
i když po-
čet oprav 
není nízký.

V roce 2018 nám Hasičský zá-
chranný sbor Plzeňského kraje bez-
platně převedl rychlý zásahový au-
tomobil RZA Nissan Patrol, který 
si naše jednotka celý opravila, vy-
vařila a opatřila novým lakem. Jeho 
hlavním úkolem jsou zásahy u do-
pravních nehod. Ve vozidle je vy-
prošťovací zařízení, vysokotlakové 
hasicí zařízení wapka a prostředky 
na předlékařskou pomoc – vakuové 
matrace, dlahy, krční límce, kyslíko-
vá terapie atd.

Dalším zásahovým vozidlem je 
DA IVECO Dail. Bylo pořízeno 
jako nové v roce 2018 přes dotační 
program. Je připraveno vyjet k zá-
sahům s terénní čtyřkolkou stejně 
jako k zásahům na vodní hladině.

Velkého pomocníka jsme dostali 
v roce 2020. Díky využití 95% dotaci 
jsme do vozového parku získali te-
rénní čtyřkolku. Ta slouží k vyhle-
dávání a záchraně osob v nepřístup-
ném terénu, dovozu technických 
prostředků při požáru v přírodním 
prostředí, monitoringu a záchraně 
osob při povodních a dalších mimo-
řádných událostech. Jen za první rok 
provozu má za sebou pomoc při 6 
mimořádných událostech.

Pro dopravu zasahujícich čle-
nů jednotky na místo události mů-
žeme využít Peugeot Boxer. Dal-
ším využitím Boxera je evakuace 
osob, vozidlo využívá i město Suši-
ce v rámci bezpečnostní rady a kri-
zového štábu.

Škoda Fabia 1,4 combi byla 
také bezúplatně převedena od HZS 
Pk. Osobní vozidlo zajišťuje do-
pravu vždy, pokud je efektivnější 
a postačující. 

Příznivci veteránských vozi-
del by asi zaplesali nad nákladní 
Pragou PV3S. Zaslouží nemalou 
dávku obdivu, kolik zastane prá-
ce při evakuací lidí při povodních, 
dopravě pytlů s pískem, protipo-
vodních nafukovacích valů a dal-
ších těžších prostředků. 

Stejné dlouhověkosti se dožil 
i traktor Zetor, který slouží vět-
šinou při údržbě hasičské zbrojnice 
(úklid sněhu, odvoz trávy atd.). Stej-
ně dobře ale pomohl při dopravě cis-
teren s pitnou vodou při povodních.“

pokračování na str. 2
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VÝZVA KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBYVATELŮM

Již odnepaměti pořádá místní 
sbor dobrovolných hasičů v únoru 
Hasičský bál. Letos jsou veškeré 
plesy a setkání zrušeny a covido-
vá situace naopak hasičům přidala 
některé nové činnosti. O aktuální 
představení sušického sboru dobro-
volných hasičů jsem proto v násle-
dujícím rozhovoru požádal starostu 
sboru Milana Pokorného a velitele 
Bohumíra Bucifala, DiS. 

Hasiči pomáhají chránit 
obyvatelstvo v mnoha různých 
ohledech. 

„Ano, z dřívější doby jsme byli 
zvyklí, že jsme si při vyslovení 
slova hasič představili hlavně jeho 
pomoc při hašení požáru. Už delší 
dobu je ale jejich činnost mnohem 
různorodější. K hasební práci přiby-
la ještě záchranná činnost – všichni 
si vzpomeneme určitě na povodně. 
Hasiči pomáhají stejně tak při vy-
prošťování osob i zvířat, vidíme je 
u dopravních nehod a při likvidaci 
nebezpečných látek. Pracují při zá-
chraně majetku, přijíždějí otevírat 
zavřené byty nebo uvolnit stojící 
výtah. Výpis činnosti nemůže být 
úplný, spektrum pomoci je veliké. 
Tohle všechno by ale nemohli vy-
konávat, pokud by neabsolvova-
li pravidelné výcviky, neprováděli 
opravy a údržbu techniky. V ne-
poslední řadě přípravují různé kul-
turní akce.“

Jaké standardní činnosti 
zajišťujete?

„Místní jednotka je díky svému 
vybavení a výcviku členů zásaho-
vé jednotky předurčena na pomoc 
při většině mimořádných událostí. 
Jsme prakticky vycvičení a zvládá-
me zásahy jako naši kolegové pro-
fesionální hasiči. Patří sem např. 
požáry, dopravní nehody, veškeré 
technické zásahy, práce na vodě, 
záchrana osob z vody, ledu, likvi-
dace nebezpečných látek a obtížné-
ho hmyzu, práce s motorovou pilou. 
Hasiči zvládají i práci ve výškách 
a nad volnou hloubkou.

Operační středisko Plzeňského 
kraje nás může posílat na tyto zása-
hy, protože ročně absolvujeme ně-
kolik stovek hodin školení v rámci 
odborné přípravy. Při nich se sna-
žíme neustále se zdokonalovat v ob-
lastech naši výjezdové činnosti, aby 
naše zásahy zůstávaly i nadále pro-
fesionální a efektivní.“

Jak je složena zásahová 
jednotka?

„Jednotku dobrovolných hasičů 
zřizuje město Sušice, které to naři-
zuje zákon 133 / 1985 Sbírky o po-
žární ochraně – město je povinno 
zajistit požární ochranu v obci.

Zřizovatel jednotky – v tomto 
případě město Sušice – zvolí ve-
litele jednotky dobrovolných hasi-
čů, který má celou jednotku na sta-
rosti. K jeho úkolům patří školení 
a výcvik členů, zajištění veškerého 
provozu stejně jako nákup nového 
vybavení pro jednotku. To se ne-
týká jen zásahových vozidel, ale 
stejně tak sem patří veškeré tech-
nické prostředky, zásahové oděvy 
a ochranné pomůcky. Mezi povin-
nosti velitele dále patří zabezpečit 
školení ostatních členů jednotky ve 
specializovaných kurzech, má na 
starosti jejich zdravotní způsobilost 
a v neposlední řadě kompletní chod 
celé hasičské zbrojnice. V současné 
době je okolo budovy nemálo práce, 
bude zde probíhat další nevyhnutel-
ná rekonstrukce.

Zásahová jednotka je složena 
z členů, které také schvaluje měs-
to Sušice. Člen jednotky je součas-
ně členem spolku sboru dobrovol-
ných hasičů v Sušici. V jednotce má 
každý nějakou funkci, která je nut-
ná pro její bezchybný chod. Hasiči 
mají velitele jednotlivých družstev 
a jejich zástupce, dále strojníky – 
řidiče, kteří při cestách k zásahu 
řídí nejen velké cisterny, ale stejně 
tak i další mobilní požární techni-
ku. Patří sem chemici, kteří se sta-

Hasiči pomáhají občanům i v době covidu

rají o chemicko-technickou službu 
(mimo jiné údržba a servis dýcha-
cích přístrojů, speciálních obleků). 
A v neposlední řadě je tu neod-
myslitelná funkce hasiče, kterým 
říkáme „hrotaři“ – jdou do všeho 
jako první. Všichni se na sebe mu-
sejí naprosto vždycky spolehnout 
a jsou jeden velký tým – jedna vel-
ká hasičská rodina.

Velké poděkování za to, že 
naše jednotka může v současné 
době takto pracovat, patří našemu 
podporovateli – městu Sušice. Bez 
městských fi nančních prostředků 
bychom neměli tak moderní techni-
ku, která pomáhat zrychlit a zefek-
tivnit zásahovou činnost. Kvalitní 

ochranné prostředky chrání živo-
ty a zdraví hasičů při každém typu 
zásahu. Město se může na oplátku 
spolehnout, že v naší jednotce na-
jde vždy oporu při jakékoliv mi-
mořádné události a pomoc nikdy 
neodřekneme.“

Jaký je postup po ohlášení ne-
hody, či požáru a jak spolupra-
cujete s profesionální hasičskou 
jednotkou?

„Pokud někdo nahlásí jakoukoliv 
mimořádnou událost na tísňovou lin-
ku 150 nebo 112, operátor Krajského 
operačního informačního střediska 
začíná okamžitě vyhlašovat poplach 
pro jednotlivé zásahové jednotky. 
Pořadí je jasně dané podle předur-
čení pro druh mimořádné událos-
ti. Pro výběr správné jednotky musí 
získat nejprve od oznamovatele co 
nejvíce informací o aktuální situaci 
a poslal na místo dostatek sil a pro-
středků. Podle poplachového plánu 
vysílá vždy jednotku HZS (Hasič-
ského záchranného sboru – hasičů 
profesionálů), která musí vyjet do 
2 minut od nahlášení. 

JSDHO Sušice (jednotka sboru 
dobrovolných hasičů obce) je vedena 
jako typ JPO III. V praxi to zname-
ná, že musíme vyjíždět do deseti mi-
nut od vyhlášení poplachu. V tomto 
časovém období je ale vše – hasič 
musí přijít či přijet do zbrojnice, ob-

léknout si zásahový oděv a podle po-
kynů velitele zaujmout danou pozici. 
10 minut není dlouhá doba, přesto 
jednotka limit nepřekračuje a ve vět-
šině případů vyjíždí první zásahové 
vozidlo 5 min – 6 min od vyhlášení 
poplachu. Je to také díky tomu, že 
mnozí z hasičů bydlí blízko hasičské 
zbrojnice nebo se sem stačí dopravit 
za krátkou dobu vlastním osobním 
vozidlem. 

Spolupráce mezi profesionální-
mi a dobrovolnými hasiči je v Sušici 
na té nejlepší úrovni. Potkáváme se 
vzájemně nejen u zásahů, ale také 
při cvičení a výcviku. Velkou roli 
hraje i skutečnost, že profesionální 
hasiči jsou stále v hasičské zbrojnici 

místního dobrovolného 
sboru a mnoho z nich je 
zároveň i členy naší zá-
sahové jednotky.“

Jakou techni-
ku v současnosti 
využíváte?

„V dnešní době 
pracujeme s moderní 
hasičskou a záchranář-
skou technikou. V mi-
nulosti to ale nebylo 
pravidlem. Měli jsme 

většinou třicet let stará vozidla, ani 
technické prostředky nebyly na tak 
vysoké úrovní. Pořizovací nákla-
dy byly vysoké, protože se jedná 
o speciální vozidla k jednostranné-
mu využití. V současné době ale vy-
užíváme různé dotace, např. z EU, 
Plzeňského kraje, Mas Pošumaví 
atd. A vozový park se obměňuje.

Jako prvovýjezdové vozidlo po-
užíváme CAS 20 S2R Tatra Terrno 
z roku 2011, které je předurčeno na 
všechny typy mimořádných událos-
tí. Druhou cisternou je naše „Stará 
bába“ CAS 32 S3R Tatra 148 z roku 
1979. Díky modernizaci uskutečně-
né v roce 2006 ji stále využíváme, 

Krizový štáb vyzývá všechny občany k dodržování na-
řízených krizových opatření k zabránění šíření nákazy Co-
vid 19. Předně se jedná o nošení ochrany dýchacích cest. 
Nákaza se přenáší hlavně dýchacími cestami. Nejenom 
při dýchání, ale rovněž při mluvě. Nošení ochrany dýcha-
cích cest se řídí zásadou „Já chráním tebe, ty chráníš mě.“ 

V poslední době je patrná značná netolerance ze strany 
spousty obyvatel města. Chodí bez ochrany ve venkovních 
prostorech i v místech, kde nelze dodržet doporučený odstup 
2 m. Na chodnících, v uličkách, v obchodech. Mnoho oby-
vatel si rovněž myslí, že s příchodem tmy nemusejí ochra-
nu používat. Je to naivní přístup. Taktéž správné nasazení 
ochrany dýchacích cest hraje důležitou roli. Myslet si, že 
zakrýt pouze ústa je dostačující je omyl. Druhým důleži-
tým faktorem je dodržování již zmíněného odstupu mezi 
lidmi. Třetím důležitým faktorem je pobývání na veřejných 
místech nejvýše v počtu 2 osob. Toto se rovněž nedodržu-
je. I v centru města je vidět skupinky diskutujících osob. 
Do šíření nákazy a statistiky přispívá rovněž nezodpověd-
né setkávání různých skupin osob na soukromých akcích. 

Všichni bychom již chtěli, aby došlo k uvolnění restrik-
cí, abychom se mohli nadechnout. Jenže to má háček. Bez 
nás to nepůjde. Místo toho, aby se situace lepšila, dochází 
k další vlně šíření nákazy, jak můžete vidět na grafu (viz 
str. 2). Situace je nejhorší od září 2020. Do tohoto vývoje 
jistě promluví i šíření dalších mutací viru. 

Zatím jedinou cestou, která vede k uvolnění restrikcí, 
jsou námi dodržovaná nařízená opatření. V opačném pří-
padě se můžeme dočkat pouze zpřísnění opatření a tvrdých 
restrikcí, jak to můžete pozorovat v některých okolních ze-
mích. To si asi nikdo z nás nepřeje. 

Spoléhat na očkování a léky nemůžeme. Sami vidíte, že 
očkování je proces na mnoho měsíců. Prozatím nejúčin-
nějším opatřením v šíření nákazy jsou námi dodržovaná 
doporučená pravidla ochrany. Děkujeme za pochopení. 

Krizový štáb Zimní cvičení – záchrana osoby, pod kterou se prolomil led.

Starosta Petr Mottl telefo-
nicky projednával s hejtman-
kou Plzeňského kraje Ilonou 
Mauritzovou přípravu očko-
vacího centra ORP Sušice pro 
další věkové skupiny v období 
března a dubna, kdy už by mělo 
být dostatek vakcín. V současné 
době je zatím v provozu očkovací 
centrum pro seniory 80+. S jed-
natelem sušické nemocnice Jiřím 
Vlčkem pak starosta řešil orga-
nizační připravenost očkovacího 
místa. Toto centrum by v plném 
provozu mělo zvládnout naoč-
kovat až cca 300 občanů ORP 
Sušice denně.   -red-
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V těchto dnech nás nejvíce za-
městnává provádění dezinfekce. Tu 
provádíme např. v prostorách su-
šické nemocnice, ve zdejších ma-
teřských školách, v MŠ v Hrádku 
u Sušice a v místní základní škole.“

Na konci roku jste čtenáře SN 
seznámili s novým speciálním 
vodním skútrem pro záchranu 
tonoucích. Již jste ho využili? 

„S vodním skútrem jsme zatím 
pracovali jen teoreticky. Seznámili 
jsme se s obsluhou a troufám si říct, 
že už by dovedl použít každý z nás. 
Z médií a sledování života kolem 
nás ale víme, že v zimním období 
je velmi moderní otužování. Chtěli 

jsme být připraveni na situaci, kdy 
by někdo přecenil své schopnos-
ti nebo nesprávně odhadl situaci. 
Stejně tak se mnohokrát pod někým 
prolomil led. Před několika týdny 
jsme si tedy připravili zimní cvi-
čení, jehož námětem byla záchrana 
osoby, pod kterou se prolomil led. 
Reportáž včetně fotografi í je pro 
zájemce zveřejněna na webových 
a fcb stránkách.“ (viz foto str 1)

Mohli byste zhodnotit loňský 
rok?

„Loňský rok byl jiný. Úplně jiný. 
Myslím, že náš sbor se do podobné 
situace nedostal za celou dobu své-
ho působení. Měli jsme připravené 
všechny tradiční akce a setkali jsme 
se jen v únoru na Hasičském bále. 
Pak jsme jen odříkali a rušili. Ne-
setkali jsme se na Memoriálu Vác-
lava Bucifala, Den s hasiči měl být 
věnován dětem a tak bychom mohli 
ve výčtu pokračovat.

Mohli jsme dělat jen to, co je 
naším hlavním posláním. Zajistit 
činnost výjezdové jednotky. Počet 
zásahů v roce 2020 nebyl nejmen-
ší – šlo o 110 výjezdů. Toto číslo 
vlastně prozradí, že hasiči měli mi-
mořádnou událost každý třetí den. 
Mimo to je nutné zajistit údržbu 

techniky, připravit výcviky a při 
tom dodržet všechna vydaná opat-
ření. Pokud se zamyslíme, že čle-
nové jednotky dělají vše ve svém 
volném času a při svém zaměstnání 
je jasné, že na nudu mnoho prosto-
ru nezbývá.“

Zaměřme se více na jednotku 
SDH Sušice. Kdy vznikla, kolik 
má členů a jak je organizována? 

„Založení sušického hasičské-
ho sboru má svoje počátky mezi 
– velmi zkráceně formulováno – 
mezi tehdejšími členy sokolské 
jednoty. Již dva roky po založení 
jednoty sokolské, v roce 1873, se 
začíná uvažovat o začlenění složky 

hasičské mezi Sokoly. Svého napl-
nění došla na tehdejší dobu odváž-
ná myšlenka o rok později. A tak 
jen stručně k práci našich předků 
v památném roce. 26. ledna 1874 
je datována první písemná zprá-
va o činnosti složky hasičské, ve 
které jsou vymezeny dva základní 
body činnosti, ustaveno pět odborů 
hasičského sboru (např. pro obslu-
hování stříkačky, pro ochranu lidí 
a hájení majetku nebo k utvoření 
kordonu pro čerpání vody). Členo-
vé se rozdělují na zakládající, při-
spívající a výkonné. Ke schválení 
byly připraveny stanovy. V dalším 
zápisu z 24. července jsou jmeno-
vitě uvedeni členové přípravného 
výboru. 18. srpen je dnem, v němž 
vzniká po schválení stanov praž-
ským místodržitelstvím nová slož-
ka Sokola, složka hasičská. Tímto 
dnem se Sušice zařadila mezi města 
s vlastním hasičským sborem. Od 
průkopníků a zakládajících členů 
to byla myšlenka a čin na tehdejší 
dobu určitě nejen osvícený, ale také 
velmi odvážný. Vždyť první hasič-
ský sbor vznikl teprve před deseti 
roky ve Velvarech, na okrese Klato-
vy byl sušický sbor druhým. Přesto 
mu sudičky daly do vínku dlouho-

Kaleidoskop

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 110 let výročí narození Ronalda Reagana

Ronald Reagan (6. února 1911, 
Tampico, Illinois, USA – 5. červ-
na 2004, Bel Air, Kalifornie, USA) 
byl 40. prezident Spojených stá-
tů amerických (1981–1989) a také 
guvernér Kalifornie. Předtím, 
než vstoupil do politiky, byl 
hercem a předsedou hereckých 
odborů. 

Jeho kariéra začala v 21 letech, 
kdy ukončil vysokou školu v Eu-
rece. Vystudoval ekonomii a soci-
ologii. Poté komentoval v místním 
rozhlasu basketbalové zápasy týmu 
Chicago. V 26 letech se plně začal 
věnovat herectví, a to v hollywood-
ské produkci, kde natočil přes 50 
fi lmů. Svůj poslední fi lm natočil 
ve svých 53 letech, byly to povíd-
ky Ernesta Hemingwaye Zabijáci. 

Ronald byl jako politik ze za-
čátku demokrat, ale přešel k re-
publikánům, jelikož nesouhlasil 
se socialistickými tendencemi de-
mokratické vlády. Jako republikán 
vyhrál volby a stal se z něj kali-
fornský guvernér. O dvě volební 
období později se stal prezidentem 
USA, v té době mu bylo 69 let. Pou-
hé 3 měsíce poté byl na něj spáchán 
atentát. Střela naštěstí těsně minula 
srdce a Ronald přežil. Jeho skuteč-
ná smrt přišla 5. června roku 2004, 
bylo mu 93 let.

Jaký byl přínos Ronalda Re-
agana a proč si ho připomínat?

V mládí to byl výborný herec. 
Jeho herecké výkony budou vždy 
obdivovány, i když se z něj nestala 
fi lmová hvězda. Jeho herecké vý-
kony byly stejně dobré jako jeho 
politika. Za doby, kdy byl Ronald 
Reagan prezidentem, musel čelit 
Sovětskému svazu v tak zvané stu-
dené válce. Jeho působení na tom-
to poli bylo úspěšné a nedlouho po 
skončení jeho mandátu došlo k roz-
padu východního bloku. Reagano-

va politika je známá jako antiko-
munistická, jeho cílem vždy bylo 
oslabení SSSR. S Rusy se Reagan 
snažil jednat slovy, ale pro Sověty 
pouhá slova neměla význam, a tak 
proti nim Reagan musel vystupovat 
jedině z pozice síly. Za jeho vlády 
došlo k nevyhlášeným závodům 
ve zbrojení, které SSSR nedokázal 
ufi nancovat. To vedlo k jeho vý-
raznému oslabení a začátku konce 
komunistické ideologie. Co se týče 
hospodářské politiky, zastával Rea-
gan víru v co nejmenší zasahování 
státu do hospodářství, které bylo 
symbolizované nízkými daněmi 
a malým přerozdělováním veřej-
ných peněz.

Citáty Ronalda Reagana 
Ronald jako bývalý herec měl 

velmi dobrý cit pro humor, kterým 
bavil celé USA. Své proslovy pro-
kládal dost často vtipy, které míva-
ly spojitost s komunismem. Napří-
klad: Přijde muž na ústředí KGB, že 
se mu ztratil papoušek. „Proč nejde-
te na policii, ale obtěžujete nás?“
Chtěl jsem jenom, abyste věděli, že 
nesouhlasím s tím, co se ten papoušek 
naučil říkat, vysvětluje muž.“ 

Z jeho citátů jsou také velmi 
známé: „Jak byste nazval komu-
nistu?“ „No, je to někdo, kdo čte 
Marxe a Lenina.“ „ A jak byste na-
zval antikomunistu?“ „To je někdo, 
kdo Marxovi a Leninovi rozumí.“ 

Další jeho ironicky myšlený 
citát ohledně ekonomiky státu je 
například tento: „Pohled vlády na 
ekonomiku by se dal shrnout do 
několika krátkých frází: Pokud se 
to hýbe, zdaň to. Když se to stále 
hýbe, reguluj to. A když se to pře-
stane hýbat, dotuj to.“

Jan Švejd, sexta
Zdroj: Wikipedia.

org, bbc.co.uk, citaty.
net, fdb.cz

SOŠ a SOU Sušice nabízí další možnost vzdělání ve víkendo-
vém akreditovaném kvalifi kačním kurzu pro pracovníky v soci-
álních službách

150hodinový kurz splňuje podmínky §37 vyhlášky 505/2006 Sb. 
akreditace č. A2017/0734-PK. Kurz bude realizován při zájmu 
nejméně 10 účastníků. Maximální počet účastníků 25.

Harmonogram kurzu:
1. den: 6. 3. 2021 | 8.00–14.00  2. den: 7. 3. 2021 | 8.00–14.00
3. den: 13. 3. 2021 | 8.00–14.00  4. den:14. 3. 2021 | 8.00–14.00
5. den: 20. 3. 2021 | 8.00–14.00  6. den: 21. 3. 2021 | 8.00–14.00 
7. den: 27. 3. 2021 | 8.00–16.00  8. den: 28. 3. 2021 | 8.00–16.00 
9. den: 10. 4. 2021 | 8.00–15.00  10. den: 11. 4. 2021 | 8.00–15.00 
11. den: 16. 4. 2021 | 8.00–12.00
12. den: 17. 4. 2021 | 8.00–16.00– praxe 
13. den: 18. 4. 2021 | 8.00–16.00– praxe 
14. den: 24. 4. 2021 | 8.00–16.00– praxe 
15. den: 25. 4. 2021 | 8.00–16.00 praxe 
16. den: 1. 5. 2021 | 8.00–16.00 praxe 
17. den: 2. 5. 2021 – Praxe v zařízeních. 
18. den: 8. 5. 2021 – Praxe v zařízeních. 
19. den: 9. 5. 2021 – Praxe v zařízeních. 
20. den: 15. 5. 2021 – Praxe v zařízeních. 
21. den: 16. 5. 2021 – Praxe v zařízeních
Datum zkoušky bude upřesněn dle možností účastníků

Pokud by v termínu vypsaného kurzu trvala nepříznivá epidemi-
ologická situace MPSV umožnilo teoretickou výuku ve formě ON-
LINE. Podmínkou úspěšného ukončení je 80% účast v kurzu a vyko-
nání ústní závěrečné zkoušky. Po úspěšném dokončení kvalifi kačního 
kurzu absolvent získá kvalifi kaci pro výkon pracovní profese pra-
covníka v sociálních službách podle zákona 108 / 2006 Sb. Získáte 
celostátně platný certifi kát! Kurz lektorují odborníci s mnohaletou 
praxí ze sociálních služeb.

Cena kurzu: 6 400 Kč
Informace: Mgr. Jiří Vlček – garant oboru sociální činnost, Mgr. 

Anna Řáhová, kontakt: 376 326 392/122, 721 019 818. Závazné při-
hlášky zasílejte na e-mail: an.rahova@seznam.cz (přihlášku je možné 
stáhnout na stránkách školy)

Krizový štáb ORP Sušice informuje:

Hasiči pomáhají občanům i v době covidu – dokončení ze strany 1
Jaké zásahy byly největší 

a nejdůležitější?
„Asi se bude z laického posou-

zení zdát nemožné, že každý zásah 
je úplně jiný. Nerozlišujíc zda je to 
požár, technická pomoc, dopravní 
nehoda – všechny mají svá speci-
fi ka. Na některé situace se ale při-
pravit nedá. Nechají se nacvičit, ale 
jaká bude reakce, až přijedete – to 
se nedá předpovědět.

Nejtěžšími jsou bezpochyby ty, 
kdy už nedokážete pomoci, kdy utě-
šujete plačící lidi, slyšíte sténání 
zraněných. To je pak jen bezmoc… 
Většina tehdy přítomných hasičů 
a záchranářů asi nezapomene na 
zásah před necelými pěti roky, kdy 
se večer šlo několik mladíků vykou-
pat a dva nevyplavali. Po nalezení 
jejich těl probíhala dlouhá resuscita-
ce a závěr lékaře byl po téměř hodi-
ně zdrcující – „přikryjte je“. Stejně 
si pamatujeme několikadenní zásah 
při velkém požáru v Chanovicích.

Pak jedete na další zásah, kdy 
zachráníte lidský život, zvíře, po-
můžete uchránit majetek a jsme úpl-
ně jinde – najednou cítíte, že to co 
děláte má přece jen něco do sebe. 
Naše zásahy nyní zveřejňujeme na 
našich webových a facebookových 
stránkách. Pokud má někdo zájem 
zjistit proč houkala siréna, odkáže-
me je právě sem.“

Jaká je situace letos, kolikrát 
jste od začátku roku vyjížděli?

„Letošní rok z pohledu zásahové 
činnosti není nudným. Od začátku 
roku jsme zasahovali již 20x. Pět-
krát jsme vyjížděli k požáru, dva-
krát se jednalo o technickou pomoc 
a 13x byla důvodem výjezdu ostatní 
mimořádná událost způsobená pan-
demií Covid.“

Jaká práce přibyla hasičům 
v této nelehké covidové době?

„Současná situace, která postih-
la nejenom Českou republiku, ale 
i celou Evropu v souvislosti s roz-
sáhlou pandemií a šířením koro-
naviru, zasáhla všechny skupiny 
obyvatelstva bez výjimky věku 
nebo územní příslušnosti. Dobro-
volní hasiči z celé ČR se zapoju-
jí do potřebné pomoci ostatně jak 
už to dělají ve své historii celé tři 
století. Ani naše jednotka nezů-
stává pozadu a snažíme se pomoci 
obyvatelům města Sušice a obcím 
spadající pod ORP města Sušice. 
Naše pomoc spočívala na začátku 
pandemie hlavně v rozvozu roušek, 
dezinfekčních prostředků, každo-
denní dezinfekci veřejných prostor 
a na požádání jsme spolupracovali 
s místními Sociálními službami. 

věkost, asi i jako ostatním sborům. 
Místní hasiči, jeden čas nazývaní 
požárníky, zažili při svém půso-
bení několik státních zřízení. Sbor 
vznikl za vlády Habsburské mo-
narchie, ochutnal obnovenou státní 
svobodu, zažil i dobu budování so-
cialismu. Tragicky zasáhly do živo-
ta sboru obě světové války. Z první 
světové války se nevrátili tři členo-
vé, ve druhé světové válce zemřeli 
v Terezíně dva bratři. 

Pokud se rychle přeneseme do 
současnosti, tak vidíme, že u su-
šických hasičů je 79 dospělých a 24 
dětí. Zásahová jednotka má 22 čle-
nů. O technice jsme již mluvili, 
zbývá snad jen dodat, že k užívá-
ní máme budovu v ulici Na Hrázi. 
Společně s námi ji využívají profe-
sionální hasiči.“

Nedílnou součástí života ve 
městě jsou také společenské, spor-
tovní i kulturní akce, které po-
řádáte. Tradiční je Hasičský bál, 
různé soutěže a např. letní den 
s hasiči. Jaká je aktuální situace 
a jaké máte plány do budoucna?

„Při současných opatřeních ne-
vidíme žádnou příjemnou budouc-
nost. Museli jsme zrušit Hasičský 
bál, otazníky visí nad dalšími ak-
cemi. Pokud to bude jen trochu 
možné, chtěli bychom připravit to, 
co jsme byli zvyklí dříve. Každým 
rokem byla v Sušici organizována 
soutěž Memoriál Václava Bucifa-
la, máme připravený program na 
Den s hasiči. Jsme schopni na po-
žádání zajistit statické i dynamické 
ukázky. Ale konkrétní opravdu být 
nemůžeme.“

Chtěl byste čtenářům něco 
sdělit, či na něco upozornit?

„Ve společném tandemu pra-
cujeme jeden rok. Netroufáme si 
hodnotit za ostatní, ale snad hasiči 
fungují tak, jak by měli a jak se od 
nich očekává. To je naším hlavním 
úkolem. 

Za nás dva snad můžeme říct, 
že bychom chtěli – mimo návratu 
k normálnímu životu – ještě přiví-
tat několik nových hasičů. V zása-
hové jednotce určitě najdou uplat-
nění. Slíbíme jim… no musíme 
přiznat – spoustu práce. Ale taky 
poznají spoustu nových věcí, za-
jímavou techniku, další kamarády 
a pak snad přijde i den, kdy zažijí 
ten pocit, že udělali něco pro druhé, 
že někomu pomohli. Všechny, kte-
ré zajímá naše práce a činnost ještě 
znovu pozveme na webové a face-
bookové stránky hasicisusice.“

Děkuji za odpovědi a přeji co 
nejvíce úspěšných zásahů. ED
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Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících samosprávných celků a o změně někte-
rých zákonů, v platném znění.

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funkci 
referenta odboru majetku a rozvoje města – investiční technik. 
Zájemce musí splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
Požadavky: VŠ stavebního nebo technického směru, nebo SŠ s ma-
turitní zkouškou v oboru stavebnictví, znalost stavebních předpi-
sů, orientace v problematice investiční výstavby a správy majet-
ku, jednání s lidmi, práce na PC, aktivita, řidičský průkaz. Plat. 
podmínky pro 10. platovou třídu podle nař. vlády č. 341/2017 Sb. 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zama) živo-

topis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o od-
borných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bez-
úhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domov-
ský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 26. 2. 2021 na adresu Město 

Sušice, nám. Svobody 138, Sušice 342 01 Sušice.  Petr Novák 
tajemník MěÚ Sušice

Aktuality

Pracovní skupina KŠ řešila 
pomoc seniorům 80+

Ve výše uvedeném bytě musí bydlet dvě osoby.
Zájemci o pronájem bytu musejí splnit tyto podmínky:
– oba žadatelé musejí být starobní důchodci nebo musí být plně invalid-
ní a jejich celkový zdravotní stav musí být takový, že nepotřebují kom-
plexní péči
– nesmějí být dlužníky města, být v insolvenci a nesmí být proti nim ve-
deno exekuční řízení
– nesmějí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
– žadatelé nebyli v průběhu jednoho roku vyřazeni ze seznamu žadatelů
– řádně a pravdivě vyplní formulář žádosti
Bližší informace a formuláře žádostí o pronájem bytu v domě s pe-
čovatelskou službou budou podány zájemcům na Městském úřadě 
v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popří-
padě telefonicky na čísle 376 540 141 nebo v Domě s pečovatelskou 
službou, Pod Svatoborem 56, Sušice. -vm-

Město Sušice nabízí do pronájmu byt 

velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou 

v ul. Pod Svatoborem 56, v Sušici.

Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 25. ledna 2021
• Rada města souhlasila s připojením se k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“. Akce bude podpořena dne 10. března 2021 vyvěše-
ním tibetské vlajky. 
• Rada města Sušice schválila vyhlášení veřejné zakázky na nákup 

vyprošťovacího zařízení pro potřeby JSHO Sušice a technické podmínky. 
V souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky budou osloveny 3 společnosti 
a to: 1. ProIZS CZ s.r.o., Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí, 2. Nord-
stahl servis s.r.o., V Lázních 395, 35401 Jílové u Prahy, 3. Duffek s.r.o., 
Košetice 239, 39422 Košetice. Výsledek výběrového řízení s návrhem na 
uzavření kupní smlouvy bude projednán v radě města po jeho vyhodnocení. 
• Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komi-

se ze dne 12.1.2021. 
• Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v ob-

jektu čp. 60/III v Sušici III, ul. Nuželická na st.p.č. 461 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, ve III. nadzemním podlaží o celkové výměře 49,33 m2 (kancelář 
č. 3 o výměře 34,4 m2 + podíl na společných prostorech 14,93 m2), a jeho 
zveřejnění na úřední desce města. 
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky na akci: „Výměna výtahu Kaštanová čp. 1158“ podle směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schválila fi rmy, 
které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. OTIS a.s., Karlova 3, 
301 00 Plzeň, 2. Schindler CZ, a.s., V Oblouku 2/2295, 370 04 České Budě-
jovice, 3.VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o., Jenišov 116, 360 01 Jenišov. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo se společností AFRY CZ s.r.o., 

IČ.45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, která zpracuje 
změnu č.1 územního plánu Sušice, která byla schválena zastupitelstvem 
města dne 16. 12. 2020, v ceně 635 000 Kč bez DPH. Rada města součas-
ně pověřila starostu města podpisem smlouvy, podle přílohy. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schvále-

ní smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu letní 
a ledové plochy na rok 2021 na zimním stadionu v Sušici ve výši 
750.000 Kč organizaci TJ Sušice, z.s., Volšovská 42, 34201, Su-
šice, IČ: 43313647, podle přílohy. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení smlou-

vu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na 
rok 2021 na zimním stadionu v Sušici ve výši 380 000 Kč Kč organi-
zaci Gymnázium, Sušice, Františka Procházky 324, 342 01, Sušice, IČ: 
61781444 podle přílohy. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení smlou-

vu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na rok 
2021 na zimním stadionu v Sušici ve výši 80 000 Kč organizaci Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, p.o., 
U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČ: 00077615, podle přílohy. 
• Rada města schválila poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 

596 580 Kč za období červenec–srpen 2019 společnosti Sušická nemoc-
nice s.r.o., Chmelenská 117, Sušice, v souladu se zněním Smlouvy o za-
jištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a poskytnutí vy-
rovnávací platby uzavřené dne 27. prosince 2018. 
• Rada města vzala na vědomí návrh na jmenování architekta Karla 

Houry čestným občanem města Sušice a pověřuje PhDr. Jana Lhotáka 
a tajemníka přípravou podkladů pro jmenování.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Zasedání zastupitelstva města se bude konat ve 
středu 24. 2. 2021 od 16.00 hodin v sušickém kině.

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, popále-
ninu, ránu způsobenou úrazem či nehojící se pooperační ránu.

Městská policie Sušice, 
Náměstí Svobody 138, 342 01 SUŠICE
Tel. 376 523 250, mob. tel. 724 182 147

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 
STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE

Město Sušice přijme do pracovního poměru strážníka 
městské policie – výkon služby. Požadavky: věk od 18 let, 
středoškolské vzdělání, bezúhonnost, tělesná zdatnost, du-
ševní způsobilost, aktivita, samostatnost, spolehlivost, práce 
na PC, asertivita, řidičský průkaz skupiny „B“. Předpoklá-
daný nástup k 1. 5. 2021. 
Přihlášky musejí obsahovat: 
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu zájemce
f) datum a podpis zájemce
g) telefonní spojení (popř. e-mailové spojení)
K přihlášce se připojí tyto doklady: 
a) profesní životopis
b) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
možno dodat při pohovoru
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) souhlas se zpracováním osobních údajů (volnou formou)

Přihlášky zasílejte, případně doručte osobně do 22. 3. 
2021 na adresu Městská policie Sušice, náměstí Svobo-
dy 138, 342 01 Sušice. 
Průběh výběrového řízení: 
29. 3. 2021 – první kolo výběrového řízení: jeho součástí 
bude ústní pohovor, ze kterého budou vybráni kandidáti, kte-
ří postoupí do druhého kola. Čas pohovoru bude upřesněn.
Druhé kolo výběrového řízení: vybraní kandidáti budou 
absolvovat psychologické testy – datum bude upřesněn. 
Bližší informace obdržíte na služebně MP, e-mail: m.gregorova@
mususice.cz, nebo na tel. 376 540 201 (Martina Gregorová).

Dne 29. ledna 2021 zasedala pracovní skupina Krizového štábu, aby 
vyhodnotila nabídnutou pomoc seniorům starším 80 let s registrací a re-
zervací termínu na očkování proti Covidu 19. Zasedání řídil starosta města. 
Jednání se zúčastnil místostarosta, tajemník MěÚ, tajemník KŠ, vedou-
cí Odboru sociálních věcí, velitel a zástupce velitele MP, ředitel Charity 
a vedoucí kontaktního místa. 

První fáze pomoci seniorům 80+ proběhla v minulém týdnu. Jednalo 
se o oslovení všech seniorů 80+ ve městě s nabídkou pomoci. Nepovedlo 
se kontaktovat cca 100 seniorů. Pracovní skupina KŠ v pátek 22. 1. 2021 
proto rozhodla, že se Městská policie Sušice pokusí o víkendu tyto seniory 
kontaktovat. Povedlo se kontaktovat dalších 30 seniorů. Celkově požádalo 
o pomoc 126 seniorů starších 80 let. 

Toto číslo narostlo ještě v průběhu tohoto týdne na celkových 146 senio-
rů. Kontaktnímu místu se ozvali nerozhodnuti, nebo nezastiženi, kteří našli 
ve svých schránkách lístečky s nabídkou pomoci. Kontaktní místo pracu-
je velmi dobře zásluhou vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Šafaříkové 
a jejíchzaměstnankyň Mgr. Šroubové a Mgr. Dražkové. Ve vynikající spo-
lupráci s vedoucí očkovacího místa v Sušické nemocnici RNDr. Fedorovou 
bylo zaregistrováno 91 seniorů a část jich byla již naočkována. Registrace 
probíhá postupně v závislosti na dodávkách vakcín do nemocnice. Kon-
taktní místo za téměř dva týdny činnosti poskytlo více než 970 konzultací 
seniorům a jejich příbuzným ve vztahu k registraci a rezervaci do systému.

Specifi ckou skupinou budou imobilní senioři. Je jich ve městě celkem 
34. Vzhledem ke složitostem přepravy stávajících vakcín jejich očkování 
není možné provádět u nich doma. Čeká se na vakcínu aplikovatelnou pou-
ze jednou, kterou lze bezpečně přepravovat. Poté mobilní tým z nemocnice 
vyjede a naočkuje tyto seniory, nebo očkování provedou praktičtí lékaři. 
Strategie pro tuto kategorii je v řešení MZDR. 

V minulém týdnu byli díky spolupráci ředitelky SSMS PhDr. Vácové 
a RNDr. Fedorové naočkováni první dávkou klienti domova důchodců 
a domů s pečovatelskou službou. 

Další informace sledujte na stránkách města.    Krizový štáb

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA – SUŠICE

Nemocnice 376 530 111 | Městská policie Sušice 376 523 250
Městský úřad 376 540 111 | Úřad práce 950 128 201
Sběrný dvůr 376 520 519
(provoz. doba: út, čt 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.)

Zasedání zastupitelstev 
města v roce 2021:

24. 2. | 21. 4. | 16. 6. | 15. 9. | 10. 11. | 15. 12.

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

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

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

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

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

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

WC     1,9 m2 kuchyňka   3,9 m2

celkem :    47,0 m2 

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

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

3 – Informační prohlídka a podání dalších informací: 
Prohlídka prostoru se uskuteční po dohodě s kontaktní osobou.

4 – Lhůta a způsob podávání nabídek: 
Zájemci podají své nabídky písemně v zalepených obálkách, osob-

ně nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138, 
342 01 Sušice I tak, aby byly doručeny nejpozději do 30. 3. 2021 do 
12.00 hodin. 

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

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

6 – Práva zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo nestanovit vítězem ani jednoho z účast-

níků nabídkového řízení.
Zadavatel může zrušit nabídkové řízení před rozhodnutím o nej-

vhodnější nabídce s tím, že není povinen uhradit účastníkům náklady 
spojené s účastí v nabídkovém řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka ne-

bude splňovat podmínky stanovené výzvou.
Zadavatel může provádět změny a doplňky předmětu nabídkové-

ho řízení.
7 – Další podmínky: 
Účastníci nabídkového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spoje-

ných s účastí v nabídkovém řízení. 
Realizace pronájmu vybranému vítězi nabídkového řízení podléhá 

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

Bc. Petr Mottl, starosta města
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S velkou radostí oznamujeme, 
že jsme v anketě zvítězili! ZUŠ 
Fr. Stupky v Sušici získala cel-
kem 36,3% všech hlasů a obdr-
ží tak od společnosti Cleverlance 
fi nanční dar ve výši 88 000 Kč. 
DĚKUJEME! 

Sbírka byla zahájena 24. 11. 
2020 a spolu s dalšími příspěvky 
bude ke dni 3. 2. 2021 na našem 
účtu ve veřejné sbírce pořádané 
nadací manželů Komárkových již 
139 746,31 Kč. Ke konečnému ví-

tězství, k získání no-
vého pianina značky 
PETROF, nám tedy 
chybí ještě (nebo jen?) 79 253,69 Kč.

Děkujeme všem, kteří nám dali 
hlas, děkujeme všem stávajícím 
i budoucím přispěvatelům – vaší 
podpory si velmi vážíme! A věřte, 
že se už nesmírně těšíme na chvil-
ku, kdy vám budeme moci naživo 
zahrát nejen na nový klavír.

Milena Naglmüllerová
ZUŠ Fr. Stupky Sušice

Aktuality

Sušická ZUŠka vítězná!

Neví se, co kerak jak bude

V neděli 4. října jsme zpíva-
li naposledy. Museli jsme zru-
šit jubilejní koncert k 160. vý-
ročí a vánoční koncerty v Sušici, 
Českých Budějovicích a Straší-
ně. Inu, neví se, ale tachovský 
KOSTliveCZ  už rok připravu-
je setkání západočeských.sbo-

rů 15. května 2021, to už určitě 
nebudeme potřebovat ani rouš-
ky. A tak zkoušíme online kaž-
dou středu od 19,30 děleně doma 
u svého počítače.– soprány s Ma-
ruškou aplikací SvatoborS, alty 
s Jaruškou SvatoborA a podob-
ně tenory a basy s Andrejkou 

P. S. 31. ledna oslavila Svatava Čížková devadesáté narozeniny. 
Zapsala se do dějin sušické kultury nejen jako učitelka tanečního 
oddělení, ale také jako choreografka Sušického dětského sboru a PS 
Svatobor. Od sedmdesátých let minulého století jezdila ze svého praž-
ského bytu na chatu u Sušice a do Prahy se vracela jen na víkendy. 
S dětskými zpěváky připravila nezapomenutelné choreografi e „Jar-
ní hry“ „Otvírání studánek“ nebo „Ptačí symfonii“. Její působení 
ve Svatoboru bylo zlomové. Ve sborových scénách Pana Pickwicka 
naučila zpěváky co znamená „štronzo“ a že pohyby rukou a nohou 
musejí odpovídat obsahu skladby. Dnes už nebydlí v Bartolomějské 
ulici, ale v Senior komplexu v Praze 10. Hodně zdraví, milá Svatavo!

4. října 2020 Svatobor při žehnání svého nového praporu v kos-
tele sv. Václava zpíval zatím naposledy. foto Petra Tomášková

a s Pepčou.To víte, nám dříve 
narozeným to nejde tak lehce 
jako našim dětem a vnukům. 
Jenomže minulý týden nám ta 
prokletá pandemie zatrhla i ten 
Tachov. Znovu si se Standou 
řekneme, inu, neví se, ale máme 
před sebou celé léto a vánoční 
koncerty. A tak zase papoušku-
jeme přes počítač notu po notě 
a slovo po slově:„ Zapni a zpí-
vej, ostatní vypněte a zpívejte 
s sebou.“ A tak dokolečka celou 
hodinu. Pak se konečně všichni 
„sejdeme“ a radujeme, jak nám 
to krásně šlo. 

Nový program začínáme ká-
nonem vídeňského skladatele 
18. století Josefa Haydna „Jest-
li zítra budu žíti, kdopak to-
hle ví?“ Je jako šitý na míru. 
Všichni se učí stejnou melodii 
a až se sejdeme, bude to skladba 
čtyřhlasá coby dup. Také text po-
kračuje rozmarně: „Jestli budu 
zítra žíti, zcela jistě budu píti, 

to je hotový!“ Do současné si-
tuace zapadá také sbor slavného 
operního skladatele 19. století 
Giuseppe Verdiho, líčící odchod 
Židů z babylonského zajetí: „Va, 
pensierro, sull'ali dorate“ /Spěj, 
vzpomínko, na křídlech zlatých/. 
20. století přivedlo na svět no-
vou operní formu muzikál. Za 
nejslavnějšího a nejplodnějšího 
skladatele je považován Ang-
ličan Andrew Lloyd Webber. 
/V roce 1992 povýšen do ry-
tířského stavu a 1997 jmeno-
ván lordem./ Svatobor se pustil 
do nácviku nejznámějších me-
lodií: „Ve spánku písně své mi 
zpíval v snách“ (Fantom opery), 
„Utiš svůj pláč, Argentino“ (Evi-
ta), „Jesus Christ, tvá hvězda, 
tvá oběť, sláva jí“ /Superstar/, 
„I když je nejhůř, tak naděje 
jsou, v písmu je psáno, nesmíš 
to vzdát !“ Naše Zdenička zpívá 
alt, ale pro Svatobor je důležitá 
především jako klavíristka, kte-

Vážení občané, 
dnešním dnem začínáme uvá-

dět pravidelnou rubriku Sušic-
kých novin, která vás bude infor-
movat o dění v nemocnici a jejích 
novinkách a perspektivě.

Součástí této rubriky budou 
i odpovědi na vaše dotazy, 
které budou předkládat od-
povědní zaměstnanci nemoc-
nice. Vaše dotazy budeme 
přijímat e-mailem na adre-
se: info@susnem.cz nebo na 
tel. č. +420 733 641 537. Od-
povězeno bude vždy osobně 
a dotazy obecného charak-
teru budou řešeny na strán-
kách Sušických novin. 

SOUČASNÁ SITUACE 
V NEMOCNICI

Provoz nemocnice mo-
mentálně zásadně ovlivňuje 
řada faktorů, na které mu-
síme reagovat a přizpůsobit 
jim veškeré činnosti. 

Druhá vlna pandemie CO-
VID před nás postavila nutnost 
hospitalizace všech pacientů ze 
spádového území, kteří byli po-
zitivně testováni. Těchto občanů 
jsme přijali již téměř 200 a mno-
zí z nich museli být umístěni na 
jednotce intenzivní péče. Bohu-
žel je třeba zmínit, že tito paci-
enti jsou většinou velmi těžce 
nemocní a jak je obecně známo, 

Informace z nemocnice
na tuto nemoc není k dispozici 
odpovídající lék. 

Stav, který je pandemií CO-
VID vyvolán ve zdravotnických 
zařízeních pečujících o tyto pa-
cienty vede nutně jak ke zvýšení 
nákladů na zajištění léčby, (pře-

devším díky nutnosti používání 
ochranných pomůcek pro ošetřují-
cí personál), tak především k psy-
chickému a fyzickému vyčerpá-
ní zdravotníků, kteří poskytují 
péči v ochranných oblecích vel-
mi nemocným lidem. Není divu, 
že i mezi zaměstnanci je vyšší ne-
mocnost, která je z velké části způ-
sobena pracovním přetížením. 

I přes tyto obtíže nemocni-
ce zajišťuje potřebnou péči pro 
všechny občany Sušicka a ve 
spolupráci s okolními nemoc-
nicemi řeší i velmi těžká one-
mocnění související s pandemií 
COVID. 

V nemocnici průběžně zajiš-
ťujeme i testování obyvatel na 
COVID, a to jak antigenní, tak 
i PCR testy. V posledních dnech 
jsme pro pendlery otevřeli testo-
vání o víkendech. Každý víkend 
provedeme asi 400 testů. Bohu-
žel cca 8 % z nich je pozitivních. 

Musím zmínit i činnost oč-
kovacího centra, která je v sou-

rá v připravovaných muzikálech 
musí nahradit celý orchestr. 

Neví se, ale někdy na jaře, 
v létě či na podzim bychom chtě-
li premiérovat Pět písní o lás-
ce našeho oblíbeného skladatele 
Zdeňka Lukáše a Heslo Svatobo-
ru II. Tomáše Baierla. Samozřej-
mě k tomu přidáme lidové písně 
z našeho kmenového repertoáru, 
Jede sedlák, Akú som si frají-
renku, Horo, horo, Vítr jménem 
Jan, Vínko červené atd. Možná, 
že se nám podaří obnovit i muž-
ský sbor Svatováclav jako připo-

mínku loňského 
výročí.

I o Vánocích 
bychom mohli 
mít jednu pre-
miéru – Bene-
dicamus Domino – Šest vánoč-
ních písní pro sóla sbor, varhany 
a symfonický orchestr. Sklada-
tel a dirigent Jan Kučera pochází 
z rodu nezdických Kučerů. 

Neví se, ale držme si palce, 
protože už Albert Schweitzer 
řekl, že život na zemi skončí až 
se přestane zpívat. -JB-

časné době omezena nedostat-
kem očkovací látky. Dosud jsme 
provedli cca 800 očkování a ne-
mocnice je připravena (v pří-
padě dostatku vakcíny) zajistit 
potřeby očkování regionu v pl-
ném rozsahu. 

Všechny činnosti s pan-
demií COVID mají dopad do 
provozu nemocnice. V sou-
časné době je otevřeno lůž-
kové oddělení akutní inter-
ní péče a 2 lůžková oddělení 
následné péče. 

Otevření dalšího lůžko-
vého oddělení je limitováno 
probíhající pandemií COVID 
a s tím související personál-
ní situací v oblasti zajištění 
ošetřovatelské péče a samo-
zřejmě akutním nedostatkem 
lékařů v dané odbornosti. 

V dnešním složité době ne-
mocnice poskytuje akutní péči 
v rozsahu podle potřeb regionu, 
ale je nutno zmínit, že za cenu 

mimořádného vypětí zaměstnanců. 
Děkujeme tímto za podporu 

všech, kteří nám ji vyjadřují ať 
už hmotně nebo slovně a ujiš-
ťujeme, že nemocnice vyvine 
maximální úsilí o zajištění zdra-
votní péče pro občany regionu. 

Bc. Jiří Vlček, MBA
jednatel

Sušická nemocnice s.r.o. Ilustrační foto ze sušické ZUŠ
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MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
– UZAVŘENO! 

KANCELÁŘ SUŠICKÝCH NOVIN
– UZAVŘENA!

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

Archiv Sušických novin a fotogalerii najdete 
na www.kulturasusice.cz v sekci Sušické noviny.

Žihobce

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

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava POZASTAVENA!

GALERIE NETOPÝR
Tváří v tvář – výstava POZASTAVENA!

Mouřenec

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

Kašperské Hory

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

Horažďovice

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

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

Klatovy

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE 
www.muzeum.klatovynet.cz 
Otevírací doba – UZAVŘENO!
do 28. března 2021
RETRO – POZASTAVENO!

13. listopadu – KD Sokolovna
MŇÁGA A ŽĎORP – koncert

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

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

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
– UZAVŘEN! 

GALERIE SIRKUS 
– UZAVŘENA! 
Výstava:

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice – UZAVŘENO! 

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE – UZAVŘENA! 

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

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

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

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

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

17. května od 8 hod. – náměstí Sušice

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

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

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

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

Sušice

Region

Síť 20 km pěších stezek a hippostezek v okolí 
Sušice, která vám představí město ze všech směrů 
– jako město královské s bohatou historií a celou 
řadou kulturních památek i jako město moderní 
a krásné architektury 20. století. Představí vám Su-
šici jako kolébku sirkařství i jako oporu husitů. Jako 
místo, kde se můžete na chvilku zastavit u jednot-
livých zastavení kované křížové cesty nebo kde se 
můžete vyřádit s dětmi při putování podél Otavy.

KAM VÁS PAVUČINA ZAVEDE?
Pavučina vede po čtyřech vrcholech (Svatobor, 

Stráž, Kalovy, Žižkův vrch) i údolím řeky Otavy 
(Na Pátečku). Ke každému z těchto bodů vede jedna 
stezka, která má jedinečnou tématiku. Dva okru-
hy se pak klikatí přímo městským centrem a jeden 
„velký“ pak spojuje všechna vrcholová místa. Po-
kud by vás putování okolím Sušice bavilo, může-
te se ještě vydat na vrchol Hrádek k soše sv. Jana 
Nepomuckého. Kopec na sever od Sušice je téměř 
bez stromů, a díky tomu je odsud vidět do všech 
světových stran. Více na www.branasumavy.cz

Trasy: 
• Sušice město královské – první městský okruh
• Architektura XX. století– druhý městský okruh
• Křížová cesta na Andělíček
• Zábavné putování kolem řeky Otavy
• Hadí stezka na Svatobor
• Sušice – kolébka sirkařství
• Sušické setkání s kalichem
• Cestou nejkrásnějších vyhlídek
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Poděkování

Květoslava Fischerová r. 1957, Otilie Mériová r. 1947, Marek 
Chodulík r. 1978. 

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

Na závěr ochutnávka místních vín.

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

ho města Bad Ischl. 

středa 23. června 2021

MUŽ DVOJHVĚZDY – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ –ČESKÝ KRUMLOV
Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný svár svobod-
ného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností 
a zraňující nenávistí. Tajemný– muž, zázračně kráčející vzduchem, nás 
vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už 
bychom nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních 
zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otá-

čivého hlediště.
sobota 26. června 2021

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

likérů. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. 

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

ochutnávky uzených ryb z jezera.

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

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Rodinné centrum Sušice 

– Medvídek, z.s.
SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Pondělí – Pátek od 8.30 do 11.30 – Montessori miniškolka pro děti 
Koncept pedagogiky podle lékařky Marie Montessori je zcela odlišný od tradičního pojetí 

vzdělávání. Montessori není založeno na memorování, ale na zkušenostech. Výuka 

v Montessori školce se řídí několika principy, mezi které patří například partnerský 

přístup, svobodná volba práce, věková různorodost, spolupráce, a další. Vhodné pro 

děti 1– 6 let, průvodce Petra Haisová Marková s diplomem Montessori, čtecí babička 

Jiřina Klímová, max. kapacita 6 dětí, leden–duben 2021, 1 měsíc celkem 1 500 Kč, 

1 týden 500 Kč, 1 dopoledne 100 Kč, 1 hodina 50 Kč. Rezervace na tel. 724 324 757.

Čtvrtek od 15.30 do 16.30 – Rodinná poradna 
Zdravé manželské, partnerské a rodinné vztahy zahrnují i konfl ikty. Řada těchto konfl iktů 

však nemusí být včas a vhodným způsobem řešena. Hlavním cílem Rodinné poradny je 

bezplatně poskytnout pomoc rodinám s dětmi při zvládání a prevenci problémů v rodině. 

V rodinné poradně se střídají odborníci: Psycholožka, speciální pedagožka, dluhová 

poradkyně a sociální pracovnice. Během konzultace zajišťujeme hlídání dětí. Aktuální 

rozvrh poradny sledujte na facebooku a webových stránkách. V době nouzového stavu 
poradci fungují na telefonech, možno předem domluvit osobní konzultaci. 

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

POZOR: Sídlíme na nové adrese – SOU a SOŠ, U Kapličky 761, Sušice. 

Vstup: šedou brankou ulicí Smetanova, dveře Rodinného centra jsou jasně označeny naším 

logem. Možno nechat kočárky ve vestibulu. Prosím, parkujte v přilehlých ulicích blízko 

školy. Parkovací místa uvnitř areálu jsou vyhrazena učitelům školy.

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

OKÉNKO POMOCI

Pá 12. 2.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 15. 2. 13.00–15.00  Společná tvorba programu 
Út 16. 2.  9.00–12.00  Péče o sebe sama – záliby 
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 18. 2.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Promítání fi lmu – inspirace pro tvorbu
Pá 19. 2.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 22. 2. 13.00–15.00  Společné čtení z knih
Út 23. 2.  9.00–15.00  Inspirace v přírodě
Čt 25. 2.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Trénink paměti
Pá 26. 2.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity: viz program
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769, Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769, 
  Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

Děkujeme týmu lékařů a sestřiček v sušické nemocnici pod vedením 
Prim. MUDr. Jakuba Tocháčka za péči a vyléčení naší 90leté maminky. 
Maminka se v sušické nemocnici léčila s těžkým průběhem nemoci CO-
VID 19 a v současné době se již po nemoci doma zotavuje. 

Trnkovi

Odešel jsi, jak si osud přál,
avšak v našich srdcích žiješ dál.

Dne 5. ledna uplynulo dvacet let, co nás navždy 
opustil náš drahý tatínek a dědeček, pan 

Václav Žežulka
ze Sušice.

Děkujeme všem přátelům a známým za tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcera a synové s rodinami,vnoučata a také pravnoučátka.

Chráněná lokalita u Vlkonic je přírodní památka (významný 
přírodní útvar, zpravidla menší a typičtější než rezervace, část eko-
systému, na jehož formování se mohl podílet i člověk). 

Nad Vlkonicemi se zvedá jeden z osamělých pošumavských hře-
bínků. Ze všech stran obklopen poli a pastvinami tyčí se tam hustým 
lesem porostlý Džbán se stejnojmennou zříceninou hrádku na jiho-
západním okraji. Zde vrchol dosahuje výšky něco málo přes 600 m 
n. m., na opačném konci hřbetu se nachází vrch Vrch (584 m n. m.) 
a právě na jeho severozápadním svahu se na kraji převážně borového 
lesa rozkládá od roku 2012 malá přírodní památka. 

K místu se dostanete z Vlkonic po žluté turistické značce směr 
Rabí a hned u kraje lesa je k rezervaci odbočka vlevo. Nebo ze 
vsi přímou polní cestou a chráněné místo uvidíte cca po 500 me-
trech na okraji lesa ve svahu vpravo nad cestou.

Rozlohou 1,19 ha je to sice plocha neveliká, ale patří mezi ev-
ropsky významné lokality. Důvodem je zejména výskyt kriticky 
ohroženého hořečka mnohotvarého českého a společenstva mezo-
filních luk zastoupených bylinami hořcem brvitým a zimostráz-
kem alpským a dřevinou jalovcem obecným.   text a foto ED

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Vlkonice

Odešel, jak si to osud přál,
ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstává dál.

Dne 17. února uplyne rok, co nás navždy a náhle 
v padesáti letech opustil tatínek, strýc, bratr a švagr pan

Josef Krýsl
z Jiřičné.

S láskou vzpomínají dcery Barunka a Štěpánka, maminka a sestra 
s rodinou. Děkujeme všem, kdo jste ho znali, za tichou vzpomínku.

Očím jsi odešla, v srdci zůstaneš navždy. 

Dne 22. února uplyne první smutný rok ode dne, 
kdy nás opustila naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní 

Zdeňka Šašková.
Nikdy nezapomeneme na její laskavé srdce a obětavost. 

S láskou vzpomínají dcera Hana s manželem Jaroslavem, vnuci Petr a David 
s rodinami, pravnoučata Matýsek, Klárka, Elenka a Štěpánek. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

Jak bude v Sušici?
Na webu safar.info je možno sledovat vývoj počasí v Sušici. Pro-

link na tento web je umístěn i na mnoha serverech po celém světě.

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

Dne 6. února jsme vzpomněli čtvrté výročí, kdy nás
navždy opustila naše maminka, babička, sestra,
kamarádka, manželka, paní

Eva Nekvasilová
ze Sušice. S láskou vzpomínáme.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 17. února by se dožil osmdesáti let pan 

Bohumil Kolář 
od jehož skonu si připomínáme již pět dlouhých 
a smutných let. S láskou a bolestí v srdci stále 
vzpomínají syn Bohumil a dcera Hana s rodinami.
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KNIHOVNA

Milí čtenáři,
14. února proběhne Mezinárodní den darování knih. Inter-

national Book Giving Day probíhá po celém světě a jeho poslá-
ním je, jak název napovídá, darovat knihu. Akce je zaměřená 
zejména na děti a má rozvíjet zájem dětí o knihy. Poprvé se ten-
to den uskutečnil v roce 2012 a od té doby je pravidelně každý 
rok. Dejte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu do čekárny 
či třeba věnujte knihy na dobročinné účely. Knihu můžete daro-
vat do dětských domovů, nemocničních oddělení nebo nízkopra-
hových zařízení. Není žádné pravidlo, kam či komu knihu dát. 
Darovat můžete knihu novou i použitou. Oslavte svátek dávání 
knih a darujte knihu!

I my se připojujeme k této akci. A protože je knihovna stále 
uzavřena a my chápeme vaši potřebu číst, připravili jsme pro vás 
před knihovnou bedýnku, ve které jsou pro vás knihy k rozebrá-
ní. Označená bedýnka je umístěna na biblioschránce před vcho-
dem do knihovny. Tyto knihy si můžete bezplatně vzít. Prosíme, 
nevracejte je. Knihy budeme průběžně doplňovat. 

Budeme rádi, když vám bedýnka přinese potěšení.  -mk-

Dopravní nehodovost 

na Klatovsku za rok 2020

Obec Žichovice – Nadmořská výška: 450 m n. m.
Počet částí: 1 – Žichovice Katastrální výměra: 525 ha
Počet obyvatel: 678   Průměrný věk: 41,2
Pošta: Ano   Škola: Ano  Zdravotnické zařízení: Ano 
Policie: Ne    Kanalizace (ČOV): Ano 
Vodovod: Ano    Plynofi kace: Ne
Historie: První písemná zmínka o obci se nachází v proslulé 
listině, kterou kníže Břetislav I. daroval Žichovice a další obce 
v okolí benediktinům Břevnovského kláštera. (Listina je symbo-
licky uváděna k roku, v němž zemřel benediktinský mnich Vintíř 
– považovaný u nás za blahoslaveného, v sousedním Bavorsku 
za svatého – kterého kníže Břetislav I. využíval jako diplomata.)
Páni Švihovští prodali r. 1544 hrad Rabí, ale ponechali si Žicho-
vice, kdež sobě pak nynější zámek vystavěli. V krátké následující 
době několikrát změnily Žichovice svého majitele: 1549 Jindřich 
Kurzbach z Tranchenberku na Milči a Helfenburku, 1557 Dionýs 
Malovec z Libějovic, 1559 Vilém z Rožmberka. Po rodu Kavků 
z Říčan přicházejí v roce 1603 Libštejnští z Kolovrat. V době, 
kdy majitelem žichovického panství byla Alžběta Kolovratová 
z Lobkovic, vznikl důležitý dokument, berní rula, soupis půdy, 
obyvatel i hospodářských zvířat. Další majitel Jan František zdě-
děný majetek a zámek přestavěný Albrechtem do podoby, v jaké 
ho známe dnes, nedokázal udržet a v roce 1707 Žichovice koupil 
pasovský arcibiskup Jan Filip z Lamberka. Lamberkové si žicho-
vický zámek s poplužním dvorem pronajímaným různým nájem-
cům ponechali až do roku 1945. 
Výrazně se proměnily Žichovice koncem 19. století. Dál z vaziště 
vorů odplouvali plavci s vory plně naloženými dřívím. Říkáva-
lo se jim hamburáci, neboť onen legendární přístav býval jejich 
štací. Od roku 1888 cestování za prací usnadnila nová vybudo-
vaná železniční trať. Žichovice se ocitly na spojnici měst Horaž-
ďovic, Sušice, Klatov a Domažlic. V témže roce začala v obci 
pracovat další důležitá instituce, pošta. Ta od počátku nového 
století navíc získala telegrafní stanici. A do třetice roku 1888 
– je založen místní dobrovolný hasičský sbor. Jen o rok později 
začala pracovat první žichovická vápenka. Postupně se výroba 
rozšiřovala a modernizovala. 
Významné osobnosti, které jsou spojeny s obcí rodáckým pou-
tem nebo si Žichovice oblíbily: Spisovatelé Karel Klostermann, 
Ladislav Stehlík, MUDr. Jiří Pejša, filmový režisér Břetislav 
Pojar. Malíři Bohumil Ulrych, Alois Moravec, Rudolf Bém-Hla-
va. Dobřívský mlynář Karel Liška, do jehož věhlasné muškař-
ské školy jezdili mnozí významní umělci, politici, průmyslníci 
(např. Jan Werich). 
Pamětihodnosti: Žichovický zámek vznikl přestavbou renesanč-
ní tvrze ze druhé poloviny šestnáctého století, barokní Dolní a Hor-
ní most – kamenné stavby přes Nezdický potok, Kaplička svaté-
ho Aloise u základní školy, Kaplička svatého Vojtěcha u silnice 
do Nezamyslic, Sýpka, Barokní socha svatého Jana Nepomuckého
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Žichovice, taneční soubor 
Otavěnky, skupina historického šermu Rytiři-Žichovice, TJ Ži-
chovice – fotbal, Český svaz včelařů ZO Žichovice, Myslivecký 
spolek OTAVA Žichovice.
Kontakt: tel. 376 596 107, e-mail: ouzichovice@raz-dva.cz 
Úřední hodiny: Pondělí, středa 8.00–11.00, 14.00–16.00 
Starosta: Václav Hlaváč
Akce během roku – vítání občánků, únor: dětský maškarní bál, 
masopust, březen: oslava MDŽ, velikonoční dětská dílnička, čer-
ven: Dětský den, pouťové oslavy, srpen: Zámecké slavnosti, lam-
pionový průvod, rozsvicení vánočního stromku.
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, wikipedia, 
www.zichovice.cz        ED

• Obce ORP Sušice •

Žichovice

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

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

Nalžovské Hory: 16. 3. | 14. 9. 2021

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

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Policejní informační servis

KLATOVSKO – Při loňských dopravních nehodách jsme zaznamenali 
pokles v rámci tragických následků. 

Policisté na Klatovsku nepřetržitě vyhodnocují dopravní nehodovost 
a zejména rizikové jednání řidičů i dalších účastníků silničního provozu. 
Dopravní nehodovost sledují i s cílem eliminovat následky nehod. Po zjišťo-
vání nehodového děje, dopravní policisté zpracovávají analýzy míst nehod, 
různých faktorů, hledají příčiny i navrhují dopravně bezpečnostní opatření.

Policisté za předcházející rok 2020 vyhotovili analýzu, ve které zveřej-
ňujeme podrobnosti o dopravní nehodovosti i následcích. 

Policii ČR na teritoriu Klatovska bylo nahlášeno celkem 501 dopravních 
nehod, při kterých byly 4 osoby usmrceny, 4 osoby zraněny těžce a 257 
lehce. Proti roku 2019 bylo evidováno o 42 nehod více. Odhadnuté hmot-
né škody činily 37 906 200 Kč. 

Uvedeným počtem dopravních nehod se územní odbor Klatovy podílí 
13 % na celkové nehodovosti v Plzeňském kraji.

Hlavní příčiny
Nesprávný způsob jízdy  je s největším počtem dopravních nehod začle-

něn na prvním místě, jako již několik předchozích let. Evidujeme 252 pří-
padů, což je o 54 nehod více proti roku 2019. Podíl této oblasti na celkové 
nehodovosti Klatovska činí 50 %. Při  nehodách s nesprávným způsobem 
jízdy bylo 79 osob zraněno. Do této oblasti patří řidiči, kteří se plně nevěnují 
řízení vozidla, nepřizpůsobují rychlost stavu vozovky, nedodržují bezpečnou 
vzdálenost mezi vozidly i nesprávně reagují na vzniklé situace v provozu.

Nepřiměřená rychlost  byla zaznamenána ve 131 případech, což je o 3 
méně proti roku 2019, s 26 % podílem na nehodovosti. Na následky zra-
nění zemřely čtyři osoby a zraněno bylo 97 osob. Stále někteří řidiči ne-
rozumějí pojmu přiměřená rychlost. Řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit 
svým schopnostem, vliv má i psychický a fyzický stav, musí brát zřetel 
na své řidičské dovednosti, jaké jízdní vlastnosti má vozidlo i reagovat na 
povětrnostní podmínky.

Nedání přednosti v jízdě  bylo evidováno ve 44 případech, zde je zvýšení 
o čtyři nehody proti roku 2019. Podíl této kategorie na celkové nehodovosti 
činí 9 %. V souvislosti s nedáním přednosti v jízdě bylo 40 osob zraněno.

U nesprávného předjíždění došlo k 24 nehodám  s celkovým podílem 
na nehodovosti 5 %, kdy bylo zraněno 6 osob.

Nehody podle zavinění
V loňském roce řidiči motorových vozidel zavinili nejvíce nehod, kdy 

bylo zaznamenán počet  451, s podílem na celkové nehodovosti 90 %. Při 
těchto nehodách na následky zranění zemřely 4 osoby a 222 utrpělo zraně-
ní. Cyklisté zavinili 31 dopravních nehod, kdy 30 osob bylo se zraněním.  
Chodci zavinili celkem 7 a z toho děti 3 nehody. 

Řidiči pod vlivem alkoholu nebo návykových látek zavinili doprav-
ní nehody ve 43 případech. Alkohol byl zjištěn u viníků nehody, kdy byl 
výsledek měření do 1 promile u 12 řidičů, rozmezí od 1–1,5 promile v 6 
případech a 26 řidičů s výsledkem 1,5 promile i více. Návykové látky zjiš-
těny u 7 řidičů.

Důsledky
Na následky zranění na Klatovsku v roce 2020 zemřely čtyři osoby, 

s místem nehody mimo obec.

Podle místa
Nejvíce nehod bylo zaznamená-

no mimo obec, na silnicích II. třídy 
a místních komunikacích.

Časové rozpětí 
V roce 2020 byl podle eviden-

ce dopravních nehod početně nej-
horší měsíc srpen– 85, červen –  61 
a září – 53.

Nejméně dopravních nehod bylo 
evidováno v měsíci říjnu – 22 a dub-
nu – 25.

Podle dnů v týdnu evidujeme nejvíce dopravních nehod v pátek, tj. 87 
a nejméně v neděli, kdy policisté šetřili celkem 52 nehod.

Přehled nehod podle věku řidiče – zavinění řidičem motorového vo-
zidla celkem 451  nehod.

Nehody v obcích
Největší počet nehod byl 

zaznamenán v Klatovech – 
110, Sušici – 38, Horažďovi-
cích – 17, Nýrsko a Železná 
Ruda po 10.

Záznamy o dopravní 
nehodě

Dopravních nehod, kte-
ré nepodléhají oznamovací 

povinnosti podle zákona, bylo v roce 2020 zaregistrováno dopravním in-
spektorátem 721 a obvodními odděleními 232. Uvedené dopravní nehody 
byly oznámeny na policii a řešeny na euroformulář, kdy viník dopravní ne-
hody byl za porušení předpisů vyřízen uložením pokuty v příkazním řízení.

Z tohoto počtu bylo 391 dopravních nehod srážek se zvířetem. Dále 
policisté řešili 15 malých nehod.

Celkem policisté za rok 2020 prověřili:  na dopravním inspektorátu 
1 238 a obvodních odděleních 232 dopravních nehod a událostí.

nprap. Dana Ladmanová, 19. ledna 2021
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Tradiční start Svatobor

PARA DELTA Club Sušice každoročně připravuje palačinku
M n o h o 

sportů se v dneš-
ní covidové době 
nedá provozovat. 
Jedná se zejména 

o amatérské kolektivní sporty. Ak-
tivní neposední sportovci se proto 
rozhlíží po jiných odvětvích. Prim 
hraje běh, na sněhu běžky, na ledu 
brusle a ve vzduchu paragliding. (Na 
kole v únoru jezdí jen hrstka drsoňů.) 
Že se létá v létě, je známo. Letce 
na křídle jsem ale viděl při pohledu 
na Svatobor i v tomto zimním čase. 
Obrátil jsem se tedy na místní Para 
Delta Club a požádal o detailněj-
ší přiblížení tohoto neobyčejného 
sportu. Na otázky odpovídá bývalá 
reprezentantka ČR Veronika Cul-
ková a aktuální situaci přibližuje na 
protější straně náčelník Jan Tomas.

Co je paragliding? 
„Paragliding je letecký sport 

a podle mého nejjednodušší a neje-
legantnější způsob, jak se lze dostat 
do vzduchu. Stačí vám k tomu kus 
látky, které se říká padákový kluzák 
neboli křídlo, sedačka s karabinami, 
do které připnete padák hned poté, co 

si ji oblečete na svá záda. Všechno 
vybavení sbalíte do většího batohu, 
který vám nezabere moc místa a ve-
jde se například i do skříně. Řekně-
te, můžete tohle udělat s letadlem? 
Mnozí lidé si často pletou a zaměňu-
jí paragliding s parašutismem. Je tu 
ale velký rozdíl. Parašutisté vyska-
kují z letadla, které je do vzduchu 
nejdříve musí dostat. V paraglidingu 
se jednoduše rozběhnete, uděláte tři 
kroky a už v tom lítáte. Stačí vám 
k tomu kopec s místem na odstar-
tování nebo máte-li smůlu a žijete 
někde v rovinách, použijete vlekací 
zařízení. Jen co se ocitnete nad zemí, 
najdete si stoupák, teplou vzducho-
vou hmotu, kterou ohřálo sluníčko. 
Pak už to jen točíte, kroužíte a stou-
páte vzhůru do nebeských výšin. 
Většinou co nejblíže pod mrak, kde 
termika končí, odtud si to namíříte 
na další místo, kde myslíte, že by to 
mohlo „chodit“kde by mohl být další 
stoupák. Takovýmto způsobem mů-
žete nacestovat i stovky kilometrů.“

V jakých disciplínách se 
soutěží? 

„V paraglidingu existuje něko-
lik disciplín. Zjednodušeně bych to 
rozdělila na závody v přesnosti při-
stání, přeletářské závody, akroba-

cii a ground handling. Všechny dis-
ciplíny jsou o hraní si s padákem. 
V přesnosti se snažíte trefi t při při-
stání na terč, kterému se říká pala-
činka. Kdo má v součtu za jednotlivé 
pokusy nejméně centimetrů, vyhrá-
vá. Jsou palačinkáři, kteří šlápnou 
i několikrát za sebou 0 cm v sebe-
nepříznivějších podmínkách. Na 
přeletářských závodech byste měli 
uletět předem připravenou trať a být 
co nejrychlejší. Ground handlingu 
předvádíte dovednosti s křídlem na 
zemi. Piloti umějí chodit a přelétat 
různé překážky jako jsou auta a bu-
dovy. V akrobacii se točíte s padá-
kem vysoko nad zemí, metáte kozel-
ce a předvádíte kousky, nad kterými 
se lidem tají dech. Přesnosti se věnu-
ji i já. Díky hraní si s padákem zís-
kávám jistotu při startech a přistá-
ních a cítím se bezpečně ve vzduchu. 
Můžu si tak užívat naprosté svobody 
a nezabalit to hned, když se mi nad 
hlavou sroluje padák.“

Co musí zájemce udělat, aby 
mohl provozovat paragliding? 

„Pokud si při pohledu na kříd-
la letící ze Svatoboru nebo z Ka-

lov říkáte, že to musíte rozhodně 
také zkusit, máte několik možností. 
První nejjednodušší varianta je, se 
svézt na tandemu. Druhá varian-
ta je už odvážnější. Přihlašte se na 
paraglidingový kurz. Doporučuji 
www.dooblak.cz pro let v tandemu 
a www.zakladni-skola-letani.cz/ na 
paraglidingový kurz. Po úspěšném 

absolvování paraglidingového kur-
zu, získáte pilotní průkaz, který vás 
opravňuje k letu na křídle. Na kurzu 
sice získáte pilotní průkaz, ale ne-
znamená to, že jste dobrý pilot. Je to 
podobné jako s autoškolou. Musíte 

se vylítat. Ideální je, pak kontaktovat 
ostatní piloty ve vašem okolí např. 
piloty ze Sušice z PARA DELTA 
Clubu.“

Platí v dnešní covidové době 
nějaká omezení?

„Momentálně provoz volného lé-
tání omezený není. Řídíme se dopo-
ručeními LAA a nařízeními Minis-
terstva dopravy ČR.“

V Sušici dlouhodobě působí 
PARA DELTA Club, mohla bys-
te ho trochu představit?

„29. února 1980 byl založen Klub 
závěsného létání a ten se v roce 1997 
přejmenoval na Para Delta Club 
Sušice. V roce 2020 měl 81 členů 
a sdružuje lidi, co doslova a do pís-
mene rádi létají v oblacích a milují 
svobodu. Pro někoho se může jednat 
o skupinu bláznů. Co místo toho, aby 
se šli vykoupat ve 30°C vedrech do 
řeky, potkáte v péřových bundách 
a kukle, postávat i několik hodin na 
startovačce na Svatoboru nebo Ka-
lovech, čekajíce na ty správné pově-
trnostní podmínky. Protože, když se 
jednou dostanete do stoupáku a ule-
títe pořádnou řachu, klidně i do Bu-
dějovic či Rakouska nebo si jen tak 
polítáte nad místy, která dobře zná-
te jen z jiné perspektivy, jste v tom 
až po uši. PARA DELTA Club Su-
šice je club, který nám závidí piloti 
v celém Česku. Výborná organiza-
ce, vytříbená společnost zkušených 
pilotů, kteří jsou v paraglidingu od 
samotného jeho počátku a ochota pi-
lotů se starat o starty a přistávačky, 
dělá náš klub výjimečný. 

PARA DELTA Club Sušice se 
stará o celkem tři letové terény. Dva 
na Svatoboru a jeden na Kalovech. 
Letový terén se skládá z místa, kde 
pilot startuje a místa, kde přistává. 
Na Svatoboru se za námi můžete 
zastavit a fandit nám na původním 
startu u Útulny. Najdete nás nejčas-
těji tam, ale při jiném směru větru 
se už rýsuje možnost přesunout se 
na nový start pod rozhlednou, který 
postupně chceme ještě upravit tak, 
aby byl bezpečný pro všechny piloty 
a diváky. Máme v plánu během roku 
na všechny starty případně i přistá-
ní umístit informační tabule, kde 

nejen cizí piloti najdou informace, 
jak se na daných terénech mají cho-
vat a jaká pravidla dodržovat. Nej-
sou to „kuličky“, ale adrenalinový 
sport, který díky dodržování pravi-
del, které vycházejí ze zkušeností 
pilotů a zákonů přírodu, může být 
bezpečný a dokáže generovat nád-
herné zážitky a energii do života 
na Zemi.“ 

V září jste zvala diváky na 
soutěž Šumavská palačinka. Jak 
to nakonec dopadlo? 

„Mistrovství ČR Šumavská pa-
lačinka se uskutečnila v avizovaný 
termín 12.–13. 9. Panovala bezvad-
ná atmosféra. Celá akce se vydařila 
na jedničku. 45 pilotů se snášelo na 
terč během jednoho dne v šesti ko-
lech celkem 270krát. Startovali jsme 
ze Svatoboru od Útulny a přistávali 
pod Okrouhlou, kde je ofi ciální při-

stání. Soutěže se zúčastnili mistři 
ČR, Německa, Slovinska a Norska.“ 

Proč někdy paraglidisté startu-
jí z Kalov a jindy zas ze Svatoboru?

„Záleží to na povětrnostních pod-
mínkách. Komory u padáku se ide-
álně naplní vzduchem, když fouká 
přímo na komoru (proti vám) Proto 
paraglidisté jsou nejlepší „rosničky“. 
Sledují několik předpovědí speciál-
ně vytvořených pro piloty a snaží se 
vyčíst, na který kopec bude další den 
ideálně foukat proti. Start na Svato-
boru u Útulny je na severovýchod-
ní směr. Nový start pod rozhlednou 
na jihozápad a Kalovy na severo-
západ. Podrobný popis a informa-
ce o terénech chceme také zveřejnit 
na nových internetových stránkách 
www.pgsumava.cz. Když fouká 
„mezi kozy“ mezi Svatobor a Kalo-
vy, znamená to, že piloti stojí na Ka-
lovech a Svatoboru, ale vítr jde ze se-
veru z boku a letět se pořádně nedá.“

Přistává se tady pokaždé na 
stejné louce, jsou i jiné možnosti?

„Pilot chce většinou být ve vzdu-
chu co nejdéle a uletět co nejvíce ki-
lometrů. Záleží na jaký typ přeletu 
se vydá a to je závislé na síle větru, 
který během letu vane. Pokud fou-
ká silnější vítr, letí se takzvaný zá-
fuk a přistání může být od startu 
desítky, ale i stovky kilometrů da-
leko. Rekord Svatoboru je 97 km 
František Sperl z roku 2018. Pokud 
fouká slabší vítr, může pilot zvolit 
trať v podobě trojúhelníku, obletět 
všechny jeho vrcholy a vrátit se zpět 
a přistát pod startem na přistávačce. 
Tyto lety jsou nejlépe bodovány do 
Českého poháru paraglidingu, který 
se vyhlašuje každý rok.“

Viděl jsem tu létat borce 
i v zimě, je to standardní?

„Létat se dá i v zimě, ale je to pro 
skutečné skalní nadšence nebo pilo-
ty, kteří trpí velkým letovým absťá-
kem. Ideální podmínky jsou v létě. 
V zimě většinou jen létáte rovnou 
dolů ze startu na přistání, případně 
posvahujete. To je tak, když není ter-
mika a drží vás na svahu jen vítr, kte-
rý svah nafukuje. I v zimě může být 
termika, ale je většinou slabá a padák 
se v ní neudrží. Termiku si představ-
te tak, jako když se vám v hrnci vaří 
voda a bubliny vzlínají ode dna na 
hladinu. Tak je to i ze vzduchem, 
který ohřívá povrch Země a ten pak 
putuje výše a tahle bublinka je snem 
padáčkáře. Jen prostě není vidět, tak-
že je to kumšt ji najít.“

Jaká hrozí při tomto sportu 
největší nebezpečí?

„Největší nebezpečí hrozí, když 
jste blízko zemského povrchu. A to 
nastává ve dvou případech, když 

startujete a když přistáváte. To je 
nejkritičtější místo, kdy vám padák 
může klapnout nad hlavou (zbortit 
se) je to přece jen kus látky (had-
ru) není to pevná konstrukce a vy 
se zřídíte z výšky několika desí-
tek metrů na tvrdou zem. Takový 
pád může mít fatální následky. Je 
tedy nutné se během letu na řízení 

opravdu soustředit. Piloti také říka-
jí, že si s vámi padák povídá a dává 
vám vědět, co udělá. Pokud zare-
agujete adekvátně, nemusí se vám 
nic stát. Jak se říká, nejhorší smrt 
je z vyděšení. Pokud máte výšku 
většinou se už ve vzduchu o nic ne-
bouchnete a pokud by vám křídlo 
klaplo, máte dostatek času (několik 
vteřin) na to, celou situaci vyřešit. 
Pokud si s ní neporadíte, poslední 
záchrana, která velmi dobře fun-
guje je záložní padák, který vás 
bezpečně dopraví na zem.“

Dočetl jsem se, že jste v tomto 

sportu dosáhla velkých úspěchů, 
kterých si nejvíce ceníte?

„Tohle bych vynechala. Na sou-
těžích se potkáváte s lidmi z celého 
světa. Nejvíce si cením toho, že jsem 
měla možnost potkat se se spoustou 
výjimečných lidí, kteří se stali mými 
přáteli. Medaile jsou už jen vedlej-
ší produkt.“

Startovala jste po celém světě, 
kde se vám to nejvíce líbilo, a kde 
to bylo nejobtížnější? 

„Nejdále jsem byla v Kazachstá-
nu, tam to bylo i nejtermičtější a nej-
obtížnější na přistávání. Největší záži-
tek mám z létání na pobřeží v Albánii, 
kde se přistávalo přímo na pláži.“

Jaké máte v tomto sportu 
plány?

„Přežít a užít si co nejvíce na-
létaných kilometrů do co nejvyš-
šího věku.“

Ať se vám to plní a děkuji za od-
povědi.   Eduard Lískovec
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Nový start Svatobor

Sušice z ptačí perspektivy – pohled paraglidisty po startu ze Svatoboru

Opravdový íránský tým a Jarda Melich na mezinárodním sušickém klání Šumavská palačinka (2019)

Přistání na přesnost s repre křídlem – v akci Veronika Culková

Přistání na Šumavské palačince
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Že létat je tak snadné?
Létání na padáku, které pro-

vozují členové Para Delta Clubu 
v Sušici, patří k několika málo 
sportům, které nejsou zakázané. 
Nebo jsou?

Možná je to tím, že se nejed-
ná o masový sport. Možná je to 
tím, že se podivný virus plazí 
po zemi, kdežto piloti padáků 
se pohybují v povětří.

Nevím, proč nemohu s dět-
mi hrát třeba tenis, když jsem 
s nimi 24 hod denně a jsem na ně 
sám. To mi rozum nebere. A to 
mám nějaké vzdělání. Co by tam 
v hale asi se mnou chytily?

Protože létání na padáku je 
celoroční záliba, nepřestali čle-
nové klubu létat, ani když napa-
dl sníh. Už několikrát se od za-
čátku roku sešli na kopci, aby 
provětrali plátna padáků a po-
tahali šňůrky. Zdařilý letový 
den se povedl třeba v neděli 31. 
ledna. Několik nejvytrvalejších 
zvedlo svoje plachty z bílého 
sněhu, který ležel na Útulně na 
Svatoboru. Příjemný, byť stude-
ný vítr, který vanul z údolí od 
města, se opíral do komor padá-
ků a vytvaroval je do letového 
tvaru. Pár kroků stačilo a stopy 
ve sněhu skončily uprostřed sně-
hové peřiny. 

Několik desítek minut, určitě 
víc jak 20, se nejhezčí pilot po-
vozil nad stromy na zasněženém 
svahu. Zkontroloval jmelí v ko-
runách jedlí, pohrozil kůrov-
ci likvidací a bezpečně přistál 
u potoka na sněhu. 

Ani ostatní neváhali a vy-
užili příznivých podmínek ne-
dělního odpoledne. Všichni pak 
poskládali barevné plachty na 
přistávačce pod Svatoborem.

Zatímco mnoho leteckých 
sportovců svahovalo na pro-
mrzlém nebi, vyznavači lyžo-
vání svahovali na běžkách na 
loukách nad Odolenkou. Dodr-
žovali 2 m odstupy, jak ve vzdu-
chu, tak i na zemi a všichni se 
na nedělní odpoledne vešli bez 
náznaků covidu. 

Tento prostor,  s t a r t  na 
Útulně, je pro klub nejstarší 
a nejvhodnější. 

A protože Svatobor je dost 
velký, možná se podaří upravit 
nový start na jižní straně, pod 
rozhlednou. To by byla bomba. 
Bude to vyžadovat spolupráci 
s polesím a majitelem lesů. Dou-
fám, že několik desítek pilotů, 
kteří jsou členy klubu a jejich 
hosté, se budou na startovištích 
chovat ohleduplně. Chceme lé-
tat, tak tomu musíme něco dát.

Bohužel se vlivem okolností 
a zákazů na konci letového roku 
neuskutečnil populární Noční 
slet na rozhledně. To se vždy 
všichni sešli a létání zakončili. 
Tak se v prosinci nikdo nedo-
zvěděl, kdo byl nejlepší a další 
zajímavosti. Protože být nejlep-
ším je také důležité, byť o tom 
nerozhodují jenom letecké vý-
sledky. O tom rozhoduje pře-
devším náčelník klubu. To by 
se také na některé piloty vůbec 
ocenění nedostalo. 

Vždyť nejlepším z pilotů je 
vždy ten, který úspěšně přista-
ne a další dny se na kopec vrací.

Para Delta Club Sušice přeje 
všem, sportovcům i příznivcům, 
brzké ukončení podivného stavu 
a návrat k volnému životu. Tak 
jako k volnému létání.

Náča



BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám kancelářský/obchodní 
prostor k pronájmu v Sušici jako 
jazykovou učebnu. Jednu místnost 
cca 20–40 m2 se zázemím v pěk-
ném stavu do 5.000 Kč / měsíc. Tel. 
731 107 640
Koupíme rodinný domek / chalu-
pu k trvalému bydlení na Sušicku 
(i dále v Pošumaví) s pozemkem /
zahradou do 6 mil. Kč. Stav neroz-
hoduje. Financování máme zajiš-
těno. Klidné místo. Děkujeme za 
nabídky. Tel. 731 107 640

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 
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici. Sušicko. Tel. 606 406 010
Hledám k pronajmutí menší za-
hradu, údržba + nájem samozřej-
mostí! Tel. 606 406 010
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 země-
dělskými pozemky. Je v pronájmu 
místnímu farmáři (smlouva s roč-
ní výpovědní lhůtou). Podle kata-
strální mapy je přístupné z obecní 
polní cesty. Lokalita má charakter 
polosamoty, jedná se o místo asi 
300 m od zastavěné části obce z jed-
né strany a 300 m od nejbližší stav-
by (samoty) z druhé strany. Z po-
zemku je krásný výhled do okolní 
šumavské krajiny. Cena 37 Kč/m2. 
Mobil 773 970 512 
Koupím nemovitost – byt, po-

PRODEJ
Prodám: Nivelák míchačka 
(3kolečka), pokosová pila, bou-
rací kladivo 2x, myčka, naviják 
s hadicí cca 50 m. Vše použité. 
Cena dohodou. Tel. 376 583 353
Prodám nový nepoužitý bidet, 
pisoár a sprchovací kout – za 
50% původní ceny. 3 ks zámecké 
lucerny levně. Tel. 721 216 369
Prodej krmného pečiva. Nabí-
zím ostření nožů, nůžek a no-
žíků do mašinek na maso. Tel. 
605 320 536 
Prodám jablka ze Sušicka bez che-
mického nánosu. I. kat. = 24 Kč/kg; 
II. kat. = 14 Kč/kg. Zn. Spartany 
a jiné. Tel. 606 633 919
Prodám dvoje dívčí brusle. 
Jedny velikost 26–29 a druhé 
30–33. Jako nové, 2x použité. 
Cena za jedny brusle 450 Kč. 
Tel. 723 606 833
Prodám auto Suzuki swift, rok 
výroby 2000, najeto 83.000, prv-
ní majitel, cena 10.000 Kč. Tel. 
737 873 307
Prodám půdní frézu PF 62 s brz-
děným přívěsem a příslušen-
stvím na úpravu půdy. Cena do-
hodou. Tel. 603 180 331
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejomal-
by. Tel. 792 229 217
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KOUPĚ
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027 
Koupím hoblovku s protahem nej-
lépe KDR Rojek a nějakou frézu na 
zahradu s příslušenstvím i v horším 
stavu a kovadlinu. Tel. 603 429 372
Koupím ping pongový stůl s příslu-
šenstvím. Tel. 776 372 892 
Koupím jakékoliv staré hodiny. Tel. 
605 320 536
Koupím štěně boloňského psíka. 
Tel. 607 839 779
Koupím Simson S51 Enduro, Elek-
tronik stav nerozhoduje, dále Jawa 
pionýr, moped a auto moto veteran 
díly. Tel. 776 822 803
Koupím sololit (dřevodesky) pou-
ze tl. = 3mm, jakékoliv délky/šířky, 
jenom dobré kvality. Rub dřevode-
sek musí mít čtvercové mřížkování! 
Tel.: 606 633 919
Koupím jakoukoliv tahací harmo-
niku – akordeon, chromatiku, he-
ligonku i v nálezovém stavu. Jsem 
sběratel. Mobil: 728 230 625
Koupím hoblovku se spodním pro-
tahem KDR Rojek i doma dělanou 
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 pionýra 
či babetu a míchačku malty, menší, 
starší do 500 Kč. Tel. 603 860 333
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku zn. Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel. 722 777 672

zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dnů. Tel. 
605 768 105
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylova. 
Tel. 604 578 285
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech 
3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1.500 m2 až cca 2.500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-
zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Penzistky nad 70 let. Na večerní 
pokec hledá slušný Rom. Byd-
lím na vesnici v podnájmu. Jsem 
sám a samota je zlá přítelkyně. 
Jen slušné penzistky s ZTP, kte-
ré jsou také samotné i cizinky 
nebo kdo je na ubytovně nebo 
v podnájmu. Tel. 607 786 333
Hledám brigádu jako strážný 
– hlídač apod. Důchodce. Tel. 
606 406 010
Online výuka angličtiny, pří-
prava na maturitu, opravné i při-
jímací zkoušky. Doučování ZŠ/
SŠ. Tel. 776 180 080
Hledám brigádně jakoukoliv 
práci – soboty, neděle – i za 
špatného počasí – výkopové 
práce, na stavbě, v lese a pod. 
Možno volat po 15 hod. Tel. 
604 880 966
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, te-
lefon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plotů, 
ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. 
Tel. 721 484 172

Vážení klienti a přátelé cestovní kanceláře Tempo tours, 
jsme velmi rády, že se již řada z Vás – našich klientů – poptává a objed-

nává si svoji dovolenou na letošní rok, což nás velmi těší a my věříme, 

že naše podnikání bude mít zase smysl! 

Přestože v těchto dnech i nadále musíme plnit vládní nařízení a mít 
zavřenou provozovnu jako všechny ostatní cestovní kanceláře, 

JSME PRO VÁS STÁLE NA PŘÍJMU na našem e-mailu:
tempo@tempotours.cz nebo na mobilních číslech: 

603 180 130 Pavla Sulanová | 603 503 595 Miroslava Drýková

od pondělí do pátku 9–17 hod
Tedy neváhejte se na nás obrátit s objednávkami, se zpracováním na-

bídky pro vaši dovolenou, samozřejmě i s uplatněním voucherů za ne-

uskutečněnou dovolenou z loňského roku, dále se všemi poptávkami 

a dotazy, na vše odpovíme písemně nebo telefonicky.

VYUŽIJTE SLEV FIRST MINUTE nebo LAST MINUTE! 

CENY U NÁS JSOU STEJNÉ JAKO U POŘÁDAJÍCÍCH CK I NA INTERNETU!

Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách www.tempotours.cz.

Věříme, že hlavně díky vám a vaší podpoře v nadcházejícím období, vše zvládneme!

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA VAŠE OBJEDNÁVKY !

S pozdravem 
Za CK TEMPO TOURS SUŠICE - Pavla Sulanová, Miroslava Drýková 

Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

/@skc.sirkus



České země byly během husit-
ské vzpoury, kdy Češi nepřijali za 
svého krále Zikmunda Lucembur-
ského, spravovány zemskými sně-
my. V minulém díle jsme se zasta-
vili u druhého Čáslavského sněmu 
(srpen 1422), kde se 
česká šlechta snažila 
bezvládí vyřešit tzv. 
polskou cestou – na-
bídla trůn knížeti li-
tevskému Zikmundu 
Korybutoviči – a na 
sněmu jej zvolila zem-
ským správcem. Na-
razila však na odpor 
katolické strany, jejíž zástupci se na 
sněm nedostavili. (Osud Zikmunda 
Koributoviče by stál za zvláštní po-
jednání, my se však budeme muset 
spokojit s konstatováním, že „polská 
karta“ husitům nevyšla a ve hře na-
konec zůstal jen Zikmund Lucem-
burský). Vrátíme-li se ke sněmům 
– obecně lze snad říci, že mezi je-
jich delegáty převládali umírnění 
zástupci reformace. A jak již jsme 
řekli, velmi záhy začali narážet na 
Jana Žižku. Ten pochopil, že pro-
sazení Pražských artikulů a dosa-
žení vnitřně stabilní země, dosáhne 
pouze bojem. 

Na jaře a v létě 1423 tedy Žižka 
se svým politicko-vojenským usku-
pením zvaným Menší Tábor postup-
ně porazil první alianci katolických 
i kališnických pánů (jak vidíme, ta 
„Lipanská“ nebyla ani zdaleka prv-
ní), díky čemuž v zemi přebral ini-
ciativu. Následně v Praze zasedá 
Svatohavelský sněm (konec října do 
1. listopadu 1423), který volí novou 
zemskou vládu o dvanácti členech 
(polovinu tvořili katolíci, polovi-
nu kališníci) a pověřuje ji eliminací 
„zemských zhoubců“ (míněno hlav-
ně Žižkovo polní vojsko). V první 
polovině roku 1424 však Žižka ko-
alici umírněných poráží znova a na 
podzim téhož roku vyráží s velkou 
výpravou na Moravu – cílem je Al-
brecht Habsburský. Během tažení 
však umírá.

Po době bezčasí se v roce 1426 
do čela polních vojsk dostává kněz 
Prokop Holý. Je nejen nadaným vo-
jevůdcem, ale především schopným 
vyjednavačem. Politickými jedná-
ními i silou zbraní záhy opanovává 
království a dosáhne toho, že se až 

do bitvy u Lipan polní vojska stávají 
vůdčí silou. Prokop Holý tak nava-
zuje na Jana Žižku – jeho cílem je 
donutit církev a Zikmunda k jedná-
ní, kdy proti sobě bude sedět rovný 
s rovným.

Roku 1428 proni-
kají husité až k Víd-
ni. Zikmund nabí-
zí jednání – na jaře 
1429 se poprvé setká-
vají zástupci husitů 
s odmítaným králem 
v Prešpurku (dnešní 
Bratislava). Lucem-
burk se zavazuje sjed-

nat příměří s křesťanským světem 
a dosažení účasti husitů na připravo-
vaném církevním koncilu v Basileji. 
Koncem května 1429 jedná v Praze 
o Zikmundových nabídkách Svato-
trojický sněm. 

Slíbené se však Zikmundovi vy-
jednat nepodařilo. Počátkem února 
roku 1431 o této záležitosti rokuje 
zemský sněm v Kutné Hoře. Volí 
novou zemskou vládu a rozhodu-
je o vyslání českého poselstva… 
do Polska. Polský král Vladislav 
II. Jagellonský sice v Krakově prv-
ní neformální jednání husitů s círk-
ví uspořádá, ale ta žádné výsled-
ky nepřinášejí. Teprve po porážce 
čtvrté křížové výpravy u Domažlic 
(srpen 1431) začne brát katolická 
církev husity vážně. V říjnu 1431 
přichází do Prahy pozvání od basi-
lejského koncilu. O něm jedná 10. 
února 1432 Svatodorotský sněm. 
Účastní se ho zástupci všech husit-
ských proudů. V květnu 1432 do-
chází v Chebu k přelomovému jed-
nání s vyslanci basilejského koncilu 
– výsledkem je nám již známá do-
hoda, která vstoupí do historie jako 
„Soudce chebský“.

Ve dnech 31. srpna až 6. září 1432 
zasedá Kutnohorský sněm. Připadá 
mu jediný úkol – zvolit účastníky 
husitské delegace do Basileje. A ta 
se, jak víme, koncem roku 1432 vy-
dává na cestu.

Basilejský koncil… Mnohokrát 
jsme již o něm psali. A ještě bude-
me. Je dobré si uvědomit, že husité 
byli jeho vážným, velmi vážným, 
tématem, ale ne tím nejvážnějším. 
O tom příště.

Buďte zdrávi, přátelé!
6. února 2021, Martin Mejstřík
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Husitské sněmy

Minulou hádankou byla další 
krásná zachovalá šumavská chalupa 
ve Velkém Radkově (Rogau), 700 m. 

Velký Radkov je malá vesnice, 
část města Rejštejn, od kterého se 
nachází cca 2 km severozápadním 
směrem. Tato stará ves leží nená-
padně zastrčená v severním svahu 
hory Křemelné mezi Rejštejnem 
a Zalužicemi. Turisticky je Velký 
Radkov méně známý, neleží na frek-
ventované turistické stezce. To, čím 
návštěvníky naprosto okouzlí, jsou 
zdejší z větší či menší části roube-
né chalupy, které stojí kolem malé 
návsi, dále kamenné zídky, plůtky, 
křížky a velké stromy. Převažují pů-
vodní objekty, ale je tu i několik re-
konstruovaných domů nebo novosta-
veb provedených v historizujícím 
stylu. Štěstím Velkého Radkova je, 
že ho novodobě osídli-
li lidé, kteří chovají re-
spekt k historii a úctu 
k typické šumavské 
architektuře. Na tomto 
místě obklopeném roz-
lehlými lesy a loukami 
s pasoucími se ovcemi 
se můžete cítit jak ve 
skanzenu.

Nedaleko od dneš-
ního Radkova vedla už 
v roce 1030 Vintířova 
obchodní stezka. Prv-
ními obyvateli, kteří sem přišli byli 
zřejmě hledači zlata, neboť tato ves 
leží mezi slavnými otavskými rýžo-
višti a velkými zlatonosnými štola-
mi na Křemelné a Babylonu. První 
písemná zmínka o Velkém Radkově 
však pochází až z roku 1542. Zřej-
mě však nezachycuje dobu skuteč-
ného počátku osídlení této lokality. 
Nedlouho po tomto datu však přišla 
pohroma – třicetiletá válka. Někte-
rých šumavských vsí se téměř ne-
dotkla, mnohé však byly zničeny, 
zpustly, domy se rozpadly. Po jejím 
skončení v roce 1654 na Radkově 
zůstaly čtyři pusté grunty a tři cha-
lupy. Berní rula z tohoto roku uvádí, 

že role leží ladem a domy jsou zbo-
řené. Ves ale nezanikla, přišli noví 
osadníci. Dohledal jsem, že v roce 
1893 bylo v Radkově (+ Stimling 
a Luha) 23 domů a žilo zde 189 oby-
vatel. V současné době zde tráví své 
víkendy jen chalupáři. 

Jihovýchodně od vsi směrem ke 
Klášterskému Mlýnu stojí kaplič-
ka, na kraji vsi je křížek. Na domě 
čp. 11 jsou sluneční hodiny. V oko-
lí zaujmou památné stromy, lípa na 
Wunderbachu a smrk na Stimlingu. 

Zdejší zajímavostí je kamenná 
stavba v lese, tzv. Radkovská pec, 
zvaná také Smolná, která se nachá-
zí severně od značené turistické 
cesty mezi Velkým a Malým Rad-
kovem. Stavba je dnes technickou 
památkou. Není dosud jisté, za ja-
kým účelem byla vystavěna, nicmé-

ně se předpokládá, že měla sloužit 
k výrobě kosmetických prostředků 
z pryskyřice jehličnatých stromů, 
než k samotné výrobě smoly. Jedná 
se o kamennou nedokončenou stav-
bu z počátku 20. století s kruhovým 
půdorysem o vnějším obvodu 11,2 m 
a výšce 3,6 m. Zdi mají šířku 47 cm 
a jsou zakončeny kopulovitě. V blíz-
kosti se nachází zbytky či jen zá-
klady několika dalších staveb, snad 
louhovacích bazénů. Chybí ovšem 
důkazy o tom, že by pec byla někdy 
v provozu, nejsou zde žádné stopy 
po sežehnutí kamenů. 

Podle pamětníků se na přelo-
mu 19. až 20. stol. přiženil na Velký 

POZNÁVÁTE?

Areál SOLO – ostuda nebo výzva?

Radkov nějaký holič z Vídně, patrně 
rodák z kraje. Není známo, zda si na 
Velký Radkov přinesl plány na výro-

bu kosmetických pro-
středků (esence, vonné 
masti, mýdla, aj.), nebo 
zda se dostal k plánům 
později. Pravděpodob-
ně se jednalo o jeho 
podnikatelské spojení 
s nějakým vídeňským 
podnikatelem. Z úst-
ního podání se traduje, 
že podnikatel sice pře-
dal holiči stavební plá-
ny, ale už mu nepředal 
výrobní plány. Podle ji-

ného výkladu se jednalo o podvod-
níka, který holiče ožebračil. Další 

V Sušických novinách ze dne 15. 
1. jsem si se zaujetím přečetl člá-
nek pana Pavla Marce: Sušice po-
třebuje novou městskou čtvrť (s. 9). 
A rád bych k tomuto tématu rovněž 
připojil pár poznámek. Nežiji sice 
přímo v Sušici, ale vystudoval jsem 
zdejší gymnázium a s historií toho-
to města jsem svázal i všechny své 
kvalifi kační práce. Mám toto měs-
to prostě rád a prakticky denně jím 
projíždím do práce. Ulice Hrádec-
ká a Nádražní, po kterých vede má 
cesta, vymezují areál Sola. A je to 
smutný pohled na pobořené budo-
vy, často bez oken, rozsáhlá rumiště 
a haldy suti… Kdysi slavné sirkař-
ství je doslova v troskách. Tato část 
jinak velmi fotogenického města je, 
eufemisticky řečeno, velmi nelicho-
tivá a kromě estetického nedostatku 
znamená pro město též problém ur-
bánní, ekonomický, demografi cký 
a v neposlední řadě též ekologický. 

Jako historika mě osud areálu 
mrzí o to více. Industriální památ-
ky mají stejnou historickou hodno-
tu jako ty středověké, nebo barok-
ní. Kdyby někdo přišel s nápadem 
zbourat kapli Andělů strážných, byl 
by dnes prohlášen za pomateného 
blázna – dnes, nicméně ve třicátých 
letech odmítali někteří zastupitelé 
(za národní socialisty) fi nancovat 
opravy kaple a raději by jí nechali 
zchátrat a spadnout. Zdá se to neu-
věřitelné? Stejně budou za sto let lidé 
kroutit hlavami, jak barbarsky se na-
kládalo s komplexem budov Sola, 

kterými procházela historie sirkař-
ského průmyslu. Budovami, které 
svého času hrály roli významného 
světového hráče tohoto průmyslo-
vého odvětví. Budovami, které ge-
neracím sušických obyvatel dávaly 
obživu… Nyní je z nich zdevastova-
ný brownfi eld, vřed v obličeji jinak 
krásného města. 

Brownfield v centru města 
nicméně není problém pouze Su-
šice nebo pouze českých měst. Po-
týkají se s ním všechny země, které 
procházejí postindustriální promě-
nou ekonomické struktury. Řešení 
tohoto problému jsou různá: někte-
rá města jej nechávají „vyhnít“ a pak 
daná čtvrť vypadá jak po náletu, jiná 
sahají po nemilosrdné sanaci, aby 
mnohdy architektonicky a historic-
ky cenné budovy ustoupily krabicím 
supermarketů, novým výrobním ha-
lám, „perlám“ současné architektu-
ry s fasádou z vlnitého plechu nebo 
betonových prefabrikátů a s nejistou 
perspektivou udržitelnosti. (Outsor-
sing, čili přestěhování výroby za lev-
nější prací v Sušici už také známe). 

Najdou se ale města, která se 
k problematice brownfi eldů postavi-
la jako k výzvě a k potenciální hod-
notě, kterou je třeba využít. Jinými 
slovy zachránit krásné industriál-
ní budovy a najít jim novou funkci. 
A nemusí to být nutně muzeum nebo 
infocentrum. Budovám bývalých to-
váren může být vdechnut nový život 
zapojením do městské infrastruktu-
ry. Stávají se z nich například kon-

certní síně nebo netradiční bytové 
komplexy. 

Velmi zajímavým využitím sta-
rých továrních prostor je firem-
ní nebo podnikatelský inkubátor. 
Budova továrny se zrekonstruu-
je a její interiér se rozdělí a moder-
ně vybaví, aby jej mohlo využívat 
více menších fi rem najednou. Toto 
prolnutí nového a starého vrací ži-
vot industriálním stavbám (o jejichž 
historickou hodnotu je škoda přijít) 
a zároveň oživuje ekonomiku, demo-
grafi i i atraktivitu města, když láká 
nové, začínající a potenciálně úspěš-
né podnikatele, fi rmy a start-upy. 

Firemní inkubátor je co do zamě-
ření fi rem diverzifi kovaný a tak lépe 
odolává ekonomickým krizím. (Fir-
my z různých oborů pravděpodob-
ně nezkrachují všechny na jednou). 
Podmínky ve fi remních inkubáto-
rech mohou být nastavené tak, že 
pomáhají začít s podnikáním absol-
ventům, například technologických 
oborů, pro které může být inkubátor 
zajímavá konkurenční výhoda, proč 
inovativní fi rmu s vysokou přida-
nou hodnotou založit právě v da-
ném městě. 

Jak rozvojové fondy EU, tak ná-
rodní dotační programy (v součas-
nosti) počítají s dotacemi na rekul-
tivaci brownfi eldů i s podporou na 
zřizování firemních inkubátorů, 
což může pro města znamenat vý-
znamnou fi nanční podporu. Kdyby 
se tímto způsobem podařilo zachrá-
nit nejcennější část areálu SOLO 

(komplex u kruhového objezdu a ko-
míny) a zbytek areálu byl přemě-
něn na novou obytnou čtvrť, měla 
by Sušice nejen zajištěn prostor pro 
stavební rozvoj a zajímavý ekono-
mický potenciál, ale zachránila by 
též budovy spjaté se sirkařstvím, 
které je pořád významnou součástí 
sušické identity. 

Jistě, výkup a rekultivace areálu 
by byly pro město těžkým fi nanč-
ním břemenem a realizace by za-
brala hned několik volebních obdo-
bí, nicméně jak již připomněl pan 
Marc ve svém článku, sušické za-
stupitelstvo se za první republiky 
nebálo podobně odvážných projek-
tů. Například výstavba městské čás-
ti Burynka, s veřejnými budovami, 
rozsáhlou zelení a čtvrtí vilek, vy-
stavěné podle tehdy velmi moderní 
koncepce zahradního města. Tento 
projekt sice městský rozpočet zatí-
žil téměř nad únosnou mez, nicméně 
s odstupem desítek let je možné kon-
statovat, že šlo o správné rozhodnutí, 
které pomohlo rozvoji města. Podob-
ně vizionářsky by se měla zamýšlet 
i současná zastupitelstva a pouštět 
se do obtížných projektů „ne proto, 
že je to snadné, ale právě proto, že 
je to obtížné.“ (citát JFK) A Protože 
svým rozhodnutím mohou pozitiv-
ně ovlivnit budoucnost svého města 
v horizontu dalece přesahující jejich 
politickou kariéru – a příznivě se 
rozvíjející město, je tím nejlepším 
pomníkem každého zastupitelstva.

Mgr. Adam Hanus

verze upozorňuje na možné přeru-
šení prací v důsledku 1. svět. války. 
Poslední úvaha říká, že stavba mohla 
být od počátku prováděna technicky 
špatně a od výroby se raději upustilo. 
Pravděpodobná se dnes jeví verze, 
že se jednalo o nedodržení staveb-
ního plánu možná z nepochopení 
plánu, či o úplně špatný plán. 

Na přiložené fotografi i je chalu-
pa čp. 27, která nabízí nadstandartní 
apartmánové ubytování. Její interiér 
je též stylový. Další fotografi e zachy-
cuje Smolnou pec. 

Pokud dokážete identifi kovat no-
vou hádanku, pište prosím na e-mail. 
bur.mira@seznam.cz. Děkuji. 

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy



strana 12

Wabi Daněk, Jiří Děde-
ček (ten nepřijel v roce 1989, 
byv zakázán městským výbo-
rem KSČ) a Slávek Janoušek. 
Na všech ročnících ale byl Sam-
son Lenk, ovšem v různých pře-
vlecích, takže to se nepočítá. A ti 
ostatní? Tak třeba Hop trop, Máci, 
Žalman a spol., Ivo Jahelka, Pavel 

Dobeš, Druhá 
tráva, Bo-
komara, 
Poutní-
ci, Vojta 

Tomáško, 
Pepové Nos 

a Streichl, Mi-
chal Tučný, Cop a Fore-

hand a pámbůví kdo ještě. První 
velké vystoupení v Čechách měl 
v Sušici v roce 1990 Karel Kryl. 
Třikrát přijel mág Vlasta Redl. Po-
prvé hrál za kolo pomalované ky-
tičkami, podruhé za motocykl zn. 
Pionýr (jako nedržiteli řidičského 
a technického průkazu mu byl mo-
tocykl ulou-
pen poli-
cií v jeho 
bydlišti, 
Kobeřicích 
na Moravě). Po-
třetí byl honorářem 
osobní vůz zn. Škoda 1000 MB, kte-
rý pořadatelé, aby se to rýmovalo, 
zakoupili za 1000 Kč. Vlastík se jím 

jako nešofér dal odvézt 
do Telče. Tam na vozi-
dlo zkrášlené vzkazy, 

obrázky a sloga-
ny pozapomněl. 
Z auta po něja-
ké době vytekl na 

náměs-
tí, v zákazu 

vjezdu, benzin. A ne-
bohá škodovka byla 
na náklady sušických 
pořadatelů přeměně-
na v neveselý šrot. Ke 
čtvrtému vystoupení 
Vlasty Redla v Suši-
ci, za které mu byl při-
slíben vrtulník sovět-
ské výroby, díkybohu 
nedošlo.

Folkový Judy

Folková muzika tak jak jí 
známe dnes (tedy zpívaný smys-
luplný text nejčastěji doprováze-
ný kytarou), má u nás své koře-
ny v šedesátých letech. Už roku 
1964 zpívalo publikum s Pete Se-
egerem v Praze, Brně, Plzni... We 
shall overcome! Jeho koncert se 
stal majákem pro naše otce folku 
(např. Spirituál Kvintet, Žalman) 
a do tehdejšího svobodněj-
šího Českoslo-
venska začala 
prosakovat ame-
rická folková 
vlna v popředí 
s Bobem Dylanem, 
vzorem pro mnohé pís-
ničkáře. Ti ovšem vytvo-
řili poetiku vlastní na základech 
naší lidové písně i básnické tvor-
by (např. Kryl, Hutka). Pak při-
šla okupace vojsky Varšavské 
smlouvy a následná normalizace. 

A tak čes-
kosloven-

ský folk získal 
svojí jedinečnost. Těm 

nejotevřenějším trubadúrům 
bylo zakázáno zpívat a byli nu-
ceni k emigraci. Folkový proud 
ale sílil, rostlo obecenstvo, vzni-
k a l y slavné festivaly. 

V osmde-
sátých le-
tech byla 

z inicia-
tivy Kami-

la Švelcha ze 
sušického Hi-Fi klubu 

(zároveň tehdejšího redaktora 
sušického Zpravodaje) založena 
i tradice Sušického folkového léta. 
Požádal jsem ho proto o připome-
nutí těchto akcí a on poskytl pro 
SN následující 
texty a fo-
tografi e.

 ED 
Na za-

čátku roku 
1983 jsme si 
v Hi-Fi klubu řek-
li, že to zkusíme. A tak se 
stalo. Známosti jsme měli, protože 

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní 
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. 
Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, 

tel. 376 555 070, 724 981 554, e-mail: liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění pří-
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jsme pořádali koncerty. A šup – 
na konci července tu byl 1. ročník, 

tehdy ještě jednodenní, a na něm 
1800 platících diváků. A pak to bě-

želo již samo. Zlaté roky 
u Otavy, tedy tehdejšího 
internátu, předtím hote-
lu Otava! Nejvíce živo 
tu bylo v roce 1990, kdy 
se prodalo 5000 vstupe-
nek. Ideální podmínky 
jsme však museli někdy 
v roce 1992 opustit, je-
likož majitelé hodlali 
budovat hotel… Takže 
jsme se posunuli smě-

rem na Volšovy, do bývalého kem-
pu. Ještě to šlo, ale už to zdaleka 
nebylo ono. Posléze nás vystrna-
dili městské lesy a my jsme skon-
čili /po roční pauze/ v Jitřence, bez 
jiskry v oku, na konci sil a na konci 
jedné docela dlouhé cesty. Nikdo 
dneska ani neví, kolik těch roční-
ků bylo. Odhadem asi tak dvanáct 
... nebo třináct? Nebo ještě víc? Je 
to jedno, ale rozhodně se za ta léta 
přihodilo hodně věcí, většinou dob-
rých, někdy i méně radostných.

Vystřídala se tu spousta mu-
zikantů, přičemž někteří hráli 
skoro na všech ročnících. S jed-
ním výpadkem tu byli Nezmaři, 

Pepa Streichl

Jiří Dědeček

Slávek Janoušek

Pavel Žalman Lohonka

Jaroslav Samson Lenk

Ivo Jahelka

Pavel Zajíc – Nezmaři

pořadatel Kamil Švelch

Občerstvení 
pořadatelů a muzi-

kantů měli 

na triku nejprve manže-

lé Korcovi (jako 

Hi-Fi klub), pak fi rma Vaněček 
a spol., nadnárodní 

koncern Pitra & Holý, proslavený vynikajícími nočními polévka-

mi a pronásledováním potkanů, a po nich bratři Hlaváčkové 

v legendární sestavě Silvestr Žitník, bratr František 

Holý -Salík a Mafi ano.

Ještě dnes vzpomínají 
v Hustopečích na Moravě (hlavně na poli-

cejní stanici) na rozvernou výpravu z Čech, kterou 

tvořili Nezmaři, část od Žalmana a spol, zvukaři a po-

řadatelé ze Sušice. Poznávací zájezd do místní-
ho vinného sklípku měl ab-solutní úspěch.

Logo, které doprovázelo 

všechny ročníky, je dílem pana 

Arnošta Faice.

Mirek Kovářík

Festivaly vždyc-

ky uváděl Mirek Kovářík, jed-

nou ho zastoupili Honza Dobiáš 

a Pepa Stross;

Titul Miss folkového léta získával každým rokem bratr 
František Holý-Salík. K maskotům fes-
tivalu patřili zvukaři Franta Kropík a Honza Friedl.

Wabi Daněk

Uskupení Popelky tehdy pořadatelům představil Pavel Dobeš.

Nejslavnější výrok: Jim Drengubák při interview na ČT1: 
„Když si vzpomenu na Sušici, za-čnou mi bolet játra“.

Část pořadate-

lů drží část transpa-

rentu, jehož celé znění bylo: 

Nejlepší pořadatelé zdraví nej-

lepší skupinu na světě 

(Nezmary).

Dáša Andrtová Voňková

Jiří Dědeček se zde 

zapsal písní „Proč je tolik lampa-

sáků“. Vlasta Redl zase proslul svým 

nočním výletem po okolních hradech 

a písní „Navařila sajrajtu“

K festivalu vždy 
patřili snaživí pomocníci – su-

šičtí požárníci, později hasiči. Po roce 

1990 hráli s diváky oblíbenou hru 
„Máme holé ruce!“.

Zajímavosti
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