
jížďce v řádu desítek minut, zde doprava jezdila sice pomaleji, ve vysoké 
hustotě, ale poměrně plynule. I zde epidemie hrála do karet, neboť uzavře-
ní škol odebralo z trasy značnou část rizika v podobě žáků ZŠ Lerchova, 
ZUŠ a SOŠ a SOU. Nejvíce krizových situací bohužel zavinili neukáznění 
řidiči, kteří často, i opakovaně, nerespektovali dopravní značení a obecně 
nedodržovali pravidla silničního provozu. 

Nakonec se ukázalo, že původně uvažované cca osmitýdenní omeze-
ní dopravy v podobě úplné uzavírky křižovatky na výjezdu z náměstí, ne-
muselo být uplatněno a došlo tak ke zmírnění dopadů nejen na provoz, ale 
i na obyvatele a podnikatele města. Křižovatka u hotelu Svatobor a výjezd 
z náměstí byly plně uzavřeny pro provoz pouze v období od 19. 10. do
8. 11. 2020, a to z důvodu dokončení vodovodních řadů. Od 1. 11. 2020 byla 
na svou obvyklou trasu navrácena autobusová doprava, tj. namísto provi-
zorního průjezdu ul. Lerchova autobusy opět projíždí ulicí T.G. Masaryka 
a zastávka Pod Stráží je opět v provozu. Mohla tak být zrušena dočasná za-
stávka proti poště v ul. Sirkařská. 

Generálním zhotovitelem stavby byla fi rma Silnice Klatovy, a.s., která 
měla 3 subdodavatele na technologickou část: fi rma VAK SERVIS, s.r.o. 
realizovala vodovod, fi rma GASSPO, s.r.o. plynovod, fi rma INVEST TEL, 
s.r.o. realizovala veřejné osvětlení.

Projektantem akce je fi rma MACÁN PROJEKCE DS, s.r.o., technický 
dozor stavebníka prováděla fi rma GPL – INVEST, .s.r.o. a koordinaci BOZP 
na staveništi zajišťovala fi rma DS engineering PLUS, a.s.

Celková smluvní cena zakázky je 31,7 mil. Kč, z toho podíl města činí 25,1 
mil. Kč, přičemž v době vzniku článku probíhalo upřesnění a projednání vý-
sledné ceny, kde se očekává navýšení díky mnoha pracím, které byly nutné re-
alizovat nad rámec projektu, neboť do doby zahájení stavby a odkrytí podloží 
nebyly známy. Plzeňský kraj prostřednictvím své organizace Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje, p.o. uhradil za rekonstrukci komunikace 6,6 mil. Kč.

I přes veškeré technické komplikace se podařilo práce dokončit 
v termínu podle smlouvy, stavba proběhla v období 30. 4.–30. 11. 2020. 
Od 1. 12. 2020 se na ulici vrací plný provoz. Ing. Jan Vošalík

Hájkova ulice
Zásadní proměnou prošla v letošním roce ulice Hájkova. Stavební prá-

ce, fi nancované městem Sušice a Plzeňským krajem prostřednictvím Sprá-
vy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., zahrnovaly výstavbu vodovodu, 
kanalizace, nových chodníků, veřejného osvětlení a na závěr nový povrch 
komunikace. Zároveň proběhla akce ČEZ Distribuce a.s. , kdy bylo vzduš-
né vedení elektřiny přeloženo do země.

Celou akci jsme od začátku koncipovali s výhledem na další rozvoj lo-
kality. Ten zčásti již probíhá a další se připravuje – a to jak ze strany města 
přípravou pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů v areálu bý-
valých kasáren Pod Kalichem, tak ze strany soukromých investorů, kteří teď 
získali možnost napojit své pozemky na městský vodovod a kanalizaci. Do 
projektu jsme zahrnuli také využití starého vodojemu v Hájkově ulici, po-
staveného na začátku dvacátých let minulého století. Vodojem byl klíčovou 
součástí prvního veřejného vodovodu ve městě. Voda ze studní na Čáchově 
louce zásobovala domy a veřejné kašny až v centru Sušice.

Nevyužívaný vodojem dlouhá léta chátral. Bylo pro nás překvapením, 
v jak dobrém technickém stavu přesto byl a museli jsme obdivovat poctivou 
práci našich předků. Dvě klenuté akumulační nádrže, každá o využitelném 
objemu 88 m3, byly neporušené, stačilo obnovit vnější izolaci a vnitřní ná-
těry s atestem na pitnou vodu. Představěná armaturní komora byla komplet-
ně opravena a vybavena moderní technologií automatické tlakové stanice, 
která zvýší tlak v potrubí a umožní zásobovat vodou celou výše položenou 
oblast Pod Kalichem a kolem silnice na Rok.

Výhledově bychom chtěli opravit také původní čtyři studny na Čáchově 
louce – v budoucím lesoparku – a na informačních panelech přiblížit obča-
nům a návštěvníkům historii sušických vodovodů.

Tolik k minulosti. Současnost přinesla obyvatelům Hájkovy ulice vel-
kou změnu – napojení na ČOV, moderní osvětlení, bezpečný pohyb chodců. 
Během výstavby jsme zažili krušné chvíle, zejména při vytrvalých deštích 

17. listopad na náměstí
Studenti nejvíce odnesli manifestační pohřeb fašisty zavražděného 

studenta Jana Opletala 17. 11. 1939, studenti odstartovali 17. 11. 1989 pád 
totalitního komunistického režimu a studenti s pedagogy Gymnázia Su-
šice pořádají každoroční připomínku těchto událostí na náměstí Svobody 
pod lípou svobody. Letos tomu tak kvůli koronaviru nemohlo být, i když 
program byl připravený (viz minulé číslo SN). 

To ale neznamenalo, že lidé nemohli přijít zavzpomínat, vzdát hold 
a zapálit svíčku. A opravdu s přibývajícím večerem občané převážně 
v kruhu rodinném postupně přicházeli a kladli svíčky pod lípu. Do ticha 
zazněla i krásná česká hymna. I když Mezinárodní den studentstva 
a Den boje za svobodu a demokracii nemohl být uctěn veřejnou akcí, 
zůstává tento statečný studentský příspěvek k národní hrdosti v povědo-
mí národa i nadále.  text a foto ED, více foto na www.kulturasusice.cz

Obec Strašín – Nadmořská výška: 650 m n. m.
Počet částí: 5 – Strašín, Maleč, Nahořánky, Věštín, Zuklín 
Katastrální výměra: 1 634 ha
Počet obyvatel: 341 Z toho v produkt. věku: 200 Průměrný věk: 41,3
Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické zařízení: Ano Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: Ano Plynofi kace: Ne
Historie: Osídlení zdejší oblasti se datuje až do dob mladší doby želez-
né, tehdy sem přišel kmen Keltů. Trvalé osídlení kraje pak začíná v 6. – 
10. století, kdy se zde usazují slovanské kmeny. Strašínská obec původně 
vznikla ze samot, které se postupem času rozšiřovaly a sbližovaly se. První 
dochovaná písemná zmínka o vsi samotné pochází z roku 1254. Z docho-
vané zprávy vyplývá, že zdejší faru spravovali strakoničtí johanité. Ves 
již tehdy pravděpodobně patřila Vítkovcům, předchůdcům Rožmberků. 
Ve 13. století se také datuje vznik hrádku v blízkosti Strašína na skalna-
tém hřbetu Na výškách. 

Roku 1274 prodává Vítek z Krumlova Strašín se dvěma mlýny a pozemky 
strakonickému převorovi. Dalšími majiteli obce se stávají pánové na Rabí. 
K roku 1369 je zdejší kostel uváděn jako farní a poutnický. V dobách hu-
sitských válek se ve Strašíně podávalo „podobojí“, ves se tedy připojila ke 
straně kalicha. Dalšími vlastníky se stávají Švihovští. Po té se ves dostává 
do majetku Koců z Dobrše. Ves pak byla správně přičleněna k Žihobcům, 
se kterými pak nadále sdílela své osudy.

Novým majitelem obce se stal roku 1616 Jaroslav Bukovanský Pinta. 
Ten se však během stavovského povstání přidal na stranu stavů a po 
porážce na Bílé hoře mu byl majetek zkonfi skován. Žihobecký statek 
spolu se Strašínem získal válečný dobrodruh don Martin de Huerta, 
po jeho smrti majetek přešel na dalšího vojenského pána Antonína Lo-
peze de Gradina a nakonec se dostal do vlastnictví svobodného pána 
Iselina z Lanna. Roku 1710 Strašín spolu s dalším majetkem koupil 
pasovský biskup Filip hrabě z Lamberku, jeho rodu pak ves patřila až 
do zrušení poddanství v roce 1848. 

První zmínka o škole je již z roku 1677. V roce 1856 byla otevřena nová bu-
dova, kam docházelo 286 dětí. Ve dvacátých letech žilo v obci na 971 obyvatel. 
Pamětihodnosti: pomník padlým v první světové válce, Kostel Naro-
zení Panny Marie, Boží muka, kašna na návsi, fara, kaple svaté Barbory
Spolky: sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, včelařský spolek, 
rybáři a dámský klub, divadelní ochotnický spolek Kolár, TJ Sokol Strašín
Kontakt: tel. 376 587 223, e-mail: obec@strasin.cz 
Úřední hodiny: po, st 8.30–17, pá 8.30–15.30, polední přestávka 12.00–13.00 
Starosta: Jan Helíšek informuje o tradičních akcích:
Akce během roku – Novoroční turnaj ve stolním tenise, v lednu a únoru 
plesy (hasičský, včelařský, myslivecký, divadelní), v březnu masopustní 
průvod, v dubnu První jarní pouť o Velikonocích, v květnu stavění májky, 
v červnu Svatojánci – akce pro děti, v červenci Strašínské hudební slav-
nosti, v srpnu Hasičské klání – Pohár starosty obce, v září velká pouť, zá-
bava, turnaj v nohejbale, koncert v kostele, v říjnu Posvícení – posezení 
s hnětynkami a kulturním programem včetně komunitního plánování, na 
advent rozsvícení vánočního stromku a v průběhu celého roku činnost di-
vadelního spolku i mladých hasičů (účast na soutěžích).
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, www.strasin.cz, ED

• Obce ORP Sušice •

Strašín

v červnu, kdy se rozestavěná ulice proměnila v řeku bahna. Výsledek těší 
všechny zúčastněné. Ulice spíše vesnického rázu se stala moderní součástí 
města a je to jen první krok v rozvoji této lokality, která je sice trochu dál 
od centra, ale má své nepopiratelné kvality.

Poděkování patří zhotoviteli – Silnice Klatovy a.s., dále Správě a údržbě 
silnic PK, p.o. za výbornou spolupráci, společnosti GPL-INVEST s.r.o. (tech-
nický dozor stavebníka), DS engineering PLUS, a.s. (koordinátor BOZP) 
a v neposlední řadě obyvatelům ulice za trpělivost a pochopení.

Stručně v číslech: náklady města Sušice – 22 284 947 Kč 
 náklady Správy a údržby silnic PK, p.o – 14 732 984 Kč
 realizace 09/2019 – 07/2020, se zimní přestávkou

Ing. Kateřina Ronová, investiční technik

Více foto z průběhu rekonstrukce ulice TGM na www.kulturasusice.cz (ED)

Zasedání zastupitelstva města se bude konat 
ve středu 16. 12. 2020 od 16.00 hodin v sušickém kině.
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Reakce na článek 
„O nemocnici demokraticky“

Krizový štáb ORP Sušice informuje:

Názor: REFERENDUM
Poslední události, které postih-

ly sušickou nemocnici, zapříčinily 
omezení zdravotní péče pro oby-
vatele Sušicka. Po vyčerpání před-
chozích možností, protestech a pe-
tice, se nás pár Sušičanů rozhodlo 
jít cestou Referenda. Referendum 
– zachování Sušické nemocnice 
a odložení výstavby sportovní 
haly obsahuje tři otázky a během 
jednoho týdne se nám podařilo po-
sbírat potřebný počet podpisů pro 
jeho vyhlášení.

Dne 11. 11. 2020 jsme tak podali 
na MěÚ Sušice Návrh přípravného 
výboru na konání místního referen-
da ve smyslu ustanovení §8 zákona 
22/2004 Sb. na vyhlášení referenda 
s cca 2200 podpisy. Vymezení úze-
mí, na němž se referendum navr-
huje konat je území města Sušice. 
Znění otázek navržené k rozhodnu-
tí v místním referendu jsou:

1. Chcete, aby město Sušice ak-
tivně podporovalo zdravotní péči 
v rozsahu: lůžková interna, lůžko-
vá chirurgie, JIP, následná péče, 
ambulance, komplement (RTG, 
SONO, laboratoř), včetně pořízení 
CT přístroje v Sušické nemocnici?

2. Souhlasíte, aby se město Su-
šice zavázalo k tomu, že neprodá 
nemovitosti, které slouží Sušické 
nemocnici k poskytování zdra-
votní péče ve výše uvedeném roz-
sahu po dobu minimálně 2 let?

3. Souhlasíte, aby se v této nepří-
znivé epidemiologické a ekonomic-

ké situaci odložila výstavba spor-
tovní haly minimálně o 2 roky ?

První otázka je zaměřena na 
aktivní podporu města, která po-
vede k zachování akutní a násled-
né péče v Sušické nemocnici tak, 
jak bylo schváleno zastupitelstvem 
v prosinci roku 2019 a jak se ji po-
dařilo bývalým jednatelům obno-
vit. Druhá otázka souvisí s obavou 
o městský majetek, který by měl 
být zachován pro příští generace. 
Třetí otázka je zaměřena na odlo-
žení výstavby sportovní haly za cca 
130 milionů korun, aby v současné 
nepříznivé epidemiologické a eko-
nomické situaci nedošlo k enorm-
nímu zatížení městského rozpočtu 
na několik let. Ušetřené peníze se 
mohou použít nejen pro podporu 
nemocnice, ale i pro zlepšení infra-
struktury města a dalších projektů.

Nemocnice, pokud má jako plně 
funkční zdravotnické zařízení slou-
žit a zachraňovat zdraví a životy lidí 
– infarkty, nehody, úrazy a další 
život a zdraví ohrožující případy 
– , musí poskytovat zdravotní péči 
v rozsahu: lůžková interna, lůžko-
vá chirurgie, JIP, následná péče, 
ambulance a komplement (rentgen 
včetně CT přístroje, sono, labora-
toř) v nepřetržitém provozu. Do 
tohoto stavu nemocnice od 6. led-
na 2020 směřovala obnovením pl-
ného provozu po likvidačním ob-
dobí pronájmu. Nemocnice zatím 
není plně soběstačná a město do 

její obnovy dosud vložilo nemalé 
prostředky. Město Sušice by mělo 
aktivně podporovat sušickou ne-
mocnici s akutní péčí mimo jiné 
i vyjednáváním fi nanční podpory 
s okolními obcemi k přihlédnutí 
jejich možnostem a také aktivním 
vyjednáváním s Plzeňským kra-
jem. Sportovní objekty města mají 
nemalý význam, ale využívá je 
jen část občanů. Nemocnice je pro 
všechny obyvatele a návštěvníky 
regionu – pro desítky tisíc lidí, ne-
chybí jich mnoho do sta tisíc. V sou-
časnosti vedení města plánuje zahá-
jit výstavbu sportovní haly v ceně 
cca 130 milionů korun, a nemoc-
nici odsoudit do stavu, do kterého 
se dostala po pronájmu Nemosu/
Penty. NEBO je možnost výstav-
bu sportovní haly pozastavit a pro-
středky pro ni vyčleněné věnovat 
na dokončení záchrany nemocnice. 
Stabilizovanou nemocnici pak dále 
provozovat s přislíbenou podporou 
Plzeňského kraje. Po zkontrolování 
návrhu městským úřadem a případ-
ně odstranění podaných výtek naše-
mu výboru, by zastupitelstvo města 
Sušice mělo s ohledem na nouzový 
stav na nejbližším zasedání měs-
ta Sušice vyhlásit toto referendum 
s konkrétním datem. Sušičané tak 
budou moci jeho prostřednictvím 
vyjádřit svůj názor a vedení města 
Sušice se musí výsledku referen-
da podřídit. 

 Za přípravný výbor Jan Janda

Názor: O nemocnici „demokraticky“
V pondělí 16. listopadu 2020 

v rámci jednání rady města proběh-
lo i jednání o sušické nemocnici. Na 
jednání přijeli zástupci Plzeňské-
ho kraje: hejtmanka Ilona Maurit-
zová, radní Josef Bernard a Pavel 
Karpíšek a zastupitel Richard Pik-
ner, neboť další existence sušické 
nemocnice není Plzeňskému kraji 
lhostejná. Hosté přijeli již v 16 ho-
din, ale až do 17 hodin jednali pou-
ze se starostou, takže jednání valné 
hromady začalo až potom. K jedno-
značnému rozhodnutí ve prospěch 
záchrany nemocnice však nedošlo.

Odvolání jednatelů v polovině 
září, jež mělo, alespoň z mé stra-
ny, urychlit konsolidaci a stabiliza-
ci nemocnice, způsobilo v nemoc-
nici personální rozvrat. Důsledné 
odmítání nejvyššího vedení města 
toto chybné rozhodnutí napravit pak 
vede přímo k likvidaci nemocni-
ce jako instituce poskytující akutní 
lůžkovou péči desítkám tisíc obyva-
tel a návštěvníků regionu. (Akutní 
lůžková péče znamená, že např. in-
farkty nebo úrazy nemusejí být od-
váženy do Klatov nebo dokonce až 
do Plzně, pokud by klatovská ne-
mocnice byla zahlcena, ale mohou 
být v nejkratším možném termínu 
ošetřeny již v Sušici – tedy bez ča-
sové ztráty, jež může být pro posti-
ženého pacienta osudná.)

Plzeňský kraj má na zachování 
plně funkční nemocnice v Sušici 
zájem, proto nemocnici od r. 2018 
již poskytl pomoc ve výši přes de-
set milionů korun. Nyní nabízí další 
pomoc, ale samozřejmě pomoc pro 
nemocnici efektivně provozovanou 
a především pomoc, jež má posílit 
vlastní úsilí a činnost provozovate-
le, tedy města Sušice, a nikoliv ho 
nahradit. Nemůže a určitě nebude 
vkládat veřejné prostředky do ne-
mocnice, o niž vedení města dlouhé 
roky nejeví reálný zájem a v součas-
nosti kromě plamenných prohlášení 
odmítá učinit kroky potřebné ke sta-
bilizaci lékařského personálu. Stabi-
lizace lékařského personálu je totiž 
pro další existenci nemocnice roz-

hodující: Pokud nemocnice lékařský 
personál ztratí, pak jako nemocnice 
s akutní lůžkovou péčí končí a dří-
ve či později možná skončí úplně.

Sušická nemocnice byla nejprve 
provozována jako obecně prospěšná 
společnost (OPS). Tehdy měla svou 
správní radu, která je normálně od-
borným orgánem majícím na starost 
strategickou stránku existence ne-
mocnice, a dozorčí radu, která má 
hlídat dodržování platných záko-
nů a pravidel; o vlastní provoz ne-
mocnice se pak staral ředitel. Členy 
správní i dozorčí rady volilo zastu-
pitelstvo, takže kvalita těchto orgá-
nů odpovídá kvalitě a skutečným 
zájmům zastupitelů.

Po letité neochotě vedení měs-
ta zabývat se problémy nemocnice 
a řešit je byla v roce 2015 nemocni-
ce pronajata společnosti NEMOS/
Penta. Za lhostejného nezájmu ve-
dení města, které ve správní radě 
OPS mělo své členy, začal nájemce 
nemocnici „optimalizovat“ s cílem 
dosažení zisku. Úporným úsilím 
občanů se časem podařilo prosadit 
výměnu členů správní rady OPS 
v naději, že správní rada v novém 
složení začne pro záchranu nemoc-
nice konat.

Nová správní rada (z devíti čle-
nů bylo sedm zastupitelů, což z ní 
odborný orgán asi neučinilo) pod 
vedením předsedkyně Staňkové 
začala důrazně prosazovat zrušení 
OPS a její transformaci na společ-
nost s ručením omezeným (SRO) – 
organizace pro poskytování obecně 
prospěšných služeb se měla změnit 
na obchodní organizaci určenou ke 
tvorbě zisku. Argumentovala tím, 
že OPS již nemůže existovat, pro-
tože zákon č. 248/1995 Sb. o obec-
ně prospěšných společnostech byl 
zrušen. Argument nebyl pravdivý, 
protože zrušení zákona pouze a je-
dině znemožnilo zakládání nových 
OPS podle tohoto zákona, existence 
stávajících OPS se zrušení zákona 
nedotklo, pro ty je nadále platný.

Zastupitelstvo se touto vadnou/
lživou argumentací nechalo zmani-

Ambulance nehojících se ran 
Nemocnice Sušice

MUDr. Juraj Horský
Út – 15.00–19.30 

Objednávky: 725 671 824
Jedná se o specializovanou chirurgickou ambulanci, která je primárně 
určena pacientům, kteří mají komplikovanou či déle se nehojící,
chronickou ránu – bércový vřed, dekubit, popáleninu, ránu 

způsobenou úrazem či nehojící se pooperační ránu.

pulovat a nemocnici jako SRO za-
ložilo, navíc nevhodnou zaklada-
telskou listinou, čímž rozhodující 
pravomoci k nemocnici předalo radě 
města a prakticky se zbavilo mož-
nosti dále o nemocnici rozhodovat. 
Rada města totiž pro SRO plní funk-
ci, jež v OPS zastává správní rada, 
a navíc přebírá pravomoci, jež zastu-
pitelstvo má vůči OPS; takže pravo-
moci, které zastupitelstvo mělo vůči 
OPS, již nemá vůči SRO.

K prosazení nebo naopak k od-
mítnutí zásadních rozhodnutí o ne-
mocnici, která slouží desítkám tisíc 
lidí, stačí v sedmičlenné radě města 
pouhé čtyři hlasy; ve skutečnosti je 
jich k dispozici pět: Mottl, Švelcho-
vá a Lhoták za ODS, Jelínek a Javor-
ský za ANO – osoby, jež celou dobu 
prohlašují, že „neumějí nemocnici 
řídit“, a jimž je nemocnice možná 
jen překážkou v realizaci vlastních 
budovatelských záměrů. Zmíněná 
„mocná čtyřka“ je příslušníkem 
„demokratického“ bloku (ODS, 
ANO, Sušičtí a Rozumní) v zastu-
pitelstvu, který sice hlásá zájem na 
zachování nemocnice (kdo by také 
měl odvahu deklarovat opak, že?), 
ale žádnou účinnou činnost v tomto 
směru nevykonával a ani nevyko-
nává, a protože má v zastupitelstvu 
pohodlnou většinu, spolehlivě kaž-
dou záchrannou aktivitu „demokra-
ticky“ zlikviduje.

Podezření, že zájmem „demo-
kratické většiny“ v zastupitelstvu 
není záchrana nemocnice, ať už 
z kýchkoliv důvodů nebo příčin, 
ale ušetření veřejných prostředků 
pro jiné budovatelské plány, ane-
bo že se jedná o komplot, vyvolává 
i způsob, jakým byla dozorčí rada 
nemocnice SRO založena: MUDr. 
Šedivý navržený do DR byl většinou 
v radě města odmítnut a byl nahra-
zen Jiřím Chejnem. V DR tak není 
nikdo, kdo se dostatečně orientu-
je v problematice zdravotního pro-
vozu nemocnice. Pokus doplnit do 
DR odborníky na zdravotní péči byl 
výše uvedenou „demokratickou vět-
šinou“ v zastupitelstvu úspěšně po-

tlačen. (Argumentaci ředitele Vlč-
ka proti doplnění DR, že člen DR 
ing. Pavelec, který má na starosti IT, 
roky v nemocnici pracuje, a proto se 
ve zdravotnictví vyzná – viz vystou-
pení Bc. Vlčka na jednání zastupi-
telstva 11. listopadu 2020 – určitě 
nelze brát vážně a vážně ji, doufej-
me, snad nemyslel ani pan Vlček.)

Město během posledního roku 
do nemocnice vložilo nemalé pro-
středky, ale otázka zní, zda vyna-
ložené prostředky by nebyly menší, 
pokud by rada města k nemocni-
ci skutečně přistupovala tak odpo-
vědně a zodpovědně, jak záchra-
na nemocnice vyžaduje. O kvalitě 
a intenzitě práce rady města s ne-
mocnicí přesně vypovídá počet kon-
krétních opatření, které rada města 
v souvislosti s nemocnicí učinila 
a jež by měla být uvedena v usne-
seních rady města.

Účelové proklamace a plytká ar-
gumentace v problematice nemocni-
ce více či méně orientovaných zastu-
pitelů (viz 16. 11. 2020 10:42), pokud 
jsou míněny upřímně a nemají mani-
pulativní a zavádějící záměr, jsou jen 
prázdnou rétorikou, pokud nejsou 
následovány konkrétními návrhy 
účinných kroků k záchraně plné 
funkčnosti nemocnice, a především 
realizací těchto účinných kroků. Ale 
to je právě problémem těch, kteří 
„neumějí nemocnici řídit“. Pokud 
ale neumějí nemocnici řídit, pak se 
do toho nemají motat, ale mají řízení 
svěřit těm, kteří to umějí.

Zákon dává zastupitelstvu a radě 
obce v podstatě totální moc, při-
čemž reálná odpovědnost za jejich 
činnost je prakticky nulová; „de-
mokratické většiny“ tedy mohou 
pohodlně a zcela bez obav „demo-
kraticky“ prosazovat své zájmy i na-
vzdory zájmům skutečné většiny. 
Takže k likvidaci nemocnice, po-
kud vedení města odmítne učinit 
opatření, jež by personální situa-
ci v nemocnici stabilizovalo, může 
dojít vlastně zcela podle zákona 
– „demokraticky“.

Demokracie je společné hledání 
optimálního řešení, které vyhovuje 
většině a nepoškozuje menšinu. Idea 
„Síla je pravda“ je oblíbeným světo-
vým názorem těch, kteří se rozhod-
li přinést „dobro“ obci, společnosti, 
národu, světu, protože nejlépe vědě-
li, co je pro obec, společnost, národ, 
svět to nejlepší; a pokud měli totální 
moc tak učinit, tak také činili.

I pokud se schovávají za demo-
kracii, demokracie to není.

19. 11. 2020
Vladimír Říha

Ačkoliv jsem se nechtěla 
pouštět do „novinové“ diskuse 
ohledně nemocnice, poslední 
příspěvek Vladimíra Říhy, kte-
rý jej zveřejnil prostřednictvím 
několika médií před tím, než byl 
článek zaslán do redakce Sušic-
kých novin, a prostřednictvím 
občanské iniciativy ho obdrže-
li 19. 11. 2020 zastupitelé města 
e-mailem, v němž byli vyzváni 
k posouzení tohoto článku (ne-
vím, co bych na něm měla posu-
zovat, „komu a kam“ a hlavně 
k čemu by jaké ‚posouzení‘ bylo), 
mě přiměl k vyjádření ohledně 
některých lží uvedených v člán-
ku, týkajících se činnosti ‚nové‘ 
správní rady Nemocnice Sušice 
o.p.s., která začala pracovat po 
jmenování členů zastupitelstvem 
města, 22. února 2018.

Nová správní rada o.p.s. začala 
fungovat právě díky nespokoje-
nosti s plněním nájemní smlouvy 
mezi o.p.s. a Nemosem. Nemos 
přebral provoz sušické nemocnice 
v roce 2015 na základě dvou ná-
jemních smluv se dvěma subjek-
ty. Prvním a určujícím bylo měs-
to (nemovitosti) a druhým o.p.s. 
(movité věci). Tento „dvousmluv-
ní“ vztah začal způsobovat nema-
lé problémy. 

Prvním cílem, kterým se 
„nová“ správní rada o.p.s. zabý-
vala a v rámci svých pravomo-
cí mohla zabývat, bylo prosadit 
kontrolu dodržování smlouvy 
mezi o.p.s. a nájemcem, její re-
vize a narovnání ve smyslu vy-
váženosti k oběma stranám. To 
jsme se snažili opravdu důrazně 
prosadit. Pouze částečný úspěch 
byl ten, že došlo k žalobě na nepl-
nění smluvních podmínek, která 
byla v souvislosti s reorganizací 
v roce 2019 řešena nakonec mi-
mosoudně s tím, že žalovaná stra-
na (nájemce) uznal nároky o.p.s. 
a došlo k fi nančnímu vyrovnání 
mezi o.p.s. a nájemcem.

Není pravdou, že „správní rada 
pod mým vedením připravovala 
transformaci OPS na SRO“. Tvr-
zení pana Říhy o důrazném pro-
sazování zrušení OPS a její trans-
formaci na společnost s ručením 
omezeným určenou ke tvorbě zis-
ku je nesmysl. Po několika měsí-
cích intenzivní snahy „domluvit 
se s nájemcem“ a zachovat v ne-
mocnici co největší rozsah péče, 
bylo ze strany nájemce jasně dáno 
najevo, že o.p.s. není pro ni part-
nerem, tím je, vzhledem k majet-
kovým poměrům, pouze město. 

Proto správní rada Nemocni-
ce Sušice o.p.s. doporučila převést 
zpět všechen majetek zřizovateli – 
městu. Tím by vznikl prostor pro 
narovnání smluvního vztahu mezi 
městem a nájemcem a možnost dal-
šího jednání s Plzeňským krajem 
o podpoře nemocnice (i pronajaté) 
a jejího začlenění do sítě krajských 
zdravotnických zařízení, hledání 
modelu funkční a udržitelné ne-
mocnice v Sušici. 

Výsledek komunálních voleb 
do tohoto procesu zasáhl tak, že 
tento směr nebyl realizován; měs-
to ukončilo s nájemcem spoluprá-
ci a provoz začalo zajišťovat svou 
novou společností. 

Vzhledem k výše uvedenému 
je již snad naprosto zřejmé, že cíl 
‚nové‘ správní rady byl jiný, než 
zrušení o.p.s. a její transformace 
na společnost určenou k tvorbě 
zisku a lživá argumentace, kte-
rou jsem za tím účelem údajně 
manipulovala zastupitelstvo, že 
„…OPS již nemůže existovat, 
protože zákon č. 248/1995 Sb. 
o obecně prospěšných společnos-
tech byl zrušen,“ tedy ani takto 
nikdy zaznít nemohla.

Pane Řího, přestaňte už ko-
nečně překrucovat fakta. Do-
pouštíte se těmito fabulacemi 
nehorázných lží, které ničemu 
nepomáhají. 

Andrea Staňková
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Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Něžné orchideje mírného pásma 
– výstava fotografi í Anny Kratochvílové

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava finského skla a porcelánu in-
spirovaného přírodou

GALERIE NETOPÝR
Tváří v tvář – výstava
portrét v českém malířství od 18. století do současnosti

Hartmanice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
do 31. ledna – výstava
Hartmanice dříve a dnes na fotografi ích Huberta 
Babora – soubor malých fotografi í dokumentujících 
měnící se město

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Prohlídky kostela a kostnice Mouřence – ZRUŠENO!

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

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel  724 047 325
kino – pokladna 376 521 680
předprodej vstupenek 376 523 360
pondělí, středa 7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.

GALERIE SIRKUS 
pondělí, středa 7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
– UZAVŘENO! 

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
pondělí, středa    7.30–11.30, 12.30–15.30
úterý      7.30–11.30, 12.30–16.30
čtvrtek     7.30–11.30, 12.30–13.00
redakce SN    376 555 070

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz
Oddělení pro děti: 
pondělí, středa, pátek: 13.00–17.00 hod.
Oddělení pro dospělé: 
pondělí, středa, pátek: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
pondělí–pátek: 9.00–16.00, pauza: 12.30–13.00
Výstavní prostory radnice – 6. patro 

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
Otevírací doba – otevřeno od 8. prosince
út–so: 10.00–12.00, 14.00–16.30, ne: 10.00–12.00
zavřeno: 24. 12. (Štědrý den), 25. 12. a 31. 12.
V souvislosti se zavedením současných bezpeč-
nostních opatření bylo nutno upravit provoz me-
chanického betlému.
Expozici s betlémem je možné navštívit, ale me-
chanismus se nebude spouštět.

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

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

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

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

15. prosince – KD Sokolovna

16–23. prosince – náměstí Svobody Sušice

12. ledna 2021– Kino Sušice – přeloženo z 2. 11. 2020

1. března – KD Sokolovna – přeloženo z 24. 3. 2020
Caveman (vstupenky zůstávají v platnosti)

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

Sušice

Region

Kašperské Hory
celoročně – informační centrum Kašperské Hory

V každé kešce je kód. Po nasbírání čtyř nebo sedmi 
získáte navíc v infocentru malý dárek. 
Mapa ke stažení na www.kasphory.cz nebo na info-
centru podle aktuální otevírací doby

do 28. února
Křišťálová vánoční tabule sklářské hutě J&P Ji-
řího Kozla – výstava užitkového skla a prezentace 
sklářského umění novodobého šumavského sklářství

27.–30. prosince od 17 hod. – sraz před Rósta Kafe
Vánoční prohlídky města – návštěvníci získají zajíma-
vé informace o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě

Horažďovice
13. ledna 2021 od 19 hod. – Kulturní dům 
Fantastická žena – divadlo – přeloženo z 1. 10. 2020

18. února 2021 od 19 hod. – Kulturní dům
Boss Babiš – divadlo – přeloženo z 23. 9. 2020

9. dubna 2021 od 20 hod. – Kulturní dům
Trautenberk – koncert – přeloženo z 31. 10. 2020
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Blahopřání

Poděkování

Marie Valdmanová r. 1944, Josef Marek r. 1944, Jiří Voráček r. 1948. 

sobota 19. prosince 2020
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo

ZRUŠENO!

středa 23. června 2021

Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních zázraků oteví-
rá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otáčivého hlediště. 

Bližší informace k uvedeným výletům na tel. 376 528 686

Opustili nás...

Otevírací doba galerie od 7. prosince: 

 Pondělí  7.30–11.30  12.30–15.30

 Úterý  7.30–11.30  12.30–16.30

 Středa  7.30–11.30  12.30–15.30

 Čtvrtek  7.30–11.30  12.30–16.30

 Pátek  7.30–11.30  12.30–13.30

V galerii SIRKUS se právě připravuje výstava:

Kresby a malby Miroslava Šislera
Bude zahájena v pondělí 7. prosince, vzhledem k nařízeným 

opatřením tzv. v tichosti – bez vernisáže. 
Z rozhovoru s malířem se již v příštím čísle Sušických novin patr-

ně dozvíme více o možném datu vernisáže. (foto z přípravy výstavy)

Podvečery s kresbou s Miroslavem Šislerem
Vzhledem ke koronavirovým opatřením a nařízením vlády, je provoz ga-
lerie omezen.Vzhledem k možným změnám termínů sledujte aktuální in-
formace na našich stránkách.

Děkujeme a těšíme se na vás.   Galerie Sirkus Sušice

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Odešla jsi, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po tobě zůstane nám,
vzpomínka krásná, maminko milá,
Ty že jsi pro nás vždycky jen žila.

Dne 22. listopadu uplynul desátý smutný rok
od úmrtí paní

Jany Pfeiferové
ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkují manžel,
syn a dcera s rodinami.

V neznámý svět šla jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Nebylo Ti dopřáno s námi tu být,
nebylo léku, abys mohla žít.
Za Tvoji lásku, obětavost, nic více Ti nemůžeme dát,
než kytičku na hrob a vzpomínat.

Dne 6. prosince uplyne již dvacet dva let, kdy od nás
odešla naše drahá manželka, maminka a babička, paní

Marie Uhrová.
Vzpomínají manžel, dcery Marie a Václava s rodinami.

Grantová výzva „Piana do škol“ – máme šanci!

Věřím, že každý už někdy zaslechl něco o Tříkrálové sbírce. Je to vel-
ká celorepubliková akce, která se koná každý rok začátkem ledna – v době 
svátku Tří králů. U nás na Sušicku ji zaštituje Oblastní charita Sušice. Jako 
každým rokem se touto dobou pouštíme do příprav akce, jejíž organizace 
je poměrně náročná. O něco více je náročná letos, protože není ještě zcela 
jasné, jaký bude vývoj pandemie a opatření. Jasné je ale to, že akce bude. 

V příštím čísle přineseme informace o tom, jak to všechno bude probí-
hat. Lidé se každoročně těší na to, až jim koledníčci přinesou do domovů 
radost a požehnání. Příspěvky, které lidé při sbírce štědře dávají, pomá-
hají v našem regionu nejen rozvíjet služby sociální péče pro seniory, ale 
pomáhají také jednotlivcům. 

Z letošní sbírky jsme podpořili např. paní Veroniku Skribuckou (viz 
foto), naši klientku, která má na Konto Bariéry sbírku na pořízení automo-
bilu s nakládacím zařízením. Paní Veronika je velmi pozitivní člověk a po 
pracovním úrazu a operaci páteře je na invalidním vozíku. Díky automo-
bilu se zařízením se bude schopná přesunout sama kam potřebuje. Jsme 
rádi, že jsme ji mohli díky darům od veřejnosti podpořit částkou 10 000 Kč. 

Jako dalšího jsme podpořili klienta ze střediska v Kašperských Horách. 
Pan K. měl autonehodu, má ochrnuté dolní končetiny a zhoršený úchop 
horních končetin. Díky příspěvku ve výši 4 500 Kč si může zajistit nákup 
úchopových rukavic, které mu pomohou usnadnit běžný život a zlepšení 
kondice. S jejich použitím totiž může konečně posilovat horní končetiny 
na motomedu. Část ze sbírky také pomohla přispět na koupi dvou automo-
bilů, které denně potřebují pečovatelky při dojíždění za klienty. 

Velmi si vážíme toho, že se do sbírky zapojují každoročně děti, ale 
i dospělí – koledníci nebo vedoucí skupin, velmi nám pomáhají také skau-

ti a díky spolupráci se 
školami se daří zapojo-
vat nové dobrovolníky. 
Děkujeme za štědrost 
a podporu, díky kte-
ré pomáháte vlastně 
všichni s námi – dob-
rovolníci, dárci i za-
městnanci organizace. 

Pokud vše dobře 
dopadne a adventní 
trhy budou, přijďte na 
sušické náměstí 18. 
a 19. 12. Budeme tam 
na vás čekat s „Po-
lévkou pro souseda“, 
která patří k tradici 
naší organizace. 

Lenka Píšová, 
projektová manažer-
ka/ PR, OCH Sušice

Dne 15. prosince uplyne dvacet pět let od úmrtí pana

Václava Webera
a 

letos 11. července jsme vzpomněli 
patnáct let od úmrtí paní

Marie Weberové.
Za tichou vzpomínku děkují Zdeněk a Vendula 
s rodinami.

Poděkování pracovníkům Domova důchodců v Sušici
Děkuji za vzornou a dlouhodobou péči o moji maminku paní Boženu 

Tomanovou, která tento rok odešla od nás ve věku 98 let. Jste stále mou dru-
hou rodinou. Přeji všem spokojené Vánoce. S úctou Jana Čalfová s rodinou 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
v areálu Sušické lesy a služby s.r.o.

v ulici Na Hrázi 270
pondělí 21. prosince        9.00−17.00
úterý 22. prosince        9.00−17.00

SMRK - 200 Kč / ks

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se zúčastnili tradiční Sbír-
ky potravin, která se uskutečnila v sobotu 21. 11. 2020 v sušickém Tesku. 
Vzhledem k současné epidemii a vládním omezením jsem neočekávala velký 
zájem. Ale opak byl pravdou! Přes všechny překážky a hygienická opatření se 
podařilo vybrat celkem 1 103 kg potravin a drogerie, což je o 150 kg více než 
loni při podzimním kole sbírky. Velký dík patří všem dárcům, co nakoupili. 
Některé košíky byly opravdu vrchovaté! Poděkování si zaslouží i dobrovol-
níci, zajišťující třídění a odvoz vybraných komodit, ať už se jednalo o kole-
gy a kolegyně z Oblastní charity Sušice nebo naše stálé dobrovolnice z řad 
veřejnosti. Nakonec nesmím zapomenout ani na zaměstnance Teska, kteří 
nám poskytli zázemí a umožnili bezproblémový průběh akce. Ještě jednou 
všem DÍKY! Vše, co se podařilo vybrat, zůstává k dispozici ve skladu Ob-
lastní charity Sušice pro potřebné lidi žijící v našem regionu.

Za OCHS koordinátorka Sbírky potravin Lenka Krátká

Jak pomáhá Tříkrálová sbírka

Dne 11. prosince oslaví nádherné životní jubileum 
skvělá manželka, maminka a babička paní

Daniela Bálková.
Do dalších let hodně zdraví, optimismu a životního 
elánu přejí manžel Jiří, děti Alice a Víťa se svými 
rodinami.

V září všechna média odvysílala zprávu, že Nadace Karel Komárek 
Family Foundation (KKFF) koupí od fi rmy Petrof 11 klavírů odmítnutých 
Čínou. A že tyto klavíry věnuje základním uměleckým školám a školám 
s rozšířenou výukou hudební výchovy. 

Sešlo se celkem 152 žádostí, z nichž k projednání odbornou komisí po-
stoupilo 136. Žádost obsahovala jednak motivační dopis, ale také faktické 
informace o rozpočtu školy, výši školného, počtu pedagogů a žáků, počtu 
a stáří klavírů. Důležitou součástí byl i výčet úspěchů žáků za posledních 
10 let a stručný popis akcí, které škola pořádá.

V úterý 24. listopadu se konala online tisková konference. Zástupci od-
borné komise – předseda Ústřední umělecké rady pan Bohuslav Lédl, pánové 
Jan Simon – intendant Akademie klasické hudby a ředitel MHF Dvořákova 
Praha, Luboš Veselý – ředitel KKFF a klavírní virtuóz Ivo Kahánek nejpr-
ve objasnili pravidla výběru a pak představili celkem 17 obdarovaných škol 
– k 11 „čínským“ klavírům přikoupila Nadace KKFF ještě jeden a dalších 
pět věnovala fi rma Petrof. Zároveň spoluzakladatelka nadace paní Štěpán-
ka Komárková vyhlásila veřejnou sbírku na 45 klavírů pro dalších 45 škol.

A to je pro sušickou ZUŠku radostná zpráva! Na základě hodnoce-
ní odborné komise jsme se mezi těmito školami umístili a máme tedy 
díky Nadaci KKFF obrovskou šanci nový klavír získat. 

Do veřejné sbírky – https://pianadoskol.cz/darovat – se může zapojit 
každý a věnovat buď plošně, nebo konkrétní škole jakoukoliv částku. Pro-
to si vás touto cestou dovolím požádat o fi nanční příspěvek. Stáří našich 
klavírů je v průměru 52 let. Cena kvalitního nového pianina se pohybuje 
kolem 200 tisíc korun – naši žáci by si jej určitě zasloužili.

Počin manželů Komárkových považuji za ocenění kvalitní práce všech 
ZUŠek v České republice. Zařazení do skupiny škol, které dostaly tuto mož-

nost, považuji za ocenění skvělé práce celého našeho 
pedagogického sboru a talentovaných žáků! A i díky 
vám se nám tento sen může splnit. Byl by to krásný 
dárek k našim 80. narozeninám. 

Za každý příspěvek děkujeme a děkujeme Na-
daci KKFF!

Milena Naglmüllerová, ZUŠ Fr. Stupky Sušice
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Rok co rok, vždy 
1. adventní nedě-
li, s vámi rozsvěcu-
jeme vánoční strom 
na sušickém náměs-
tí. Bohužel letos nám 
současná situace ne-
dovolila setkat se 
a zahájit advent tra-
dičním způsobem. 

Abychom alespoň 
částečně udrželi spo-
lečnou radost, připra-
vili jsme tentokrát 
nevšední soutěž pro 
všechny – rozsviťme 
svůj domov na na-
šem facebooku (face-
book.com/kulturasu-
sice.cz). Každý mohl 
na tyto stránky zaslat 
fotografi i vánoční vý-
zdoby svého domova. 
Jedna ze zaslaných fotografi í byla vylosována a výherci Květě Činčelové 
patří odměna Dárkový poukaz na kulturu v Sušici v hodnotě 500 Kč. 

I když nemohlo proběhnout slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu, přesto na náměstí už svítí stejně krásně jako každý rok. Děkuje-
me Skupině ČEZ, jako partnerovi této zářivé perly vánoční Sušice.

Přejeme vám všem co nejkouzelnější celý adventní čas.
zaměstnanci Sušického kulturního centra

Aktuality

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s.

Nuželická 26, 342 01 Sušice
Rodinná poradna
Poskytujeme kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, rodičům 

a prarodičům. Během nouzového stavu fungují odborníci pouze na telefonech. 

Poradna funguje zdarma každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 na adrese SOU a SOŠ, 

U Kapličky 761, 342 01 Sušice. V průběhu konzultací je zajištěno hlídání dětí.

Své anonymní dotazy pište kdykoliv na email: poradna.rcmedvidek@seznam.cz

Projekt je hrazen z programu MPSV – Rodina 2020

3. 12. 2020 – Mgr. Pavla Skalová – tel. 731 445 502
• Dotazy ohledně vývojového a výchovného poradenství týkající se dětí raného věku (0–7 let) 

s důrazem na podporu komunikačních dovedností a podporu vývoje dítěte prostřednictvím hry.

• Poradenství pro rodiče dětí s opožděným nebo rizikovým vývojem (např. dětí 

předčasně narozených), dětí s neobvyklými projevy, dětí se zdravotním postižením 

nebo rodiče, kteří mají pochybnosti ohledně vývoje svého dítěte.

• Poradenství v oblasti domácího násilí.

10. 12. 2020 – Bc. Sarah Sofi a Huikari – tel. 777 367 884
Základní dluhové poradenství:

• Dotazy ohledně dluhů, jejich příčiny a jak se jich zbavit.

• Cílem konzultace je prohloubit povědomí o právech a povinnostech, 

 které souvisí s Vaším problémem.

• Pomoc zvýšit nebo znovuobjevit motivaci aktivně řešit svou situaci.

• Pomoc najít individuální řešení Vašich problémů s dluhy.

17. 12. 2020 – Mgr. Svatava Vítková – tel. 736 527 016
• Dotazy na možnosti řešení celé škály problémů – od osobních, přes partnerské, v rodinách.

• Dotazy na výchovu, a výchovné problémy s dětmi, vztahy, komunikace mezi členy rodiny, 

komunikace partnerská a rodičovská, neznalost rodičů, jak postupovat ve výchově.

• Dotazy na rozvod. V případě rozvodů preferujeme Cochemský model – Všichni účastníci 

sporu, právní zástupci, odbory péče o děti, soud a soudní znalci se snaží rodiče dovést k dohodě 

ohledně péče o jejich děti, kterou rodiče sami nebo s jejich pomocí sestaví, oba ji akceptují 

a následně dodržují. Sledují přitom jediný cíl a to je skutečné dobro dítěte a jeho právo na oba.

31. 12. 2020 – Mgr. et Bc. Petra Haisová Marková – tel. 724 324 757
• Dotazy ohledně sladění zaměstnání a rodiny, informace o fl exibilních formách práce, o službách 

péče o děti, jaké jsou možnosti rekvalifi kačních kurzů, poradenství v oblasti zákoníku práce.

• Poradenství ohledně právního minima, zdravého životního stylu dětí i celé rodiny, 

občanského zákoníku v kontextu rodičovství a návratu na trh práce.

• Pomoc s vyřízením různých sociálních dávek.

Rodinné centrum Sušice - Medvídek, z.s.

KNIHOVNA

OKÉNKO POMOCI

Pá 4. 12.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 7. 12. 13.00–15.00  Vánoční promítání fi lmu
Út 8. 12.  9.00–12.00  Výroba slaměných ozdobiček a přání
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 10. 12.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Vánoční fotografování
Pá 11. 12.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 14. 12. 13.00–15.00  Společná tvorba programu
Út 15. 12.  9.00–12.00  Trénování paměti
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 17. 12.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Vánoční procházka
Pá 18. 12.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity: viz program
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí  pobočky: 774 451 769,  Sociálně terapeutická  dílna: 775 731 769, 
  Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

Drazí čtenáři, mnohokrát vám děkujeme za využití služeb, které 
jsme vám poskytovali v době vládou nařízeného omezení provozu 
knihovny. Těšilo nás vidět se s vámi alespoň 3x týdně přes „knižní 
okénko“ zřízené pro výdej objednaných knih, které jste si mohli 
rezervovat telefonicky, e-mailem a přes online katalog. Podle 
zájmu soudíme, že vás tato možnost půjčování knih potěšila. Také 
vám chceme poděkovat za vracení knih do Biblioschránky. Denně 
jste ji naplňovali až po horní okraj. Můžeme se pochválit – toto 
překlenovací období jsme společně zvládli na jedničku. 

Radovat se můžeme již od pátku, 4. 12., kdy se knihovna opět 
otevírá. 

Samozřejmě stále za protiepidemiologických a hygienických 
opatření – nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů, používání 
dezinfekce a omezený počet osob na jednotlivých odděleních.

Přijďte, vracejte a půjčujte knihy, časopisy, CD i společenské 
hry. Rády vás v knihovně přivítáme. Vaše knihovnice

KNIHOVNA OTEVÍRÁ OD 4. 12.

Vážení čtenáři a přátelé festivalu 
Šumava Litera je za námi 6. ročník, který 
bohužel musel proběhnout v pomyslných 
provizorních kulisách bez účasti veřejnosti 
a jeho sumarizaci, včetně udělených cen, si 
můžete přečíst v článku na naší internetové 
adrese Sumava–litera.cz..

Kdo z vás jste ještě neviděli, tak roz-
hodně doporučujeme zhlédnout natoče-
né festivalové pořady. 

Děkujeme vám za přízeň a zájem a doufejme, že v příštím roce 
vám budeme moci nabídnout ještě pestřejší program a hlavně naživo.

S pozdravem za pořadatele festivalu Tomáš Jiřička a Martin Sichinger

TV programy ze Svatoboru
Společnost Digital Broadcasting s.r.o., provozovatel celoplošné 

zemské Vysílací sítě „24“ Multiplex 24 ve standardu DVB-T2, vy-
sílá pro Sušici a okolí z lokality Svatobor na 42. kanálu následující 
celoplošné televizní programy bez poplatků:

Nova | T2, Nova Action | T2, Nova 2 | T2, Nova Gold | T2,Prima 
Comedy Central | T2, JOJ family | T2,RELAX | T2, REBEL | T2, 
Retro Music TV | T2, CS Mystery | T2, ABC TV | T2, GALERIE | 
T2, KLENOT TV | T2, ABC TV I T2, SPORT 5 I T2 a ŠLÁGR TV

a z regionálních televizních programů: ZAK TV | T2.
Co k naladění výše uvedených televizních programů 

potřebujete: 
1. Mít přijímací televizní anténu v předpokládaném území po-

krytí znázorněném na obrázku nasměrovanou na Svatobor.
2. Televizor nebo STBox ve standardu DVB-T2 s dekodérem 

HEVC. Seznam certifi kovaných přijímačů naleznete na adrese: 
www.dvbt2overeno.cz/overeni

3. Více informací včetně kontaktu pracoviště na podporu divá-
kům, tzv. Helpdesk naleznete na webových stránkách operátora 
www.multiplex24.cz

Přejeme vám příjemnou zábavu u televizních obrazovek, „Společně 
to naladíme“.  Ing. Martin Roztočil 

Odběry dárců krve 2020
Sušice DPS: 8. prosince

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

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Pastviště u Fínů
Pastviště u Fínů je Národní přírodní památka (významný pří-

rodní útvar, zpravidla menší a typičtější než rezervace, část ekosysté-
mu, na jehož formování se mohl podílet i člověk).

K dané lokalitě se dostanete starou cestou, jež odbočuje ze silnice vle-
vo na začátku Albrechtic (směr od Sušice). Sejdete mezi pastviny a louky 
dělenými liniovými porosty na severovýchodním svahu hory Sedlo, kte-
rým vévodí statek s chovem ovcí a v místě je též infocedule. Rezervace 
začíná v jejich revíru ve spodní části louky tam, kde je prameniště míst-
ního potůčku, který se pak ještě v rámci tohoto území noří v hustý les. 

Chráněné území s rozlohou 4,1 ha a vyhlášené v roce 1985 bylo for-
mováno zejména pastvou dobytka, kosením, vytvářením kamenných 
snosů na hranicích pozemků a drobnými úpravami vodních toků. Vy-
pásání a kosení je nyní zajišťováno péčí ochrany přírody jako nezbyt-
ná podmínka k udržení žádoucího stavu.

Předmětem ochrany jsou pastviny s výskytem švihlíku krutiklasu 
a hořečku mnohotvarého českého, rašelinné slatinné loučky, luční pra-
meniště a vlhké kosené louky s výskytem pampelišky bahenní. Celé 
území NPP Pastviště u Fínů a jeho ochranné pásmo bylo zařazeno do 
evropského seznamu lokalit soustavy Natura 2000 jako součást stej-
nojmenné evropsky významné lokality. Botanicky velmi cenná lo-
kalita s pestrou vegetací suchomilných i vlhkomilných druhů, danou 
rozmanitostí stanovišť. 

Druhové bohatství cévnatých rostlin a mechorostů v NPP Pastviš-
tě u Fínů je mimořádné. Bylo tu zaznamenáno 261 druhů cévnatých 
rostlin, z toho 22 druhů v různém stupni ohrožení. Území je jedinou 
současnou lokalitou švihlíku krutiklasu v Čechách. Z dalších vzácných 
rostlin tu byly nalezeny např. hořeček mnohotvarý český, vemeník 
dvoulistý, pětiprstka žežulník, vstavač kukačka, prstnatec májový , tuč-
nice obecná, tolije bahenní, z me-
chorostů např. řetízkovec štíhlý.

Druhově bohatý vegetační 
kryt a tradiční způsob obhospo-
dařování vytvářejí vhodné život-
ní podmínky pro mnoho druhů 
živočichů. Při zoologickém prů-
zkumu byla zjištěna přítomnost 
celkem 75 druhů živočichů, z ni-
chž mezi vzácnější a ohrožené 
patří např. čmelák zemní i lesní, 
ropucha obecná, ještěrka obec-
ná i živorodá, strakapoud velký, 
rorýs obecný, pěnice slavíková, 
drozd kvíčala, stehlík obecný, 
zvonek zelený či ťuhýk obecný, 
nepravidelně se zde vyskytuje 
chřástal polní. Z drobných savců 
zde žije např. rejsek obecný, byly 
zaznamenány i pobytové stopy 
vydry říční.  (Citadella.cz) 

úvod a foto ED

Rozsvícení vánočního stromu 

Švihlík krutiklas – foto z infocedule
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Zpátky na hřiště!

Fotbalisté v Sušici konečně začali s tréninkem

Sport

Sportoviště města Sušice

Částečná uvolnění sportovišť
Podle rozhodnutí vlády ČR by od čtvrtka mělo dojít k rozvol-

nění některých opatření. Pro návštěvníky sportovního areálu, to 

znamená možnost navštívit fi tness, kde bude kapacita maximálně 

deset osob. Otevřít se mohou i skupinová cvičení opět po splnění 

přísných hygienických podmínek s maximální kapacitou deseti 

osob. Vzhledem k stávajícím omezení jsme zajistili možnost koupit 

si vánoční poukazy na naše služby on-line. Poukazy zakoupíte na 

našich stránkách www.sportoviste-susice.cz. Přicházejí další mož-

nosti rozvolnění a my uděláme maximum pro to, abychom na ně 

byli připravení. 

Neděle 11. října, prohra 1:3 
doma s Luby. Před více jak měsí-
cem se fotbalisté sušického áčka ob-
jevili naposledy na hřišti. Korona-
virová epidemie už podruhé v roce 
2020 stopnula sportovní život v Čes-
ku, zastavila i dění na trávnících. 
S tím je ale (snad už defi nitivně) 
konec! Rozvolňování umožnilo na 
konci listopadu návrat k tréninku, 
čehož s velkou chutí využila i muž-
stva sušického oddílu. 

Po obnovení tréninků je zájem 
hráčů enormní. Všichni se po nuce-
né pauze těšili, až znovu budou moci 
kopnout do míče. Zároveň potkat své 
spoluhráče a kamarády, které kvůli 
omezení kontaktů za účelem zabrá-
nění šíření nákazy koronavirem ví-
dat více jak měsíc nemohli.

„Od čtvrtka (3. 12.) už můžeme ko-
nečně i do šaten a nemusíme trénovat 
po skupinách. Panuje velká spokoje-
nost, všichni jsme se na fotbal moc 
těšili,“ pověděl pro Sušické noviny 
trenér sušického áčka Pavel Hrubec.

Hráči elitního sušického oddí-
lu se okamžitě, jak to bylo možné, 
pustili do práce. Hrubec naplánoval 

Ve chvíli, kdy dochází k rozvol-
ňování opatření, přišel plán i na re-
start amatérských fotbalových sou-
těží. Hrát by se mělo začít na konci 
ledna, aby se stihly odložené duely 
z přerušeného podzimu. Sušice by 
měla startovat v Bělé nad Radbuzou.

„Plán je jednoduchý. Do 23. pro-
since budeme trénovat třikrát týdně, 
pak proběhne krátká pauza a po no-
vém roce začneme plynule přípravu 

na jaro,“ přiblížil Hrubec. „Že se 
začíná už na začátku ledna? Já jako 
trenér jsem rád, byl bych i jako hráč, 
že odpadne nějakých dvanáct týdnů 
zimní přípravy a bude se hned hrát.“

Spolu s áčkem se do přípravy za-
pojily i další sušické oddíly včetně 
mládeže. Nezbývá než si přát, aby 
už vše probíhalo dobře a žádná dal-
ší stopka pro sport i další segmenty 
ve společnosti už nepřišla… -jon-

V létě letošního roku se uskuteč-
nil 10. ročník nonstop závodu 1000 
mil adventure. Kromě toho, že se 
jedná o závod pouze vlastní silou, 
se tento podnik ještě vyznačuje tím, 
že trať není vyznačena. Závodní-
ci ji předem dostanou elektronicky 
v podobě GPS souřadnic. Délka zá-
vodu je každý rok jiná, vždy zhruba 
1000 mil (1 600 km), letos 1669. Cí-
lená podpora na trati není dovolena 
a závod nemá ani časový limit. Kaž-
dý účastník si sám rozhoduje o tom, 
kolik času stráví na trati a kolik od-
počinkem. A taky jestli bude noco-
vat ve spacáku na trati či si najde 
ubytování někde mimo trať. Ovšem 
s podmínkou, že se druhý den musí 
vrátit přesně na místo opuštění trasy. 
Všichni účastníci mají jako povin-
nou výbavu u sebe GPSku, takže si 
pořadatel kdykoliv může zjistit zá-
vodníkovu pozici a v případě opuště-
ní trasy penalizovat. Také se všichni 
musí každý večer v určené hodiny 
organizátorům hlásit a sdělit jim své 
souřadnice a v předem dohodnutých 
kódech jim hlásit také svůj fyzický 
a psychický stav a stav zásob. 

Tak přesně tohoto závodu se zú-
častnila i jednatřicetiletá sušická ro-
dačka Katka Bouzková. Dnes žije 
v Praze a pracuje jako lékařka na 
kardiologii v IKEMu. Do rodného 
města se ale ráda a často vrací, tak 
jsem toho využila a položila jí pár 
otázek, abychom se o tomto podni-
ku dozvěděli něco více.

Jak na to přijde, že mladá ta-
lentovaná doktorka se pustí do ta-
kovéhoto extrémního závodu?

„Celá akce byla přirozené vyús-
tění mého počínání z předchozích 
několika let. Každý určitě k práci po-
třebuje nějakou kompenzaci, a cyk-
listika k těm mým určitě patří. To, 
že na kole můžeš krásně cestovat, už 
vím několik let. Před šesti lety jsme 
s kamarády vyrazili na cyklo trip 
k moři, za 7 dní jsme ze Sušice vlast-
ní silou dojeli až do Grada v severní 
Itálii. Tenkrát jsme v bikepackingu 
byli z mého současného pohledu ale 
vcelku diletanti, hlavně co se týče 
výbavy, na kolech jsme tehdy vezli 
těžké nosiče, brali jsme stany, věci 
na vaření, atd., tudíž zbytečná zátěž, 
s kterou bych dnes jet nechtěla, ale 
i tak na tento počin vzpomínám jako 
na jednu z mých nejlepších dovole-

ných. Od té doby jsem si postupně 
výbavu přizpůsobila co nejsnazšímu 
bikepackingu. Nejvíc mě na tomto 
druhu cestování oslovuje pocit svo-
body, že si sbalíš pár nejnutnějších 
věcí, s kterými jsi schopen přežít, 
jedeš si cestou necestou a večer si 
můžeš ustlat, kde se ti zrovna líbí.

O Mílích jsem se dozvěděla od 
kamaráda a také sušického rodáka 
Václava Waldmanna, který tento 
závod jel prvně v roce 2018 a další 
rok si jej úspěšně zopakoval (dojel 
na perfektním 5. místě). V loňském 
roce také absolvoval bikepackin-
gový závod Holyland Bikepacking 
Challenge v Izraeli dlouhý 1 450 km 
a na příští rok se chystá do Maroka 
na další šílenost (držme mu palce 
v jeho entusiasmu). K myšlence to 
vyzkoušet mě dovedl v loňském roce 
právě on, kdy jsme jeli z Brna přes 
Vídeň a Bratislavu do Budapešti.“

Jaký je o tento závod zájem 
a jak se na něj přihlašuje?

„Závod si za desetiletou historii 
stihl udělat slušné jméno a zájem je 
o něj tedy mohutný. Ti, co se postavili 
na start v předchozím ročníku, nebo 
pomáhali jako ofi ciální dobrovolníci, 
se mají možnost přednostně přihlásit 
na pozávodní afterparty. Ostatní se 
musejí o toto pokusit online na Sil-
vestra o půlnoci, respektive v prvních 
sekundách Nového roku. A to doslo-
va, protože jde opravdu o přihlašovací 
smršť, za necelou minutu po otevření 
registrace se startovní listina naplnila. 
Ani mně se to vlastně nepovedlo, pů-
vodně jsem byla 12. náhradník, ale po 
několika týdnech jsem dostala šanci 
se doregistrovat.“

Kolik závodníků se sešlo letos 
na trati a kolik z nich bylo žen?

„158 závodníků ze sedmi zemí, 
nás bylo 10.“

Odkud se startovalo a kudy 
vedla trať?

„Start byl v nejzápadnější obci 
České republiky tj. v Hranicích 
u Aše a cíl v nejvýchodnější obci na 
Slovensku. Přes Česko vedla trasa 
po horách při hranicích s Polskem, 
přes Slovensko středem.“

Jaká byla trasa? Pohodlná po 
cyklostezkách a asfaltu?

„Přemýšlím, jestli jsem za ce-
lou cestu vůbec asfalt viděla. Ba 
jo, ale jen velmi sporadicky. Jed-
ná se o závod na horských kolech, 

takže opravdu většina je vedena 
terénem. A často bylo pravidlem, 
že pokud byla možnost několika 
cest, trasa vedla tou nejhorší, kdy 
člověk nezřídka musel kolo vést. 
Jak trefně poznamenala jedna zá-
vodnice: „Jsem si s sebou omylem 
vzala kolo“.

V takovém terénu si nedoká-
žu představit, že by se tento pro-
jekt obešel bez nějakého vážněj-
šího úrazu.

„Co vím, tak k jednomu oškli-
vému pádu došlo a odnesla to noha. 
Dotyčný pak hned podstoupil ope-
raci a v nemocnici si pobyl docela 
dlouho. Na druhou stranu většina 

lidí si nějakou menší či větší bo-
lístku odnesla, nejčastěji ve formě 
přetížené Achillovy šlachy.“

A ty jsi fakt ujela celou tu 
trasu?

„Ne, jen půlku. V polovině trati 
se závodník může sám rozhodnout, 
zda mu stačí 500 mil nebo jestli 
chce ujet celou tu tisícovku. Už ale 
to ujetí poloviční trati se považuje 
jako za úspěšně skončený závod.“

A jak to tedy nakonec do-
padlo? Kolik závodníků skon-
čilo na té půlce a kolik borců to 
zvládlo celé?¨

„76 půlku a 46 celé. Zbytek to 
vzdal na trati.“

A tvůj čas ujetí 838 km 
a umístění?

„7 dní a 34 minut, mezi půlmíla-
ři jsem obsadila 21. místo.“

Tak to blahopřeji, v takhle 
těžkém terénu je to super vý-
kon. A kdo to celé vyhrál, jaký 
měl čas celé trati a co říkáš na 
jeho výkon?

„Vyhrál Němec Kai-Uwe Leh-
nung a jeho čas byl 8 dní, 16 hodin 
a 46 minut. Šílené tempo.“

Jakou formu spaní jsi využí-
vala při závodu?

„Do závodu jsem šla s tím, že 
budu spát každou noc venku, pře-
ci jen tím, že nesháníš ubytování, 
ušetříš dosti času. První noci tomu 
tak opravdu bylo, leč díky nepří-
zni počasí jsem si poté na několik 
nocí zajistila postel v penzionu. 
Závod je po trase již známý, pro-
to se najdou zlatí lidé, kteří jsou 
schopni poskytnout i střechu nad 
hlavou, sprchu nebo teplou polív-
ku, například jeden pán mě nechal 

přespat ve své sauně (samozřejmě 
vypnuté) a na cestu mě poté vy-
zbrojil svačinou.“

Kolik hodin denně jsi průměr-
ně strávila na kole?

„Vstávala jsem většinou okolo 
šesté ráno a šlapala celý den do tmy, 
tj. do deseti hodin večer, na oběd 
jsem se snažila si dávat hodinovou 
pauzu, takže na kole jsem strávila 
okolo 15 hodin. Nutno podotknout, 
že někteří v sedle trávili i více času, 
spali klidně jen 4 hodiny, někdy ani 
to ne, aby nahnali co nejlepší čas. 
První ráno jsem vyrážela až v půl 
osmé, záhy jsem však zjistila, že ta-
kový luxus si nebudu moc dopřávat.

V tom těžkém terénu je skoro 
každý pomalý, průměrnou rychlost 
za celý závod jsem měla 11 km/hod, 
takže je to opravdu o počtu hodin 
strávených na kole. A nejlépe seska-
kovat jen na záchod.“

A co jídlo? Čím se obvyk-
le v takovémto závodě zahání 
hlad?

„Vším, co je v tu chvíli k dis-
pozici, aneb jak se říká, Mílař ni-
kdy jídlo neodmítne, protože nikdy 
neví, za jak dlouho bude zase jíst. 
Kvůli celodennímu šlapání v těž-
kém terénu potřebuješ doplňovat 
energii neustále, takže s sebou jsem 
měla hlavně tyčinky a třeba sušené 
maso. Na oběd jsem většinou zasta-
vila v restauraci a podle apetitu to 
muselo občas vypadat, že jsem ně-
kolik dní nejedla vůbec.“

Panovala na trati mezi závod-
níky nějaká rivalita?

„Určitě na předních pozicích, 
u nás vzadu panovala spíše přá-
telská atmosféra, byli jsme rádi, 
že spolu můžeme sdílet intenzitu 
všech možných prožitků. Ale občas 
i mě samozřejmě spoluzávodník či 
spoluzávodnice nakopli k tomu se 
aspoň víc rozšlapat.“

Přišla na tebe někdy během 
závodu krize?

„Na mě přišla paradoxně v jed-
nom z nejlehčích terénů v Orlických 
horách. Ze snahy jíst zdravě jsem si 
na oběd dala pstruha se zeleninou, 
ale již 5.den závodu to nebyla nej-
lepší volba, v kombinaci s únavou 
a nevyspáním tohle jídlo nezvládl 
můj žaludek a já vlastně mohla jít 
jen pomalu pěšky, a to na zrovna 
na asfaltové cestě, téměř po rovi-
ně! A do toho nás v horách stihla 
bouřka s lijavcem, v tu chvíli mi 
bylo trochu ouvej. Pomohlo teplo 
a sucho v penzionu a asi desetiho-
dinový spánek.“

Určitě výrazným činitelem 
k úspěšnému zdolání trati je poča-
sí. Jak to tam bylo tenkrát? Hrálo 
ve váš prospěch nebo spíš naopak?

„Letošní počasí dalo všem mí-
lařům hodně zabrat, dost pršelo, tu-
díž i cesty, které by byly normálně 
slušně sjízdné, se dosti rozbahnily. 
Já naštěstí měla oblečení do deště 
dobře přizpůsobené, takže jsem ne-
promrzla, základem úspěchu však 
zůstávalo se pořád hýbat. Ještě mu-
sím poděkovat nejmenované sušic-
ké outdoorové fi rmě za membráno-
vou bundu, která mi během závodu 
zachránila život.“

Co na tvůj závod říkali kole-
gové a kolegyně v práci?

„Sledovali mě po cestě na trac-
keru a záviděli.“

Koncem září prý proběhla mí-

lařská závěrečná afterparty. By-
las tam? A jak to tam probíhalo?

„Afterparty byla pořádána ne-
daleko Kutné Hory. Jako správní 
mílaři jsme tam z Prahy dorazili 
na kole. Program byl na celý ví-
kend, konala se menší cyklo vy-
jížďka, dále proběhlo vyhlašování 
vítězů, „absolventské“ tričko si byli 
na pódiu vyzvednout všichni ti, kte-
ří závod dokončili. Na místě bylo 
možné se přihlásit na další ročník. 
Moc ráda jsem na této akci viděla 
ty, které jsme během závodu potká-
vali, konečně jsme si mohli v klidu 
vyměnit všechny zážitky.

A nakonec byl promítnut fi lm 
sestříhaný z našich závodních stras-
tí s názvem Radost z utrpení, který 
by měl být pro zájemce k dispozici 
ke zhlédnutí na ČT sport.“

Co další ročník? Jdeš do toho 
znovu?

„Míle jsou návykové, jsem sly-
šela od těch, kteří je již absolvova-
li. A někteří opravdu jezdí každý 
rok a berou je jako hlavní událost 
z celého roku. Takže ano, už jsem 
přihlášená na další rok. Novinkou 
na rok 2021 je i možnost jet již-
ní trasu, která povede i Šumavou, 
tak se snad najdou fandové i zde.“

Vím o tobě, že kolo není tvůj 
jediný extrémní počin. Nedávno 
jsi se přihlásila na maraton. Do-
běhla jsi ho?

„Už jsem absolvovala celkem 
3 maratony, z toho jeden v Irsku, 
který jsem spíš „došourala“, ostatní 
2 v Česku jsem opravdu doběhla.“

Tvoji bráchové Filip a Ond-
ra byli úspěšní kajakáři. Co ty 
a vodáctví? 

„K vodnímu slalomu jsem tak 
jako oni nepřičichla, stačilo, že oni 
dva mezi sebou soupeřili :) Ale je to 
krásný sport, jsem ráda, že se vě-
novali konkrétně tomuto sportu.“

Jaké jsou tvé sportovní plány 
do budoucna?

„Moc ráda bych si také vyzkou-
šela i nějaký zahraniční bikepac-
kingový závod, např. Tour Divide 
v USA dlouhý 2 745 mil, který 
vede od kanadských hranic k těm 
mexickým.“

Tak to je výzva. Přeji ti hod-
ně úspěchů v osobním, sportovním 
i v tom pracovním životě. A děkuji 
za milý rozhovor.  Hana Sulánová

Cykloúspěch závodnice s lékařským diplomem

Od středy 9. 12. 2020 otevíráme Sportoviště!
Provozní doba bazénu je každý den od 9.00 do 21.30. Každé úterý 

a čtvrtek, s výjimkou Štědrého dne a Silvestra probíhá od 6.30 do 

8.00 kondiční plavání  a od 8.00 do 9.00 plavání pro seniory. Wellness 

má otevřeno každý den od 16.00, kromě Štědrého dne a Silvestra 

a úterky jsou určeny pouze pro saunování žen.

Fitness už od 3. 12.: 9.00 (út, čt 8.00) – 12.00 a 15.00 (so, ne 16.00) – 21.00 Sušičtí se vrátili k tréninku – zde Ondřej Skrbek (archivní snímek)

mužstvu tři tréninky týdně, na kte-
rých se objevuje osmnáct až dvacet 
hráčů! Už z počtu fotbalistů, kteří 
vyběhli na sušickou umělou trávu, 
je evidentní, jak jim fotbal chyběl.

„Někteří přišli dobře připravení, 
u některých to bude chvíli trvat. Kdo 
chtěl, udržoval se i během pauzy. 
Velmi mě ale těší zájem těch, kteří 
přišli hned na první tréninky,“ po-
kračoval spokojený Hrubec. 

Na hráčích byla na úvodních tré-
nincích vidět obrovská radost, Ani 
nevadilo, že v úvodu museli trénovat 
ve skupinkách a šlo spíše o fyzické 
zatížení. Tedy o tvrdé tréninky k cílu 
získání a obnovení kondice, nikoliv 
hry s balonem. Přesto byly od hrá-
čů slyšet vtípky a dobrá nálada, že 
se konečně může na hřiště.

I.A třída mužů, kde Sušice drží 
v tabulce průběžnou osmou pozici, 
byla v říjnu přerušená po osmém 
kole. Z podzimního programu zbý-
vá odehrát ještě sedm zápasů, Sušice 
měla první polovinu ročníku končit 
v neděli 29. listopadu proti Starému 
Plzenci. Jenže koronavirová epide-
mie původní plány zhatila.



Sušické noviny 21/2020
4. prosince 2020 strana 9Sport / Příspěvky dopisovatelů / Inzerce

Jan Voldřich: Příběhy 
ze šumavských chalup

FITNESS OKÉNKO

Voda
Voda je životně důležitá látka, denně musí být doplňována 

v odpovídajícím množství. Tvoří 50–70% tělesné hmotnosti (téměř ½ 

je uložena ve svalech), ale například kojenec má vody v těle 85% kdežto 

senior 45%, ženy dokonce o 10% méně než muži.

Už při ztrátě vody vyšší než 2% váhy se výrazně snižuje sportovní 

výkon, tedy je nutné ji doplňovat pravidelně při sportovním výkonu, 

ale i při vyšších teplotách a vyšší vlhkosti.

Hlavní funkce vody: • prostředí pro životní děje, metabolismus

• rozpouštědlo pro živiny, vitamíny

• tepelné hospodářství našeho těla

• řízení toku energie

• udržuje stálost vnitřního prostředí – rovnováhu

Pitný režim
Denní potřeba je odhadem 2–2,5 litrů v přijímaných tekutinách, nemusí 

být správná. Dospělý člověk by měl vypít vody 30–45 ml/kg tělesné hmot-

nosti. Při zvýšené tělesné aktivitě se přidává 100–120 ml vody na každých 

10–15 min. výkonu (hodinový trénink cca 700 ml), hodinu před tréninkem by 

objem tekutiny neměl přesáhnout 600 ml, kvůli nesoustředěnosti a odvodu 

minerálních látek.

Dalším faktorem může být kojení a také větší pocení. Teplota vody či 

případného nápoje by měla být ideálně pokojová.

Zdroje: Cca 1 litr obsažen v pokrmech, 2 litry jako nápoje.

Vyloučení: Během 24 hodin vyloučí organismus při normální teplotě 

cca 2 300 ml, v horkém počasí 3 300 ml a během delší těžké práce 6 600 ml.

Dle potravinářství můžeme nápoje dělit na nealkoholické nápoje – min-

erální vody (sycené, nesycené), džusy a alkoholické nápoje – nízkoalkoho-

lické (pivo, víno), destiláty. Alkohol má dehydratační močopudné účinky. 

Dále podle jejich charakteru na stimulační nápoje – káva, čaj (černý, zelený), 

čokoláda, s povzbuzujícím účinkem na nervový system. Močopudné účinky 

mají tekutiny s obsahem kofeinu, theinu a alkoholu.

Pokud konzumujete nápoj, který je sycený, zrychlujete tím vstřebávání 

alkoholu a cukru, který bývá též součástí. Zpomaluje se také jeho odbourávání 

v těle. Již v malých množstvích se prodlužuje reakční doba, zhoršuje se koor-

dinace pohybů, tlumí se bolest, klesá sexuální potence, dochází k narušení 

absorpce živin, vitamínů a vody, dochází ke změně střevního mikrobiomu. 

V malém množství může mít povzbuzující účinek a některé bylinné likéry 

slouží k podnícení vylučování žaludečních šťav. Alkohol může 

sloužit i jako rozpouštědlo léčiv a dezinfekce sliznic. Zde 

obzvlášť platí rčení všeho s mírou!  Eva Nekvasilová

Voda a pitný režim

Emil Kintzl – Jan Fischer: Zmizelá Šumava 3
Právě vychází už třetí po-

kračování výpravného knižní-
ho titulu ZMIZELÁ ŠUMAVA 
– společného díla zasloužilého 
učitele, sportovce a publicisty 
Šumavana Emila Kintzla a re-
žiséra a dokumentaristy Jana 
Fischera. Oba autoři putují zví-
davě milovanou Šumavou a pá-
trají po životě lidí a příbězích, 
které už dávno pohltil čas. Pro-
střednictvím poutavého vyprá-
vění odkrývají osudy šumav-
ských léčitelů, kupců, pytláků, 
skláren, pivovarů nebo mlýnů. 
K dosavadní čtyřicítce v prv-
ních dvou dílech Zmizelé Šuma-
vy přidávají nyní dvacet dalších 
příběhů, z nichž každý jeden je 
zajímavější než ten druhý. Po-
učíme se třeba o historii mostů 
a lávek přes Vydru, nahlédne-
me do ságy známého lesnického 
rodu Paleczků – Palečků, může-
me naslouchat prastaré pověsti 
o zázračném uzdravení Andrea-
se Simla z Nicova nebo se vydá-
me po stopách práce lidí v údo-
lích Zlatého potoka a Losenice. 
Poválečnou novoosídleneckou 
Šumavu nám autoři představí 
v kapitolách Údolí smrti, Šuma-
váci z Rumunska nebo Rejštejn-
ské rohlíky... Hodnotu osobních 
Kintzlových vzpomínek oce-
níme ve svědectví o osvoboze-
ní Sušice americkou armádou 
v roce 1945, ze starší historie 
svého rodu pak Emil čerpal ve 
vyprávění o prastrýci, sušickém 
učiteli Václavu Vavrýnovi. Mne 
osobně snad nejvíce zaujala část 
„Králové fotografie Šumavy“ 
o skvělých fotografech Josefu 
a Františku Seidelových z Čes-
kého Krumlova, především 

pro  reprodu k-
ce jejich dosud 
neznámých his-
torických sním-
ků našeho kraje. 
Velkou přednos-
tí knihy o téměř 
170 stranách je 
právě její bohaté 
vybavení obra-
zovým materiá-
lem, vedle množ-
ství archivních 
pečlivě restauro-
vaných snímků 
publikaci dopro-
vázejí  součas-
né barevné foto-
grafie vynikající 
umělecké kvali-
ty. Samozřejmě 
je třeba pochválit 
i vytříbenou ja-
zykovou stránku 
publikace, pouta-
vost a čtivost tex-
tů osobitého stylu 
vyprávění. Zmizelá Šumava 3 
patří u nás k publikacím nej-
vyšší úrovně grafického zpraco-
vání, knihu vydalo nakladatel-
ství Kniha Zlín ve společnosti 
Albatros Media a.s. Kintzlovu 
a Fischerovu Zmizelou Šuma-
vu 3 doporučuji jako zcela ide-
ální a hodnotný dárek pro letoš-
ní Vánoce.

P. S. Ceny Šumava litery udělo-
vané ve Vimperku 21. listopadu za 
rok 2019 získala i kniha Zmizelá 
Šumava 2. A to první ceny v ka-
tegorii čtenářů a Šumavské ozvě-
ny, druhou cenu v kat. Knihovníků 
a třetí ve Výtvarné publikaci.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

S novou vlastivědnou publi-
kací o Šumavě přichází na před-
vánoční trh také nakladatelství 
Kopp. Jde o knihu šumavské-
ho rodáka Ing. Jana Voldřicha 
„Příběhy ze šumavských cha-
lup“. Dílo seznamuje se vznikem 
a historií osad oblasti Stašska 
a Zdíkovska, líčí způsob zdej-
šího života v posledním stole-
tí, přibližuje osudy lidí. Odka-
zuje při tom na skutečnost, že 
tento kout Šumavy byl posled-
ní českou výspou a představo-

val česko-německou národnostní 
hranici. Podstatnou částí knihy 
jsou příběhy obyvatel místních 
chalup a usedlostí z pohledu 
generací až do druhé poloviny 
19. století. Nejpodrobněji autor 
popisuje osudy Šumavanů z Les-
ních Chalup, v jejichž katastru se 
nachází převážná část lyžařské-
ho areálu Zadov. Kniha je dopl-
něna velkým množstvím histo-
rických fotografi í a dokumentů.

Vladimír Horpeniak, 
Muzeum Šumavy Kašperské Hory



z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, 
vyznamenání, čepice, atd. Volejte 
na 775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné 
staré předměty nebo celou sbír-
ku a pozůstalost. Tel: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Vo-
lejte, prosím, na tel. 608 702 468 
Prodám pole o celkové výměře 
5.808 m2 mezi Vacovem a Stachy. 
Pole je v lánu mezi ostatními ze-
mědělskými pozemky. Je v pro-
nájmu místnímu farmáři (smlouva 
s roční výpovědní lhůtou). Podle 
katastrální mapy je přístupné 
z obecní polní cesty. Lokalita má 
charakter polosamoty, jedná se 
o místo asi 300 m od zastavěné 
části obce z jedné strany a 300 m 
od nejbližší stavby (samoty) z dru-
hé strany. Z pozemku je krásný vý-
hled do okolní šumavské krajiny. 
Cena 37 Kč/m2. Mobil 773 970 512 
Koupím nemovitost – byt, po-
zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dnů. Tel. 
605 768 105
Koupím nebo najmu malou za-
hrádku za účelem rekreace. Sušic-
ko-Horažďovicko. Tel. 606 406 010
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylo-
va. Tel. 604 578 285
Pronajmu v Sušici, Nádražní 
ulici plechovou garáž o velikos-
tech 3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, 
manipulační plochu, sklady 
atp. Velikost cca 1.500 m2 až 

PRODEJ
Prodám pětiramenný lustr, kom-
binace dřevo-žlutý kov, kornouty 
mléčné sklo – cena 500 Kč; ča-
louněnou desku za postele nebo 
dvouválendy, oranžovo-bílá, cena 
600 Kč. Tel. 723 229 931
Prodám auto Suzuki swift, rok 
výroby 2000, najeto 83.000, prv-
ní majitel, cena 10.000 Kč. Tel. 
737 873 307
Prodám různé druhy chodské 
keramiky – originály. Tel. 
721 619 927
Prodám jablka ze zdejšího kra-
je bez chemického nánosu. I. kat. 
= 24 Kč, II. kat. = 14 Kč. Tel. 
606 633 919
Prodám štípací kužel se stolem na 
380V – nabídněte. Tel. 602 421 673
Prodám FORD FOCUS Combi, 
rok výroby 2004, ve velmi dobrém 
technickém stavu. Cena dohodou. 
Info na telefonu 723 472 026 
Prodám elektrokolo dámské, 
málo používané se slevou, pánské 
horské kolo v zachovalém stavu, 
přístroj na masírování a prohřívání 
dolních končetin. Tel. 732 509 097
Prodám půdní frézu PF 62 s brz-
děným přívěsem a příslušenstvím 
na úpravu půdy. Cena dohodou. 
Tel. 603 180 331
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím menší zachovalá ka-
mínka na chatu. Nabídněte na tel. 
702 548 608
Koupím sololit (dřevodesky) pou-
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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

ze tl. = 3 mm, jakékoliv délky/
šířky, jenom dobré kvality. Rub 
dřevodesek musí mít čtvercové 
mřížkování! Tel.: 606 633 919
Koupím jakoukoliv tahací har-
moniku – akordeon, chromatiku, 
heligonku i v nálezovém stavu. 
Jsem sběratel. Mobil: 728 230 625
Koupím hoblovku se spodním 
protahem KDR Rojek i doma dě-
lanou a nějakou frézu s nářadím 
(Teru vari systém Honda) nebo 
jinou. Tel. 703 680 317
Koupím gramofonové LP desky 
české i zahraniční. Tel. 605 768 105, 
stačí SMS, zavolám zpět
Koupím bubnovou či lištovou se-
kačku i rozbitou a nějakého pio-
nýra či babetu a míchačku mal-
ty, menší, starší do 500 Kč. Tel. 
603 860 333

Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plecho-
vé a smaltové cedule, papírové 
dopisní zálepky, staré pohledni-
ce Sušice a okolí. Přijedu! Tel. 
606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 

Uzávěrka 
příštího vydání

Sušických novin 

bude 10. 12. 2020 ve 12 hod.

Společnost DOPLA PAP a.s. – výrobce plastových 
a papírových obalů pro balení potravin               

Pod Svatoborem 41, 342 01 Sušice

hledá vhodné pracovníky na pracovní pozice ve vícesměnném provozu:

OPERÁTOR PRO ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH LINEK
a

ELEKTRIKÁŘ – OPERÁTOR ÚDRŽBY
Pro pozici elektrikáře 
- nabízíme:  • mzdové ohodnocení od 30.000,-- Kč    |   • jednosměnný provoz                                
- požadujeme:  • SOU nebo ÚSO v oboru elektro   |   • samostatnost při zjišťování a řešení závad
• osvědčení - vyhláška 50 §6 – do 1000V     |   • dobrá orientace a čtení v elektrodokumentaci

Zájemcům na uvedené pracovní pozice dále nabízíme:
•  zajímavou práci v prostředí stabilní firmy
•  5 týdnů dovolené   |   •  možnost stravování   |   •  příspěvek na dopravu
•  zaměstnanecké výhody – příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění
•  příspěvek na kulturní, sportovní a relaxační aktivity
KONTAKTY - personální odd.: e-mail: mvavrickova@doplapap.cz,
                         tel: 724 352 452 nebo 376 534 221
            - údržba: e-mail: mlouzek@doplapap.cz, tel.: 606 710 661

MUDr. Naděžda Špirková touto cestou oznamuje 
ukončení provozování své sušické části gynekologické 
praxe na adrese U Rybníka 231, Sušice. 
Zároveň by ráda poděkovala všem svým pacientkám za důvěru, 

se kterou za ní po celou dobu do ordinace přicházely. Paní 

doktorka nadále pokračuje ve své praxi v Horažďovicích 

(středa a čtvrtek, pondělí odpoledne MUDr. Vondraš). 

Sušičkou část ordinace začne od 1. 2. 2021 provozovat 
MUDr. Lukáš Straka na adrese Poliklinika Sušice, áměstí 
Svobody 2, 2. patro a to ve dnech pondělí, úterý a pátek. 
Rád zde přivítá všechny pacientky dosud u paní doktorky 

registrované – ty se mohou obracet již nyní s dotazy 

na sestřičku Petru Ranglovou, která bude působit v obou 

těchto ordinacích  dále ty, které jeho ordinaci navštěvovaly 

v Sušické nemocnici a samozřejmě i ty, které se budou chtít 

registrovat nově. Podrobnosti najdete na Facebooku 

Gynekologie Strakovi, pro objednání ám budeme 

k dispozici také od pátku 22. 1. 2021 na tel. 376 555 425.

Těšíme se na Vás

Do firmy MEDICA FILTER spol. s r.o. Kašperské Hory 
pracovníka na pozici 

Administrativního pracovníka
Požadujeme:  • dobrá znalost PC

 • střední vzdělání s maturitou, technické zaměření výhodou

 • znalost grafických editorů

 • znalost NJ a AJ výhodou

 • flexibilnost, spolehlivost, komunikativnost

 • vhodné i pro OZP

Nabízíme:  • příspěvek na stravování

 • po roce příspěvek na penzijní připojištění

 • mladý kolektiv

 • dobré platové ohodnocení

Pracovník do krájírny (2 směny, ranní, odpolední)
Požadujeme:  • práce s vykrajovací pilou

• zručnost, spolehlivost

Nabízíme:  • práci v mladém kolektivu

 • možnost závodního stravování

 • příplatek za odpolední

 • příspěvek na dopravu

 • po roce příspěvek na penzijní připojištění

 • 5 dnů dovolené navíc

Informace: životopisy zasílejte na email novakova@medicafilter.cz
Bližší informace tel. 373 705 717

cca 2 500 m2. V okolí Sušice do 
15 kilometrů. Prosím, nabídně-
te. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro 
prodej, darovací smlouvu, dě-
dické řízení, úvěr, hypotéku, 
účetnictví apod. – kvalitně 
a rychle. I. Drábková, Sušice. 
Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Doučování matematiky a české-
ho jazyka. Příprava na přijímací 
a opravné zkoušky. Příprava k ma-
turitní zkoušce z Čj. Kurzy pro jed-
notlivé ročníky ZŠ. Tel. 604 430 156
Hledám brigádně jakoukoliv prá-
ci – soboty, neděle – i za špatného 
počasí – výkopové práce, na stav-
bě, v lese a pod. Možno volat po 
15 hod. Tel. 604 880 966
Pomozte nám, prosím. Svatoján-
ci hledají spolupracovníky a dob-
rovolníky do volnočasových klu-
bů. Bližší info – Petra Jílková 
tel.: 792 229 210, e-mail: svatojan-
ci@email.cz. 
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, tele-
fon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

V Prášilech mají nový zastřešený informační bod, který umožní návštěvníkům 

v obci lepší orientaci a také poskytne mnoho informací o samotné obci 

a nejvyhledávanějších turistických cílech v okolí. 

Nové vybavení získalo také obecní informační centrum. 

Projekt „Podpora IC v obci Prášily v NP Šumava“ 

Celkové způsobilé výdaje: 727.069 Kč 

Výše příspěvku SFŽF ČR: 618.009 Kč 

Výše příspěvku žadatele: 109.060 Kč 

Realizace projektu: říjen 2018 – červen 2020



4. ledna 1433 připlula husitská 
delegace do Basileje. Uznávanou 
vůdčí osobností poselstva byl Pro-
kop Holý, ale Pražské artikuly ob-
hajovali zejména Jan z Rokycan, 
Mikuláš z Pelhřimova, Oldřich ze 
Znojma a mladý Petr Payne. Jedná-
ní ze strany koncilu vedl význam-
ný katalánský teolog Juan Palomar, 
přítel a obdivovatel císaře Zikmun-
da Lucemburského. Byl autorem 
taktiky, jež nakonec husitům zlo-
mila vaz. Ukázat rebelům vlídnou 
tvář, jednat a zá-
roveň se poku-
sit hnutí rozbít 
zevnitř.

Dař ilo se. 
R o k o v á n í 
v Basileji se pro-
tahovalo – a to 
zejména díky 
neústupnosti ra-
dikálních husitů, 
kteří katolíkům 
z Pražských ar-
tikulů nehodlali 
ustoupit. Po nezdařilých jednáních 
bylo Basilejské rokování přerušeno 
a Palomar se se zástupci koncilu vy-
dal na území Čech. Zde, kde ke své-
mu údivu, shledal, že mezi kališní-
ky existují nečekané rozpory. Záhy 
navázal kontakty s husitskou šlech-
tou doufající v brzké zastavení bojů 
a v uklidnění situace v zemi. Zatím-
co vyslanci koncilu vedli diploma-
tická jednání s umírněnými kališní-
ky, tzv. radikální husité si před další 
diskusí s koncilem chtěli upevnit 
pozice. Rozhodli se dobít poslední 
velkou baštu katolíků v Koruně čes-
ké – Plzeň. Její obléhání probíhalo 
mezi 14. červencem 1433 a 9. květ-
nem 1434 a pod vedením Prokopa 
Holého se ho zúčastnili Táborité, 
Pražané a svaz Žatecko – Lounský. 
Hlavní sirotčí síly vedené vrchním 
hejtmanem Janem Čapkem ze Sán 
se do obléhání zapojily až na konci 
října 1433, kdy se vrátily ze své spa-
nilé jízdy na pomoc polskému králi 
Vladislavu II. Jagellonskému. (Před 
Vánocemi toho roku jim Plzeňští při 
velkém výpadu uloupili trofejního 
velblouda, jak jsme o tom psali na 
jiném místě – dosud je ve znaku Plz-
ně). Husitská vojska město obléha-
la dlouhých devět měsíců a dvacet 
tři dnů. Plzeň nakonec – mj. i díky 
zradě táborského hejtmana Přibíka 
z Klenové, který katolickou baštu 
tajně zásoboval – obležení odolala.

Císař a koncil vynaložili na po-

moc obléhaným nemalé fi nanč-
ní prostředky, podporou však ne-
šetřili ani u Juana Palomara a na 
podporu jeho diplomacie. A tak se 
20. března 1434 setkali v hornofalc-
ké Koubě zástupci císaře Zikmun-
da, Palomar a přední čeští šlechtici. 
Primárním cílem byl vznik katolic-
ko-husitské koalice a koordinace 
akcí proti husitským radikálům. 
28. března se k alianci připojila 
moravská husitská šlechta. Ná-
sledně – v souladu s dohodnutou 

strategií – vy-
hlásil zemský 
správce Aleš 
V řešťovský 
z Rýzmburka 
obecné přímě-
ří. Byl duben 
1434. Každý, 
kdo by toto 
příměří odmí-
tl respektovat, 
měl být pro-
hlášen za ru-
šitele pokoje 

a zemským škůdcem.
6. května obsadili stoupenci ali-

ance Nové Město Pražské. Po jeho 
pádu ukončila polní vojska obléhá-
ní Plzně a v čele s Prokopem Holým 
a Janem Čapkem ze Sán se spěšně 
vydala na pomoc Praze. Představi-
telé aliance uzavření za hradbami 
metropole však odmítali jednat – 
spoléhali se na posily shromáždě-
né Oldřichem z Rožmberka a dal-
šími katolickými šlechtici. Reálné 
nebezpečí přečíslení nakonec při-
nutilo polní vojska obléhání Pra-
hy vzdát – mezi 22.–24. květnem 
ustoupila ke Kolínu a chystala se 
na střet s protivníkem.

Proti svazům Táborů a Sirot-
ků se, s přispěním diplomacie 
Juana Palomara, zformovala ko-
alice umírněné husitské šlechty, 
obou pražských měst a českých 
katolíků. Přáli si jediné: okamži-
té uklidnění situace v zemi a do-
hodu s koncilem. 30. května 1434 
stanula aliance pod Lipskou horou 
u vesničky Lipany, kde v rozho-
dující bitvě rozdrtila své dřívější 
bratry ve víře. Ve ztracené bitvě 
zahynul i Prokop Holý, před kte-
rým se ještě před pár měsíci třásl 
celý tehdejší svět. Na straně alian-
ce proti němu stál tehdy – 14letý 
– Jiřík z Poděbrad…

Buďte zdrávi, přátelé. A nedejte 
se oklamat!  28. listopadu 2020

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Lipany

Minulou hádankou byl ar-
chivní snímek z osmdesátých let 
20. století na nejvýše položenou 
železniční stanici v Čechách 
(mimo ozubnicové trati) v obci 
Kubova Huť v nadmořské výšce 
995 metrů. Železniční trať spoju-
jící Vimperk a Volary, která tudy 
vede, byla vybudována v roce 
1899. Ze Zátoně sem trať zdolá-
vá stoupání 28 %. Od stanice se 
otevírá výhled na vrch Samota, 
nalevo od něj je Chlustov, napra-
vo Strážný. Vede odtud turistická 
stezka na vrchol Boubína. 

Děkuji za zprávu panu Lubo-
šovi Pokornému, který dodává: 
„Objekt na pozadí snímku (minu-
lá hádanka) je rekreační zařízení 
pro „vyvolené“ předlistopadového 
režimu. Na Kubově Huti byl v této 
stavební podobě už v osmdesátých 
letech. Podle toho lze odhadnout, 
že snímek byl pořízen cca před 
40 lety nebo ještě později.“

Obec Kubova Huť se nachází 
v okrese Prachatice v Jihočes-
kém kraji, zhruba 8 km jižně od 
Vimperka. Žije zde 92 obyvatel. 
V roce 1893 zde (Kubohütten) 
žilo 137 obyvatel v 19 domech, 
všichni Němci. Přes obec vede 
mezinárodní silnice I/4 Vim-
perk – Strážný – Passau. Dnes je 
tato horská obec (960 m) v sedle 
mezi Boubínem a Obrovcem re-
kreačním a lyžařským centrem 
s řadou krásných stylových uby-
tovacích zařízení. Nachází se tu 
Ski areál Kubova Huť, který se 
rozprostírá v nadmořské výšce 
1 000 až 1 200 metrů nad mo-
řem. Středisko je tvořeno třemi 
sjezdovkami. Přepravu zajišťují 
dva vleky s celkovou přepravní 
kapacitou 976 osob za hodinu. 
Svůj automobil můžete zapar-
kovat na bezplatném parkovišti, 
které se nachází nedaleko vleků. 
Kvalita sněhové pokrývky je zaji-
štěna umělým zasněžovacím sys-
témem a umělé osvětlení umož-
ňuje provoz večerního lyžování. 
Díky vysoké nadmořské výšce 
a dopravní dostupnosti je Kubova 

Huť i oblíbeným nástupním mís-
tem k běžkařským výletům po 
upravených lyžařských stopách 
směrem na Novou Huť. 

V letním období odtud může-
te vyrazit na vrch Boubín z vim-
perské strany, kam se lze vydat 
po modré turistické značce. 
Zprvu vás trasa dovede k Johno-
vu kameni, památníku knížecí-
ho lesmistra Josefa Johna, kte-
rý měl velkou zásluhu na vzniku 
boubínské rezervace. Trasa dále 
pokračuje k vrcholu Boubína 
(1362 m). Po červené značce lze 
z Kubovy Hutě dojít k Vlčímu 
kameni, kde byl 2. prosince 1874 
zastřelen poslední šumavský vlk.

K historii… Zdejším sedlem 
procházela jedna z větví Zlaté 
stezky ze Strážného na Vimperk, 
proto se tu mohlo vyskytovat osíd-
lení i dříve, vždyť cesta z Horní 
Vltavice sem stoupala už v roce 
1359, pokračovala přes Arnoštku 
(založenou 1720) a Korkusovu Huť 
(založena 1625) na Vimperk.

Osada vznikla za panství 
Schwarzenbergů při sklářské huti 
v r. 1728, kterou založil sklář Jan 
Padescheyder. Proto se zde zpo-
čátku dlouho říkalo Padeschey-
dorova Huť. Založením sklárny 
bylo zahájeno rozsáhlé odlesňo-
vání údolí Kubohuťského poto-
ka a okolních svahů až po vrchol 
Boubína. Ve sklárně se vyrábělo 
tabulové, zrcadlové a bílé sklo, 
ale jen necelé desetiletí do roku 
1736, kdy přestala prosperovat. 

Kubova Huť byla zřejmě po-
jmenována po zámeckém hejtma-
novi Gubovi, nebo podle slova 
Kubani, což je německé pojme-
nování Boubína. 

Dodnes zde můžeme obdi-
vovat několik usedlostí ve stylu 
šumavské architektury (U Ku-
bešů, U Geců) a pěkně uprave-
nou schwarzenberskou myslivnu 
z r. 1908. Od dob první republiky 
je zde slavný hotel Pavlitschko, 
který v upravené podobě exis-
tuje dodnes. Byla zde postavena 
i chata českých turistů (viz foto). 

POZNÁVÁTE?

Na kraji lesa se nachází ma-
riánská kaplička. V okolí Kubo-
vy Hutě je také několik pevnůs-
tek ze třicátých let 20. století. 
Krajina kolem patří též k vy-
hlášeným houbařským rájům. 
V jižním sousedství obce se 

rozkládá přírodní rezervace 
Hornovltavické pastviny. 

Pokud poznáte, co je zobrazené 
na nové hádance, budu rád, když 
napíšete na e-mail: bur.mira@se-
znam.cz Mgr. Miroslav Buršík, 

Muzeum Šumavy 

Všechno nejlepší, Alenko!
Psal se (možná) rok 1973 a my 

jsme v „pěváku“ (tak jsme kdysi 
říkali Sušickému dětskému sboru) 
zpívali čardáš Mila moja. Dodnes 
ho na repertoáru SDS má a do-
dnes ho doprová-
zejí skvělí hous-
listé. A právě teh-
dy jsem se nejspíš 
poprvé osobně se-
tkala s houslistkou 
Alenou Fišerovou. 

Psal se (mož-
n á)  r ok  19 74 
a z Alenky Fi-
šerové se stala 
vedoucí našeho 
oddílu na sboro-
vém soustředě-
ní v Caparticích 
u Nemanic a tím 
p á d e m  v r c h -
ní „Culifindou“. 
Fotograf ie vám 
jistě napoví, kde 
se pojmenování 
vzalo. 

O Alence jsme 
věděli, že je ma-
minkou našeho 
spoluzpěváka Michala a jeho 
bráchy Martina, že učí na housle 
a že s námi tráví spoustu času na 
zájezdech a soustředěních. A že, 
na rozdíl od některých jiných 

dospěláků, bere věci s humorem 
a nadhledem, moc se nerozči-
luje a hlavně – nikdy zbytečně 
nesekýruje!

Tenkrát mě ani nenapadlo, že 

se s Alenkou budu vlastně potká-
vat celý život. 

Její profesní dráha je neod-
myslitelně spjata s naší ZUŠkou. 
Vychovala celou řadu výbor-

ných houslistů, kteří na ni vděčně 
a rádi vzpomínají. Naposledy to 
byla Hanka Korcová, která přije-
la na zkoušku našeho oslavného 
orchestru a hned se na ni ptala. 

Bylo vidět (a slyšet), že jí Alenka 
dala dobrý základ. Ale správný 
kantor vloží do svých svěřenců 
daleko víc – v tomto případě lásku 
k hudbě, nadšení i pravidla nobles-

ního chování. Jaký kantor, takový 
žák! Její odchovankyní je částečně 
i kolegyně Hanka Prančlová, kte-
rá převzala od Alenky pomyslný 
štafetový kolík a pod jejímž vede-

ním je naše houslo-
vá sekce na výbor-
né úrovni – stejně, 
jako byla Alenčina. 

Tento rok si 
připomínáme 80. 
výroč í založe-
ní hudební školy 
v Sušici. A peč-
livý čtenář Su-
šick ých nov in 
nemohl nezazna-
menat její skvělé 
články o historii 
školy. Takže nejen 
smyčcem ,  a le 
i slovem vládne 
Alenka výborně. 

Chtěla bych jí 
poděkovat jmé-
nem svým, jmé-
nem všech svých 
kolegů ,  je j ích 
žáků , sboristů , 
přátel. Všichni ti, 

milá „Culifindo“ Alenko, přeje-
me hodně zdraví, radostí a těší-
me se na všechna další setkání 
s tebou! „Culifi nda“ 

Milena Naglmüllerová

HÁDANKA
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Slávek Král průvodce po zeměkouli – poprvé knižně
A co doporučuješ nám po-

zemšťanům z české kotliny?
„Momentálně v rámci X-Chal-

lenge objíždím „Korunu Česka“ což 
znaméná zdolat 7 nejvyšších hor 
v České republice. Teď naposledy 
jsem byl na Plechým a mohu to více 
než doporučit.“

Ano, Plechý je pěkný, a víš, kde 
jsi byl úplně 
nejvýš?

„ Z d o -
l a l  j s e m 
jednu horu 
s nadmoř-
skou výškou 
4 500 m u je-
zera Titica-
ca (Peru), 
v ý š kovou 
nemoc jsem 
dostal po 
cestě z Limy (Peru) do města Hu-
ancayo, což bylo něco málo přes 
5 000 m, ale nejvýš to bylo na hra-
nicích Bolívie a Chile, kde jsem byl 
v nadmořské výšce 5 500 m.“ 

Dalo by se říct, že každý kon-
tinent má svůj charakter?

„To určitě ano, každý konti-

Dnes již známý cestovatel Slá-
vek Král pochází ze Sušice. Kdysi 
vylétl z malebného pošumavské-
ho údolíčka do širého kraje, sto-
pem pak dvakrát objel zeměkouli 
a přitom navštívil 84 států ve všech 
obydlených světadílech. Za poměr-
ně krátkou dobu se tak dostal do 
knihy rekordů. Na svém stopařském 
kontě má hodně přes sto tisíc kilo-
metrů. O zážitky se již několikrát 
podělil v rodném městě na cesto-
vatelských přednáškách. A postup-
ně uzrál čas, aby všechna ta dob-
rodružství zaznamenal do knihy. 
Publikace Stopařův průvodce ze-
měkoulí vyšla 2. 11. a v Sušici měla 
být provázena křtem. Nouzový stav 
ovšem veřejný křest s přednáškou 
odsunul a zatím platí kybernetic-
ký termín 12. 1. 2021. Obrátil jsem 
se proto v tomto mezidobí na auto-
ra, aby knihu a některé zajímavos-
ti přiblížil.

Ty jako zcestovalý průvodce 
zeměkoulí, kam bys pozval ná-
vštěvníka z jiné planety?

„Nejprve bych ho vzal na festi-
val Šumava Rocks a potom do mu-
zea sirek.“

nent má něco do sebe. Rozdíly 
v kulturách, městech, památkách, 
jídle, historii nebo přírodě. Roz-
díly mohou být až neuvěřitelně 
markantní.“

Mohl bys prozradit tvůj ob-
líbený kontinent a zemi a čím tě 
tak zaujaly?

„To se nedá říct. Každý konti-
nent má něco 
do sebe. Af-
rika mě ale 
mile překva-
pila a velká 
část v kni-
ze je prá-
vě o tom 
co všechno 
je v Africe 
možné.“

Do knihy 
jsi zazname-

nal své nejzajímavější zážitky, na 
které z nich vzpomínáš nejraději?

„Spaní u Masajů, bungee u Vik-
toriiných vodopádů, karneval v Rio 
de Janeiru, Rallye Dakar v Argenti-
ně, safari v Botswaně nebo stopnu-
tí letadla.“

Co ještě v knize najdeme?
„Krátké příběhy doplňují pojmy 

které by měl každý znát. Čtenáři se 
tak dozvědí jak na stopování, dob-
rovolničení, pracovní víza v zahra-
ničí ale i squatting nebo očková-
ní. Přes QR kódy se dále dostanete 
k neuvěřitelným 2 000 fotkám a skoro 
100 videím, které posouvají knihu 
na další dimenzi.“

Svojí druhou cestu kolem svě-
ta jsi koncipoval tak, aby ses vy-
hnul krajinám už navštíveným, 
nebo naopak jsi se chtěl někam 
podívat znovu?

„Záměrně jsem jel úplně jinudy.“
Máš výrazně pozitivní přístup 

k lidem a u všech lidí na zemi na-
cházíš většinou i kladnou odezvu. 

Stalo se ti ale, že někdo reagoval 
nepřátelsky a nebezpečně?

„Kniha obsahuje i hodně fucku-
pů (nezdarů), né vždy se daří a je 
důležité znát obě strany cestování.“

Nasbíral jsi mnoho cestovatel-
ských zkušeností, co bys poradil 
začínajícím světoběžníkům?

„Nebát se, svět je bezpečné 
místo pro život. Pro mě startem 
byl Erasmus v Turecku a rok prá-
ce na Novém Zélandu. Možností 
máme nespočet a byla by škoda 
toho nevyužít.“

Své zatím poslední výpravy jsi 
uskutečnil se psem. Je to lepší, než 
cestovat úplně sám?

„Je to násobně náročnější. Ne-
starám se jen o sebe, ale mám i zod-
povědnost za moji border kolii Co-
rey. Tahám granule, vodu a řeším 
dokumenty pro psa. Stojí to ale zato, 
posouvá to cestování na další level.“

V dnešní době je cestování 
značně omezeno, musel jsi odlo-
žit nějakou plánovanou výpravu?

„Dokonce několik, nejvíc mě 
mrzí týden do Banátu, což jsou čes-
ké vesnice v Rumunsku, kde jsem 
měl být jako průvodce.“

Na jakou zemi máš ještě v bu-
doucnu zálusk?

„Příští plány směřují po Evropě, 
určitě sever, ale zatím ani nevím 
kdy bude přednáška v Sušici, natož 
kdy někam vyrazím.“

Je tvým snem navštívit všech-
ny země světa, nebo máš jiné cíle?

„Určitě ne, je pár zemí které 
navštívit nechci a s pejskem nelí-
tám, což moje cestování značně 
limituje.“

Jaká reakce od lidí tě na 
cestách dokáže nejvíce naštvat? 
(a jestli bys mohl uvést nějaký 
příklad)

„Je to spíš úsměvné, když tě ně-
kdo vezme na stopu a snaží se ti 
vysvětlit, že tady tě nikdo na stopu 
nevezme, že on je ten jediný kdo 
zastaví a že nemá cenu stopem po-
kračovat. To se dělo často v Číně, 
tvrdili mi to 4 z 5 řidičů každý den 
a ty jim prostě nevysvětlíš, že se 
sem přece nějak dostal, ne?“

Na cestách jsi se také nechal 
mnohokrát zaměstnat. Na co rád 
vzpomínáš, a která práce tě baví?

„Často jsem byl na organických 
farmách uprostřed džungle, včela-
řem v Austrálii a naposledy jsem 
byl youtuberem pro hotel. Vysílali 
mě na výlety zdarma, abych jim je 
zdokumentoval.“

Má nějaké tvé přátelství 
z cest dodnes pokračování?

„Nespočet, teď př i psaní 
knížky jsem jich hodně kontak-
toval se zprávou, která každému 
minimálně zlepšila den. Bylo 
tam něco jako: „Ahoj, zrovna 
jsem si na tebe vzpomněl, do-
končuji svoji první knihu z cest 
a zrovna o tobě píšu, jak jsme 
se potkali.“

Tvá přednáška byla v su-
šickém kině přesunuta na 
12. 1. 2021, jak to vidíš? 

„Trochu se bojím, že budeme 
přesouvat znovu, ale přednáš-
ka bude! Jen zatím nevím kdy.“

Jak mohou zájemci zakou-
pit tvou knihu?

„Můj e-shop funguje a v Su-
šici momentálně dávám osobní 
rozvoz zdarma. Vše najdete na 
www.slavekkral.cz“

Děkuji za rozhovor a těším se.
Eduard Lískovec

foto archiv Slávka Krále

počátku sedmdesátých let, byť si 
v celosti uvědomoval limity tohoto 
postupu a ve fi nále sympatizoval 
s mladočechy.

Všechno své výsostně nezišt-
né snažení na politickém poli Josef 
Ambrož Gabriel podnikal za stále 
stíženějších podmínek hmotných. 
Úsilí o získání notářského místa, 
které by mu zajistilo jistotu stálé-
ho příjmu, bylo mařeno odmíta-
vými stanovisky úřadů – nevyšla 
ani Sušice, ani Nýrsko, Prachatice 
nebo Pacov. Teprve po odbyté praxi 
a složení notářských zkoušek získal 
na jaře 1876 místo notáře v Bechy-
ni. Nouze ho však nepřestala pro-

následovat ani na novém působišti 
a s koncem sedmdesátých let se jeho 
život měnil v osobní tragédii, kte-
rou ukončil vlastní rukou v bechyň-
ském lesoparku Obůrka 7. července 
1880. Jan Lhoták

V plejádě osobností, které 
ovlivnily vývoj Sušice a Sušicka 
v 19. století, náleží JUDr. Josefu 
Ambroži Gabrielovi, od jehož na-
rození uplyne 4. prosince rovných 
200 let, místo zajisté nejčestnější. 
Ba co více, Gabriel se významně 
zapsal i do dějin národních a tvo-
ří jejich nedílnou součást. Úrovní 
svých kontaktů a vztahů dokázal 
periférní královské město v podhůří 
Šumavy dostat do širšího povědo-
mí Josefa Kajetána Tyla, Františ-
ka Palackého, Karla Havlíčka Bo-
rovského, Jaroslava Vrchlického, 

200 let Josefa Ambrože Gabriela
Jana Nerudy nebo Karolíny Světlé 
a současně ho systematickým pů-
sobením přetavit v město vnímané 
jako úspěšný příklad proměny síd-
la na jazykové hranici v aktivní lo-
kální centrum národního hnutí. Je 
příznačné, že tuto skutečnost si za 
Gabrielova života jeho sušičtí sou-
časníci uvědomovali jen menší mě-
rou a plně tím potvrzovali okřídlené 
rčení, že „doma není nikdo proro-
kem“. Když Gabriel v dubnu 1876 
Sušici defi nitivně opouštěl, nešlo 
o loučení srdečné ani vděčné. Nao-
pak, čpěla z něj spíše pachuť zneu-

znání, nepochopení a převládajícího 
maloměšťáctví. Přes všechna nega-
tiva však Gabriel na Sušici nedoká-
zal nikdy zcela zanevřít. Jeho srd-
ce, nejšťastnější léta a plody práce, 
jakkoliv pro něj mohly mít kyselou 
příchuť, zůstaly pevně ukotveny ve 
městě pod Svatoborem již navždy.

Úmyslem našich následujících 
řádků nemůže být připomenutí 
Gabrielových všestranných aktivit, 
obsáhly by v detailu celou knihu. 
Zaměříme se jen na dvě profi lující 
či stěžejní. Nejprve však několik ži-
votopisných údajů. Předkové Josefa 
Ambrože Gabriela vzešli z drsných 
podmínek Šumavy – ze strany otco-
vy králováčtí sedláci ze Stachů, ze 
strany matčiny sklářští podnikatelé 
propagující um šumavského člově-
ka. I to způsobilo, že Gabriel ztě-
lesňoval nekonfl iktní soužití obou 
šumavských národností. V domác-
nosti rodičů podle všech okolností 
vládla němčina, obyvatelé rodné 
Loučové i dalších vesnic směrem 
do vnitrozemí však hovořili česky. 
Netřeba pochybovat, že Gabriel vlá-
dl oběma zemskými jazyky zcela 
samozřejmě. Posunutí jeho českého 
já do rozměru vlasteneckého v něm 
probudila až léta pražských studií. 
Znamenala pro něj zcela nový svět, 
který byl po počátečních eufori-
ích slavných vídeňských deputací 
na jaře 1848 konfrontován výstře-
ly červnových svatodušních bouří. 
Pražské vazby Gabrielovi vydláždi-
ly cestu také k rodinnému životu – 
v roce 1850 se oženil s Marií Podlip-
skou, která byla blízkou příbuznou 
spisovatelek Karolíny Světlé a Sofi e 
Podlipské. Z jejich spojení vzešlo 

šest dětí, z nichž se dospělosti doži-
ly tři dcery a syn. Na svět je přivítali 
již znovu v jihozápadních Čechách 
– v roce 1850 se Gabriel z Prahy 
odstěhoval do Sušice a následují-
cích 26 let života věnoval kromě 
rodiny téměř bezvýhradně rozvo-
ji rodného kraje. Významné místo 
v této činnosti patřilo politickému 
působení hned na třech úrovních 
– lokální, okresní a zemské. Mož-
né bylo až po liberalizaci habsbur-
ského soustátí a přijetí ústavnosti. 
První obecní volby v Sušici v roce 
1861 vynesly Gabriela (již v jeho 
35 letech provolaného čestným ob-
čanem) na pozici purkmistra, které 
zastával až do roku 1867 (v letech 
1867–1876 byl poté členem měst-
ské rady). S rokem 1864 bylo usta-
veno okresní zastupitelstvo, jež si 
ze svého středu za starostu zvolilo 
opět J. A. Gabriela (funkci zastával 
do roku 1871). A konečně tu byla 
činnost na půdě zemského sněmu 
– byl zvolen zemským poslancem 
za venkovské obce okresů Sušice 
a Kašperské Hory. Opakované po-
tvrzení na této pozici jen zdůraz-
ňuje, že Gabriel byl pomyslným 
svorníkem českého i německého 
obyvatelstva Šumavy a dokázal ob-
stát se svým národním smýšlením 
i proti takovým protikandidátům, 
jakým byl MUDr. Josef Kloster-
mann, otec slavného šumavského 
spisovatele. Gabrielova činnost na 
zemském sněmu plně podporovala 
český státoprávní boj Františka La-
dislava Riegra. S podepsáním státo-
právní deklarace českých poslanců 
roku 1868 přešel do pozice tzv. pa-
sivní rezistence, v níž setrval až do 

Pamětní desku na rodný dům Josefa Ambrože Gabriela věnovalo město Su-
šice. Desku zhotovil Jan Zoubek a instalace proběhla 27. 11. v součinnosti 
s novými majteli objektu. Slavnostní odhalení se plánuje na příští rok. (ED)

Dům na Vršku kde Gabriel žil 1850–1876, zámeček Loučová (nahoře).

Zajímavosti
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