
zakončila kapela Bossanoha, jejíž 
členové jsou také našimi absolventy. 

V říjnu –těsně před uzavřením 
celého Česka – proběhla jedna 
zkouška oslavného orchestru, na 
kterou se sjeli absolventi z celé re-
publiky. Doplnili je naši pedagogo-
vé a už z té první zkoušky bylo jas-
né, že nás čeká úžasný zážitek. Tedy 
– když se oslavný koncert uskuteč-
ní. Bohužel. Plánovaná akce měla 
proběhnout v listopadu, ale člověk 
míní a coronavirus mění. Nicméně 
jsme se dohodli, že se nevzdáme! 
Pokud se situace zlepší, tak plánu-
jeme oslavný koncert na konci le-
tošního června. Uvidíme.

A vlastně ještě něco jsme stihli. 
Máme vydaný moc pěkný výroční 
almanach, který ale zatím na své 
čtenáře čeká.“ 

Velice zdařilou akcí byl Čes-
kou televizí přenášený koncert 
klasické hudby v Rudolfinu 
v „zaplněném“ sále, kterého 
se zúčastnili i „diváci“ z vaší 
ZUŠky. Jak k tomu došlo, kolik 
a kteří tam byli?

„Výchovné koncerty v Rudol-
fi nu jsme začali se studenty gym-
názia navštěvovat už před mnoha 
lety. Několikrát jsme vyjeli i se žáky 
a učiteli ZUŠky a navázali jsme tak 
se vzdělávacím oddělením České 
fi lharmonie vlastně až přátelské 
vztahy. A proto jsme byli paní Kři-
vonoskovou, která má komunika-
ci se školami na starosti, oslove-
ni, zda bychom nepřispěli. A my 
jsme přispěli velmi rádi. Portréty 
pod vedením kolegyní Chmelíkové 
a Skrbkové vytvořili žáci v distanč-
ní výuce a poslali jsme jich skoro 
padesát. Ocenění se nám pak ná-
sledně dostalo velké. Na fb strán-
kách České fi lharmonie se portréty 
objevily a o některé byl opravdu 
velký zájem. Všechny najdete na 
naší webové stránce (zussusice.cz/
fotogalerie – A přece se učí!) i se 
jmény autorů. Všem samozřejmě 
patří velké poděkování!“

pokračování na str. 4
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Stejně jako ostatní školy se i su-
šická základní umělecká škola již 
rok potýká s důsledky pandemie 
koronaviru. (Mj. musel být též zru-
šen slavnostní koncert k 80. výro-
čí školy.) Přestože jsou podmínky 
složité a škola dobrovolná, snaží 
se učitelé i žáci problémy netradič-
ní výuky překonávat, vytrváva-
jí a rostou ve zkušené hudebníky, 
malíře, tanečníky či divadelníky. 
Škola dále zůstává líhní mladých 
umělců (celou podrobnou historii 
školy vylíčila ve svém loňském se-
riálu dlouholetá učitelka a kroni-
kářka ZUŠ Alena Fišerová) a až 
přijde čas a covid ustoupí, tak ten 
gejzír talentu vytryskne a budeme 
se opět těšit z podstatného příspěv-
ku do kulturního programu naše-
ho města. Ovšem škola je aktiv-
ní i v této distanční době na více 
frontách a o tom přinášíme rozho-
vor s její ředitelkou Mgr. Milenou 
Naglmüllerovou.

Nedávno byla dokončena kom-
pletní rekonstrukce školy. Jak se 
vám v novém prostředí pracuje?

„Krásně! A určitě mluvím za 
všechny kolegy. Nejde jen o dokon-
čení všech stavebních úprav, ale 
máme i skvělé vybavení nástrojové, 
notové, teď i počítačové. Jen ti žáci 
nám tady fyzicky chybí.“

Kolik žáků navštěvuje jednot-
livé obory?

„K dnešnímu dni (2. 3. 2021) 
máme celkem 559 žáků. Na úbyt-
ku oproti loňskému roku se samo-
zřejmě projevila současná situace. 
Nejvíce žáků ubylo bohužel v ko-
lektivních předmětech.

V hudebním oboru studuje 452 
žáků (270 v individuálních, 182 
v kolektivních předmětech), ve vý-
tvarném 61 (předmět plošná a pro-
storová tvorba navštěvuje 46 žáků, 
grafi cký design a počítačovou gra-
fi ku 15 žáků), v tanečním oboru 25 
a v nedávno otevřeném literárně 
dramatickém 21 žáků. 

K naší velké radosti se v pololetí 
ale přihlásilo 11 nových žáků. Je to 
určitě ocenění naší dobré práce i za 
takto těžkých podmínek.“

Podstatnou součástí školy je 
Sušický dětský sbor. Kolik dětí 
v něm dnes zpívá?

„Jak možná většina Sušičáků 
ví, máme celkem 4 sbory – Brouč-
ci, Sluníčka a Včelky jsou sbory 
přípravné, z nich pak zpěváci po 
vykonání postupových zkoušek po-

kračují do sboru hlavního. Celkem 
máme 178 zpěváků.“ 

Hru na jaké nástroje vyučujete?
„Naše nabídka byla a je opravdu 

rozmanitá. Podařilo se získat nové 
pedagogy a tím ji ještě rozšířit. Tak-
že – klavír, varhany, keyboard, hous-
le, violoncello, kytara, fl étna zobco-
vá i příčná, klarinet, saxofon, trubka, 
akordeon, bicí nástroje a sólový zpěv.

Výuka hry na violu a kontrabas 
na své žáky čeká. Stejně tak před-
mět elektronické zpracování hudby. 
Na konci minulého roku se nám po-
dařilo zakoupit repasované cembalo 
a od nového školního roku bychom 
výuku hry na tento nástroj rádi na-
bídli žákům 2. stupně hry na klavír.“ 

Je to právě rok od příchodu co-
vidu, jak zvládáte výuku za nou-
zového stavu?

„Na tuto otázku není lehké od-
povědět. Jarní uzavření škol nás 
zaskočilo. A koho ne. Neměli jsme 
dostatečné vybavení a výuka se 
odehrávala většinou offl ine – to 
znamená, že jsme žákům posílali 
úkoly a ty pak následně vyhodno-
covali. Ale v létě jsme přípravu 
nepodcenili, i když jsme doufali, 
že nás zavření nepotká. Všechny 
třídy jsou vybaveny počítači, za to 
patří velký dík bývalému řediteli 
panu Pekhartovi. Počítače jsme 
doplnili kamerkami, nakoupili 
jsme i notebooky a naučili jsme 
se pracovat v systému MS Teams. 
Většinu předmětů – včetně kolek-
tivních – tedy učíme online. To 
znamená, že na jedné straně sedí 
(stojí) u počítače učitel, na druhé 
straně žák. Stali jsme se tak vlast-
ně členy domácností. A díky po-
chopení všech rodičů doufám, že 
členy vítanými.

Někteří kolegové využíva-
jí i jiné komunikační kanály – 
WhatsApp, Skype, Jitsii Meet, někte-
ří střídají online výuku s offl ine vý-
ukou. Vždy ale záleží na domluvě 
se žákem, případně rodičem – 
na jejich technických a časových 
možnostech.

Takže – odpověď na vaši otázku 
– výuku v nouzovém stavu zvládá-
me. Ale raději bychom samozřejmě 
učili z očí do očí!“

Nové piano a zástupci v Rudolfi nu
Základní umělecká škola Františka Stupky žije nejen on-line

Bohužel covid přišel na vaše 
80. výročí, kdy jste měli napláno-
váno mnoho akcí. Které nakonec 
vyšly a budete ty zrušené pořádat 
třeba ještě v budoucnu?

„Oslavný rok 2020, jak jsme si 

jej nazvali, byl vskutku problema-
tický. Ze všech připravovaných akcí 
se ale přece jen něco podařilo. Hned 
loni v lednu Koncert tříkrálovnový, 
na kterém vystoupilo známé trio na-
šich konzervatoristek Hanka Stýb-
lová (klavír), Kristýna Prančlová 
(housle) a Jana Karausová (saxofon) 
za klavírního doprovodu Jakuba D. 
Smešného.

Na konci června jsme skvělou 

vernisáží otevřeli výstavu výtvar-
ných prací našich žáků v Muzeu Šu-
mavy. Výstava měla název „ZUŠka 
výtvarná a historická“ a v průběhu 
léta ji v sušickém muzeu navštívilo 
několik stovek diváků.

Ve středu 9. září jsme přesně 
v den, kdy bylo před 80 léty zahá-
jeno vyučování v Hudební škole 
v Sušici, stihli v amfi teátru za ško-
lou za vskutku krásného počasí ce-
loodpolední akci „ZUŠka ZUŠce“ 
s podtitulem Sušické ZUŠ Open. Do 
programu přispěla všechna odděle-
ní a výkony našich muzikantů byly 
i po jarní pauze ve výuce jedním 
slovem skvělé! Celý program pak 

V hledišti Rudolfi na „sedělo“ skoro 50 portrétů ze sušické ZUŠ (zde např. Leoš Janáček, na obr. výše A. Dvořák).

Vážení občané, pořadatelé akcí,
vzhledem k ustanovení novely zákona o přestupcích, účin-

né od 1. října 2016, a vzhledem k připravované obecně závazné 
vyhlášce města Sušice o nočním klidu, kterou se stanovují výji-
mečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, 
podle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vás 
žádáme, abyste nám sdělili, v jakých (konkrétních) termínech v roce 
2021 plánujete pořádání tradičních akcí, pro které přichází v úvahu 
vymezení kratší doby nočního klidu nebo stanovení výjimečných pří-
padů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Doba nočního klidu je stanovená zákonem od 22. hodiny 
večerní do 6. hodiny ranní. Prosíme vás o zaslání termínů na 
e-mail: krakovcik@kulturasusice.cz včetně uvedení kontaktu na 
pořadatele, a to do 22. března 2021. Město Sušice

Počet pozitivních osob 
s covid 19 na území ORP Su-
šice vzrostl na 500 a město 
Sušice k 8. 3. evidovalo 234 
nakažených. Všechny nemoc-
nice Plzeňského kraje pracují 
na hranici svých kapacitních 
možností (viz informace z ne-
mocnice na str. 3). 

Očkování v Sušici zdár-
ně pokračuje. Očkovací cent-
rum v sušické nemocnici vyu-
žívá veškerou vakcínu, kterou 
obdrží na týdenní období a již 
dosáhlo výkonu přes 200 oč-
kovaných denně. Nemocnice 
je schopna Sušicko očkovat 
plynule a bez problémů. Na-
očkováno bylo přes 3 000 dá-
vek a v současnosti se již očkují 
občané 70+ a učitelé. 

Obě sušické mateřské 
školy nyní zabezpečují péči 
o děti ve věku od 2 do 6 let 
pouze pro zákonné zástupce 
složek, podílejících se na cho-
du státu a to ze všech obcí na 
území ORP Sušice. (viz. str. 2)

„V této nelehké situaci bych 
znovu chtěl poděkovat zdravot-
níkům, lékařům a zaměstnan-
cům sušické nemocnice, za-
městnancům sociálních služeb 
v Sušici a všem ostatním slož-
kám, které se podílejí na zvlád-
nutí pandemie. Všichni stále 
odvádějí svojí práci s velkým 
nasazením a pečují o občany 
nejen našeho města, ale celé-
ho Sušicka,“ zdůraznil starosta 
Sušice Petr Mottl.  -red-
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PRAVIDLA VSTUPU NA MĚSTSKÝ ÚŘAD
Dnem 1. března 2021 platí podle mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. února 2021 nová 
pravidla pro pohyb ve vnitřních prostorech staveb. 

V případě vstupu na městský úřad dodržujte tyto zásady: 
• Je zakázán vstup s textilními rouškami podomácku vyrobe-

nými, s šátky či šály.
• Vstupovat na úřad můžete pouze s: 

• respirátorem FFP 2 bez výdechového ventilku
• respirátorem KN 95 (N 95) bez výdechového ventilku
• zdravotnickou obličejovou maskou (většinou je to světle mod-
rá rouška)
• rouškou s certifikátem EN 14 683 AC (většina průmyslově vy-
ráběných roušek)
• nanorouškou

• Po celou dobu pobytu v budově MěÚ noste ochranné pro-
středky řádně nasazené (zakryta ústa a nos).

• Při vstupu na úřad proveďte dezinfekci rukou (ve vestibulu 
a ve všech patrech).

• Dodržujte pravidlo 3R (respirátory, ruce a rozestupy). 
• Pamatujte na pravidlo: JÁ CHRÁNÍM TEBE, TY CHRÁ-

NÍŠ MĚ. 
• Dodržujte pokyny uvedené na vstupu. 
Poznámka: 
Stejná pravidla platí pro vstup do prodejen, provozoven slu-

žeb, zdravotnických zařízení, sociálních zařízení, do MHD a na 
nástupištích. S tím rozdílem, že ke vstupu do těchto míst nesmí-
te použít zdravotnické obličejové masky či roušky s uvedeným 
certifikátem. Vstupovat můžete pouze s prostředkem s filtrační 
účinnosti alespoň 94%. 

Krizový štáb ORP Sušice

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

A MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 1. 3. 2021

pro zajištění péče o děti určených kategorií zaměstnanců 

Na základě vyhlášení nouzového stavu dne 27. února 2021 
a přijatých krizových opatření Krizový štáb ORP Sušice rozhodl 
o provozu základních a mateřských škol od 1. března 2021 takto: 

• Mateřská škola Tylova a Smetanova v Sušici budou zabez-
pečovat péči o děti ve věku od 2 do 6 let pouze pro níže vyjme-
nované zákonné zástupce složek, podílejících se na chodu státu. 
Péče bude zajišťována pro děti zástupců složek všech obcí na 
území ORP Sušice. 

Základní informace o zajišťované péči: 
• v době 1. 3.–12. 3. 2021 zajišťuje péči MŠ Tylova
• v době 15. 3.–26. 3. 2021 zajišťuje péči MŠ Smetanova
• doba zajištění péče je 6.00–16.30 hodin
• stravování bude zajištěno péči MŠ
• Základní škola Lerchova zabezpečí otevření prostorů s vý-

početní technikou a pedagogickým dozorem pouze pro níže 
vyjmenované zákonné zástupce složek, podílejících se na cho-
du státu. Žákům 1. stupně základních škol bude tak umožněna 
distanční výuka se svými učiteli a spolužáky. Platí pro všechny 
obce ORP Sušice. 

Základní informace o zajišťované péči: 
doba zajištění péče je 6.00–16.00 hodin
stravování bude zajištěno péči ZŠ
vstup do ZŠ hlavním vchodem
školou budou zajištěny volnočasové aktivity
žáci si donesou z domova ochranné prostředky dýchacích cest
Určené kategorie zaměstnanců, pro které bude zajišťována 

výše uvedená péče o děti ve věku od 2 do 10 let: 
• zaměstnanci bezpečnostních sborů
• zaměstnanci obecní policie
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci 

v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů

• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na kraj-
ských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozdějších předpisů

• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající 
činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okres-

ních správ sociálního zabezpečení
• zaměstnanci Finanční správy České republiky
• příslušníky ozbrojených sil
• zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR, kteří vyřizují agendu 

pobytu cizinců
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené 

školy nebo školského zařízení
• pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateř-

ské školy
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochran-

né výchovy
• zaměstnanci zařízení školního stravování
• zaměstnanci České pošty, s. p.  Krizový štáb ORP Sušice

VIDEOKONFERENCE HEJTMANKY PLZEŇSKÉHO KRAJE SE STAROSTY ORP
Dne 1. března 2021 se uskutečnila videokonference hejtmanky Plzeň-

ského kraje se starosty ORP k vyhlášeným krizovým opatřením účin-
ným od 1. března 2021. Videokonference se rovněž zúčastnili funkcionáři 
krajského úřadu, ředitel Krajské hygienické stanice, ředitel Krajského 
ředitelství PČR a ředitel Krajského ředitelství HZS. 

Ředitel KHS podal stručnou informaci o situaci v kraji. 
Denně přibývá cca 1 500 nově nakažených a v rámci celé ČR 
to znamená, že každý desátý nakažený je z našeho kraje. Tzv. 
britské mutace tvoří již 80 – 90 % výskytu nákazy a je extrém-
ně vysoce nakažlivá. K přenosu ji stačí již vteřiny. Proto oceňuje 
povinné nošení respirátorů a roušek. Sdělil, že stěžejní způsoby 
přenosu jsou dva, podílející se na šíření rovnou měrou. V rodinách 
a zaměstnání. Mění se skupiny zasažených obyvatel. Nejvíce je 
zasažena skupina 45 – 59 let a na druhém místě je skupina 5 – 9 
let. Ti sice mají relativně lehký průběh, ale značně přispívají k ší-
ření nákazy. Za poslední dny a týdny byly v kraji uzavřeny desítky 
základních a mateřských škol. Nebylo výjimkou, že v jednom dni 
uzavřela KHS 15 školských zařízení. 

Zhodnotil, že neexistuje žádný rychlý recept. Pro řešení jsou 
zásadní tři pilíře: masivní testování, proočkování a trasování. 
Zdůraznil, že poslední pilíř je problematický. Zatímco na jaře 
loňského roku nakaženi udávali v průměru 3,5 kontaktu, v sou-
časné době uvádí v průměru 0,8 kontaktu. Vyjádřil to přímě-
rem: lidi žijí jako poustevníci. Nepřispívá to tomu, že se podaří 
zachytit skutečný počet nakažených. Podle něj je počet 1 500 
denně nakažených osob pouze třetinový k odhadovanému sku-
tečnému počtu nakažených. 

Ředitel Krajského ředitelství PČR oznámil, že úkolem policie 
bude kontrolovat dodržení stanovených opatření. Počet policistů 
v terénu se zdvojnásobí. Policisté budou posíleni o 88 vojáků beze 
zbraní a 20 celníků. Kontroly budou prováděny namátkově a poli-
cie vnímá citlivost situace. Nebude však tolerovat hrubé porušování 
stanovených nařízení. Zdůraznil, že i když je v současné situaci 100 
členů PČR nakaženo, policie bude schopna zajistit svoji činnost. 

Ředitel Krajského ředitelství HZS informoval o způsobu možné 
plošné dezinfekce venkovních prostorů měst a obcí. Vysvětlil způsob 
dezinfekce pomocí dostupných prostředků a postupů zpracovaných v spo-
lupráci s hygienou. V případě, že některé obce nejsou schopny zabezpečit 
dezinfekci, HZS je schopen pomoci. Starosta města položil dotaz, jaký 

má toto opatření efekt. Odpověděl mu ředitel KHS. Má to efekt v místech 
s větší koncentrací lidí a rovněž efekt psychologický. 

Starosty byla v souvislosti dezinfekce venkovních prostorů zdů-
razněna problematika dezinfekce košíků v nákupních centrech a pro-
dejnách. Po loňském roce polevila pozornost prodejců v dezinfek-
ci těchto košíků. Tyto by se měly dezinfi kovat po každém použití. 
Řešení tohoto problému vůči prodejcům je v kompetenci hygieny. 
Bylo konstatováno, že prodejci je potřeba rovněž vyžadovat po na-
kupujících používání dezinfekce a ochranných rukavic. 

Náměstek hejtmanky pro dopravu zdůraznil, že pro dopravu to 
neznamená žádné změny. Řidiči nemají oprávnění kontrolovat osoby 
cestující přes hranice okresů. První změny v dopravě budou reali-
zovány od 7. března 2021, kdy je standardní změna jízdních řádů. 

Vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu seznámil 
se situací v nemocnicích kraje. Hospitalizováno je celkem 601 
pacientů s covidem. Z toho je jich na JIP 104, na úplné plicní 
ventilaci 49 a 4 jsou na mimotělním oběhu. Očkováno je v kra-
ji 34 804 osob první dávkou a 13 166 osob druhou dávkou. Se-
známil se zámyslem očkování praktickými lékaři. Tito by měli být 
zásobováni vakcínami samostatnou cestou s podmínkou, že musejí 
zaregistrovat minimálně 100 osob. 

Hejtmanka na závěr požádala starosty o apel směrem k obča-
nům, aby dodržovali nařízená opatření, aby se zastavil nepříznivý 
vývoj nákazy covidem v kraji. 

Starosta města požádal vedoucího obvodního oddělení PČR a ve-
litele městské policie o schůzku ke koordinaci kontroly dodržování 
opatření. Schůzka je naplánována na 2. března 2021 v 10.00 hodin. 
Schůzky se rovněž zúčastní jednatel SuLeS, s kterým bude projed-
nán způsob dezinfekce venkovních prostorů v městě. 

Sušická nemocnice – očkovací centrum již naočkovalo 2005 
dávek vakcíny, z toho 695 osob již bylo očkováno druhou dávkou. 
Zdravotníci, kteří chtěli být naočkováni, již očkováni absolvovali. 
Od soboty je možnost registrace pedagogických pracovníků, oč-
kování jsou již dnes první pedagogové. 

Krizový štáb apeluje na občany. Dodržujte nařízená opatření. Jak 
se bude vyvíjet nákaza a jak dlouho budeme omezováni, je jenom 
na nás. A všichni si snad přejeme co nejrychlejší konec. Děkujeme.

Krizový štáb ORP Sušice

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP SUŠICE INFORMUJE:
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Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 15. února 2021
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, uložila – jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA před-
ložit předběžný výsledek hospodaření společnosti Sušická nemocnice s. r. o. 
Termín do 30. 3. 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická 

nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, 
uložila – jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA předložit konečný vý-
sledek hospodaření společnosti Sušická nemocnice s.r.o. Termín do 30. 6. 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, vzala na vědomí – žádost společnosti Sušická nemocnice s. r. o. 
o dotaci poskytnutou Plzeňským krajem. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, uložila jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA, ve spo-
lupráci s příslušným odborem MÚ Sušice, připravit smlouvu o poskytnutí 
dotace. Termín do 17. 2. 2021.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, vzala na vědomí informaci o průběhu inventarizace majetku 
společnosti Sušická nemocnice s. r. o. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, uložila – jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA re-
alizovat závěry z provedené inventarizace – evidence přírůstků a úbytků 
majetku a ve spolupráci s příslušnými odbory MÚ Sušice provést úpravu 
nájemní smlouvy na hmotný majetek. Termín do 30. 6. 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, uložila – jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA před-
ložit valné hromadě skutečný stav majetku s jeho dislokací k 1. 1. 2021, 
včetně inventurních seznamů přírůstků a úbytků. Termín do 31. 3. 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, vzala na vědomí návrh jednatele a dozorčí rady společnosti Sušická 
nemocnice s. r. o. na zpracování auditu účetní závěrky společnosti za rok 2020.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, schválila dodavatele auditu účetní závěrky fi rmu CCS Audit 
s.r.o, Konviktská 291, 110 00 Praha-Staré město za cenu 73 200 Kč bez DPH. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, uložila jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA prove-
dení auditu Sušické nemocnice s. r. o. ve spolupráci s vybranou auditor-
skou fi rmou. Termín do 30. 6. 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, vzala na vědomí předloženou závěrečnou zprávu forenzního 
auditu společnosti Sušická nemocnice s. r. o.
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, uložila jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA vyžá-
dat si právní stanovisko a vypracovat návrh nápravných opatření k jed-
notlivým bodům a předložit je k projednání dozorčí radě a valné hromadě 
společnosti. Termín do 31. 3. 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, vzala na vědomí fi nanční dopady operací z let 2019 a 2020 do 
hospodaření Sušické nemocnice s.r.o. v letech 2020 a 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, konstatovala chybné stanovení dohadných položek v účetnic-
tví společnosti Sušické nemocnice s. r. o. v roce 2019, které má výrazně 
negativní dopad do výsledku hospodaření v roce 2020. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, uložila jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi promítnutí 
všech uvedených fi nančních operací do účetnictví společnosti podle plat-
ných účetních standardů. Termín: do 30. 6. 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, uložila – jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA před-
ložit fi nanční plán společnosti Sušická nemocnice s.r.o. pro rok 2021. Ter-
mín do 31.3.2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, vzala na vědomí informaci o přípravě nového mzdového před-
pisu ve společnosti Sušická nemocnice s. r. o. včetně informace o dopadu 
tohoto předpisu do kolektivní smlouvy. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, uložila – jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA před-
ložit valné hromadě nově vyjednanou kolektivní smlouvu a vyčíslit fi nanč-
ní dopady na mzdové náklady roku 2021. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, vzala na vědomí informaci 3 o přípravě podkladů pro přihlášku 
do připravovaného dotačního programu pro fi nancování investic do zdra-
votnictví včetně předpokládaného rozsahu a obsahu programu. 
• Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 
081 76 302, vzala na vědomí informaci o provozu nemocnice – především 
realizaci opatření pro potlačení pandemie COVID.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

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“. Předpokláda-
ný nástup k 1. 5. 2021. 
Přihlášky musí 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, náměstí Svobody 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).

Informace z nemocnice
Vážení občané, podle svého slibu vám podávám informaci o situaci 

v Sušické nemocnici, s. r. o. za posledních 14 dnů.
Dnes rozdělím informační zprávu na část informací z běžného pro-

vozu a na část strategického výhledu a směřování nemocnice a rozsahu 
jejích služeb v postcovidovém období.

Aktuální situace v nemocnici
Nemocnice v Plzeňském kraji pracují od 21. 2. 2021 ve stavu hro-

madného postižení osob. Tento stav byl přijat z důvodů zajištění pře-
kladů pacientů do jiných zdravotnických zařízení v případech naplnění 
lůžkové kapacity jednotlivých nemocnic.

Posledních 14 dnů pracují všechny nemocnice Plzeňského kraje na 
hranicích svých kapacitních možností, a to především v poskytování 
intenzívní péče pro COVID+ pacienty.

Naše nemocnice kapacitně stačila pokrývat potřeby regionu až na 
jeden den, kdy bylo nutno transportovat 6 COVID+ pacientů na stan-
dardních lůžkách do jiných zdravotnických zařízení. Všechny trans-
porty byly provedeny v koordinaci s krajským koordinátorem této péče.

Vzhledem k vysokému nárůstu počtu hospitalizovaných COVID+ 
pacientů nemocnice restrukturalizovala jednu stanici následné péče na 
stanici pro akutní pacienty s koronavirem. V současné době naše ka-
pacita stačí na pokrytí potřeb regionu a nabídli jsme část kapacity i pro 
potřeby okolních nemocnic. Zároveň jsme změnili organizaci intenzívní 
péče a navýšili počet lůžek pro COVID+ pacienty na 6. Pro zajištění in-
tenzívní péče má nemocnice k dispozici 4 plicní ventilátory a 7 přístrojů 
pro vysokoprůtokovou dodávku kyslíku (HFNO). Tento počet intenzív-
ně ošetřovaných pacientů zapříčinil nutnost navýšení kapacity nádrže 
na kyslík. Momentálně má nemocnice zajištěnou dodávku kyslíku kaž-
dý druhý den, což je velmi nepraktické. Došlo k dohodě s dodavatelem 
kyslíku, který dodá nemocnici nádrž na 6 tun plynu.

Standardně běží odběrové centrum, které provádí cca 2 000 testů 
týdně – PCR i antigenní a v tomto týdnu začínáme spolupráci s velký-
mi podniky v regionu, které mají povinnost provádět testy – bude je 
zajišťovat nemocnice.

Standardně běží i činnost očkovacího centra, které běžně naočku-
je veškerou vakcínu, kterou obdrží na týdenní období. Již jsme dosáhli 
výkonu přes 200 očkovaných denně. Je možné konstatovat, že nemocni-
ce je schopna očkovat region Sušicka plynule a bez problémů. Čekáme 
pouze na dodávku očkovací látky.

Vzhledem k epidemiologické situaci bylo nutno omezit provoz gastro-

skopické ambulance, ostatní pracoviště nemocnice jsou v provozu v běž-
ných ordinačních hodinách.

Strategické směřování nemocnice v postcovidovém období
V současné době probíhá analýza provozu nemocnice, kterou provádí 

Plzeňský kraj a jejíž výsledkem má být určitá forma spolupráce Sušické 
nemocnice, s. r. o. a krajského zdravotnictví.

Nemocnice předala všechny požadované informace a o výsledku 
analýzy i o možné formě spolupráce budou rozhodovat a jistě také in-
formovat volené orgány Plzeňského kraje a města Sušice.

Musím se ovšem také zmínit o poměrně masivní kampani, ve 
které je nemocnice používána, nebo spíše zneužívána, některými 
občany města Sušice k prezentaci jejích zájmů. Tyto aktivity nej-
sou ve prospěch nemocnice, i když jsou tak prezentovány. Jedná se 
o pomlouvačnou kampaň, která v nemocnici způsobuje rozhořčení 
zaměstnanců a její nadregionální dopad rovněž zásadně omezuje 
možnost získávání nových lékařů a ostatních zaměstnanců – pří-
kladů je již několik.

Vyvrcholením této kampaně byla návštěva několika občanů na 
hejtmanství Plzeňského kraje, kde byly předány informace od osob, 
které v nemocnici nepracují a ani o provozu nic nevědí. Můžu se je-
nom dohadovat jaké informace byly předány, ale skutečnost, že byly 
minimálně nepřesné se, vzhledem k neznalostem jejich nositelů, nabízí.

Jen mě mrzí, že nikdo z těchto občanů neinformoval o svých nápa-
dech a návrzích buď přímo mě, nebo členy dozorčí rady nebo valnou 
hromadu společnosti a přednesl své domněnky na krajském úřadu. Mi-
nimálně bych jim předal informaci o činnosti nemocnice a organizaci 
jejího provozu.

Tímto vyzývám občany, kteří mají potřebu řešit provoz nemocnice, 
nebo pomoci její organizaci, ať tak učiní přímo v nemocnici, nikdy jsme 
v nemocnici neodmítli spolupráci na racionálních podnětech.

Je třeba si uvědomit, že úplně něco jiného je řádně se postarat o 50 
COVID+ pacientů anebo o tom jenom mluvit. 

Pokud se dozvím jakoukoliv informaci o stanovisku Plzeňského kraje 
k provozu Sušické nemocnice, s. r. o., budu vás samozřejmě informovat.

Nemocnice má zpracovaný hrubý návrh služeb, které bude poskyto-
vat v postcovidovém období, ale o tom až v příštím článku.

Všem vám přeji pevné zdraví a moc prosím podpořte nás zdravotní-
ky tím, že budete dodržovat všechna logická opatření proti šíření náka-
zy – nejen ta nařízená.  Bc. Jiří Vlček, MBA

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 22. února 2021
• Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník ob-

chodní společnosti Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 
342 01 Sušice, IČO: 08176302, poskytne uvedené společnosti po obdržení 
souhlasu jejího jednatele ve smyslu ust. §163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 10 707 606,79 Kč, a to z důvo-
du zajištění fi nanční konsolidace obchodní společnosti za účelem posky-
tování zdravotních služeb. 
• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. katego-

rie na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Sušice, Pod Antonínem 
751 a 752, teplofi kace bytových domů“ podle přílohy a fi rmy, které budou 
vyzvány k podání nabídky: DUŠEK ENERGY s. r. o., Kostelní 67, 34201, 
Sušice IČ 29161151, MONTOP CZ spol. s r. o., Hlinická 1508/9, 39002, 
Tábor IČ 04384113, INTOP Smrčka, 5. května 797, 33901, Klatovy IČ 
42838312, 2 STAVOPLAST KL spol. s r. o., Stachy 266, 38473, Stachy IČ 
40740056, Regner Václav, Studentská 464, 342 01, Sušice IČ 08769460. 
• Rada města rozhodla o zadání zakázky „Výměna náplní fi ltrů na 

ÚV Sušice“ společnosti CULLIGAN.CZ s.r.o., K Vodojemu 140, 252 19 
Chrášťany, IČ 25151827, za cenu 1 480 222,00 Kč bez DPH. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „Výměna náplní 
fi ltrů na ÚV Sušice“ se společnosti CULLIGAN.CZ s. r. o., K Vodojemu 
140, 252 19 Chrášťany, IČ 25151827, ve výši 1 480 222,00 Kč bez DPH 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 
• Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zhoto-

vitele na akci „Výměna výtahu Kaštanová 1158“ – fi rmě Schindler CZ, a. s., 
Walterovo nám. 329/3, 158 00 Praha 5, IČ 27127010, za cenu 930 000,00 Kč 
bez DPH, tj. 1 069 500,00 Kč včetně DPH. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „ Dům s pečovatel-

skou službou Sušice, Bašta 145 – stavební úpravy bytu č. 7“ se společností 
Sušická stavební, s. r. o., Tichá 873, 342 01 Sušice, IČ 00872938, ve výši 
189 364,00 Kč bez DPH, tj. 217 768,60 Kč včetně DPH a pověřila starostu 
města podpisem smlouvy. 
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce na akci: „DPS Pod Svatoborem čp. 56 – oprava podlahy 
kuchyně“ podle směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a zároveň schválila fi rmy, které budou vyzvány 
k předložení cenové nabídky: STAFIS-KT s. r. o., Pačejov – nádraží 74, 
341 01 Pačejov, Stavební fi rma RENO CZ, s. r. o., Otavská 1266, 342 01 
Sušice, D – beton s. r. o., Slovanská alej 1891/15, 326 00 Plzeň, WH STA-
WO Přeštice s. r. o., Komenského 75, 334 01 Přeštice. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Plán rozvo-

je sportu města Sušice, vypracovaný kolektivem organizace Sportoviště 
města Sušice, p. o. v únoru 2021, podle přílohy. 
• Rada města souhlasí s úhradou projektových prací za vyhotovení 

projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Výměna rozvo-
dů ÚT, kotelna K2“, ve výši 175 000 Kč, Ing. Jiřímu Kojzarovi, a to z or-
ganizace č. 83 – „Projekty“, a po zřízení rozpočtové organizace č. 1804 – 
„Kotelna K2 teplovod PD“ v rozpočtu města na rok 2021 z této organizace 
prostředky vrátit zpět na organizaci č. 83 – „Projekty“.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA – SUŠICE

Nemocnice 376 530 111 | Městská policie 376 523 250
Městský úřad 376 540 111 | Úřad práce 950 128 201
Sběrný dvůr 376 555 208 
provoz. doba: út, čt 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.
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Paní Zima nám přála
Po létě jsme se s prvním říjno-

vým studeným týdnem začali tě-
šit na to, jak si nachystáme brusle 
a hned jak bude led 
na zimním stadionu, 
vyrazíme. Každý rok 
chodíme bruslit se 
školní družinou ze ZŠ 
T. G. Masaryka v Ko-
menského ulici od říj-
na až do března. Za-
čínáme s hrazdičkami 
a končíme jako kraso-
bruslaři. Ale letos na 
nás čekalo velké zkla-
mání. Současná situ-
ace nedovolila zimní 
stadion otevřít. Dlou-

ho jsme však nesmutnili. A o to se 
postarala sama paní Zima. S druži-
nou jsme si užili klouzačku na kopci 

s lopatami a někdy to svištělo i jen 
tak po břiše. Postavili jsme spous-
tu sněhuláků a pozorovali, jak za-

mrzá řeka a co se děje 
během zimy v přírodě. 
Kdo mohl, přece jen 
vyrazil na brusle s ro-
diči na zamrzlý ryb-
ník, či kluziště. Takže 
jsme si zimních rado-
vánek užili tak, jak 
to má být. Jen nám 
k tomu chyběli starší 
spolužáci. Už se těší-
me, až se všichni zase 
ve škole sejdeme. 

Žáci 
a vychovatelky ŠD

Masopust ve 2. E
I přes veškeré uzavření kultu-

ry a různých kulturních akcí, si 
žáci prvního stupně Základní ško-
ly Sušice T. G. Masaryka – odlou-
čené pracoviště Komenského 59 

před jarními prázdninami při ho-
dině pracovních činností vytvoři-
li masopustní masky. Žáci 2. E se 
do masek pustili s nadšením, za 
pomocí papírového tácku, barev-

ných papírů, vodových barev, nů-
žek, provázku a lepidla, vytvořili 
žáci širokou škálu masek. Najde-
me masky s hlavou medvěda, in-
diána, princezny, kočky, psa i čer-

ta. Nejen že si žáci užili 
masopust ve své třídě 
mezi svými kamarády, 
ale také se dozvěděli, 
proč se masopust slaví 
a proč jsou masky jeho 
součástí. Tyto masky 
sehrávaly v domech 
jednotlivá představení 
a měly za úkol pobavit 
lidi. Nejen žáci 2. E tvo-
řili maškarní masky, ale 
i žáci 3. E při distanční 
výuce nezaháleli a vy-
tvořili si své maškarní 
masky doma.

Mgr. Aneta 
Szkanderová

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 550 let – výročí úmrtí Jiřího z Poděbrad

Jiří z Poděbrad, vlastním jmé-
nem Jiří z Kunštátu a Poděbrad 
(23. dubna 1420, Poděbrady – 22. 
března 1471, Praha) byl český 
šlechtic, diplomat, zemský správ-
ce a poslední český král pocháze-
jící z Čech. 

Pocházel z rodu pánů z Kunštátu. 
Ve 14 letech se v roce 1434 zúčast-
nil bitvy u Lipan na straně umírně-
ných kališníků. Později se stal vůd-
cem šlechtického spolku. Když se 
v roce 1448 opět aktivovala katolic-
ká opozice, rozhodl se dobýt Prahu. 
Poté se stane nejmocnějším mužem 
země a prohlásí se správcem země. 
Když se na trůn dostane třináctile-
tý Ladislav Pohrobek, svěří Jiřímu 
správcovství země i nadále. 

V roce 1457 Ladislav Pohrobek 
umírá a po království se šíří zprávy, 
že ho Jiří otrávil. Tato teorie byla ale 
ve 20. století vyvrácena. O rok poz-
ději je Jiří z Poděbrad zvolen českým 
králem. Kvůli kališnictví není u pa-
novníků okolních zemí oblíbený. Jiří 
proto podnikne dvě cesty kolem Ev-
ropy – první s nápadem na vytvoření 
spolku Evropských zemí s cílem jed-
notného boje proti Turkům a skonče-
ní válek mezi sebou. Tato myšlenka 

najde ale pochopení jenom v Polsku. 
Druhá cesta měla ukázat, že Čechy 
nejsou kacířská země, tak jak ji po-
pisuje papež. 

V roce 1466 je proti Jiřímu vy-
hlášena křížová výprava, kterou 
vede Matyáš Korvín. Ten sice pro-
hraje bitvu u Vilémova, ale potom se 
v Olomouci prohlásí českým králem 
a velká část království se k němu při-
dá. Jiřímu tak zůstávají pouze Če-
chy. 22. 3. 1471 v Praze Jiří z Po-
děbrad umírá.

Jaký byl hlavní přínos Jiřího 
z Poděbrad a proč je dobře si jeho 
výročí připomenout?

Hlavním přínosem Jiřího z Po-
děbrad bylo urovnání vztahů mezi 
husity a katolíky, jejichž spor roz-
dělil na více než deset let české krá-
lovství, a udržení kališnictví pro 
Čechy. Když se Jiří dostal k moci, 
byli husité rádi, že mají husitské-
ho panovníka, a katolíci byli for-
mou slibů nebo vyhrožování pře-
svědčeni o lepší budoucnosti. Také 
podporoval smíšenou sňatkovou 
politiku, jeho druhá žena, Johana 
z Rožmitálu, byla katolička. Jeho 
výročí bychom si měli připomínat, 
protože je to v našich dějinách uni-

kátní postava. Je to jediný zvolený 
český král a shodou okolností i po-
slední český král pocházející z úze-
mí Čech. Po něm přijdou jen polští 
Jagellonci a rakouští Habsburkové. 
Když připočítáme, že všechnu moc 
si musel získat sám, uvědomíme si, 
že Jiří z Poděbrad je možná opomí-
jený v žebříčku největších postav 
naší historie.

Jiří z Poděbrad byl význam-
nou osobností českých dějin. Bě-
hem své vlády ale také objížděl 
Evropu s myšlenkou na vytvoře-
ní Všeobecné mírové organizace.

Principem organizace bylo, aby 
se evropské státy spojily proti Tur-
kům a nebojovaly proti sobě. Záro-
veň organizace měla fungovat jako 
protiváha papeži. Její součástí byly 
i orgány, které jsou velmi podobné 
dnešním v EU nebo OSN, například 
rada panovníků, předseda – francouz-
ský král, společná pokladna nebo par-
lament. Dva roky objíždí Jiří Evropu, 
ale většině panovníků se tento nápad 
nezalíbil. Byla to myšlenka, která pří-
liš předběhla svou dobu. 

Ondřej Chalupka, sexta A
Zdroj: cs.wikipedia.org, 

www.slavne-dny.cz

Ohlédnutí za masopustem v Klíčku

Současná situace nám sice ne-
umožňuje velké oslavy, ale v na-
šem malém kolektivu jsme si ma-
sopustní veselí nemohli odepřít. 
Letošním tématem masopustu 
v Klíčku byla „Zvířátka“, proto-
že v loňském roce se nám poda-
řilo vylíhnout kuřátka, pečujeme 
o dva nalezené kocourky a pod vá-
nočním stromečkem na nás čekal 
Africký šnek. Užili jsme si mno-
ho zábavy, tance a soutěží o malé 

drobnosti. Velké ceny čekali na 
všechny naše klienty v tombole, 
do které přispěli naši pravidelní 
sponzoři této akce – COOP Suši-
ce, prodejna potravin Vohradský 
Čimice a novinkou byly dary do 
tomboly od pana Miloslava Dě-
kana provozujícího fi rmu Mideta 
sídlící v Tedražicích. Všem našim 
příznivcům a sponzorům chceme 
touto cestou velmi poděkovat. 

Pracovní tým Klíčku

ZÁPIS dětí do 1. ročníku 

pro školní rok 2021/2022
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se usku-

teční ve dnech 7. a 8. dubna 2021.
Současná situace nám neumožňuje v tuto chvíli sdělit ve-

řejnosti, jakým způsobem vlastní zápis proběhne. Předpoklá-
dám, že zápis proběhne bez účasti dětí. 

Organizační pokyny budou zveřejněny na konci března.
Upozorňujeme rodiče, kteří budou žádat pro svoje dítě o od-
klad školní docházky, aby si zajistili doporučení školského 
poradenského pracoviště.  -ck-

Další výbornou zprávou je, 
že jste nakonec opravdu získa-
li avizované piano. Komu za to 
poděkovat? 

„Tak to je další opravdu krás-
ná zpráva! Nadace manželů Ko-
márkových po věnování celkem 
17 klavírů usoudila, že vybavení 
novými klavíry na našich školách 
není valné. Průměrné stáří kla-
vírů škol, které vyplnily žádost 
a které byly vybrány, je 49 let. 
U nás jsme ještě trochu „starší“ – 
52 let. V žádosti nehrálo roli ale 
jen stáří klavírů, ale také úspěš-
nost školy za posledních 10 let 
a její celková prezentace.

A my jsme měli štěstí hned 
několikrát: 
1. Byli jsme vybráni k posouzení.
2. Dostali jsme se do skupiny 
škol, pro které byla vyhlášena 
veřejná sbírka.
3. Získali jsme od rodičů, ab-
solventů, příznivců a pedagogů 
téměř 58 000 Kč!
4. Byli jsme vybráni společnos-
tí Cleverlance do ankety, kte-
rou jsme vyhráli a získali tak od 
Cleverlance 88 000 Kč!
5. A 18. února jsme byli vybrá-
ni mezi 20 školami, kterým ano-

nymní dárce doplatil „zbytek“ do 
cílové částky. Což se v našem pří-
padě jednalo o téměř 73 000 Kč. 

Takže v této chvilce je na 
našem účtu ve veřejné sbírce 
219 000 Kč. Rada města Sušice 
schválila přijetí daru, v dohledné 
době podepíšeme s Nadací KKFF 
smlouvu, peníze budou převede-
ny na náš účet, my se spojíme 
s fi rmou Petrof a pianino bude 
naše! Děkujeme všem, kteří nám 
pomohli – ať již penězi nebo hla-
sováním. A největší poděkování 
si samozřejmě zaslouží Nadace 
manželů Komárkových!“

Sušická ZUŠ se pravidelně 
a úspěšně účastnila různých sou-
těží. Probíhá v této situaci např. 
nějaká jejich online forma?

„Další těžká otázka. Soutěže 
v rámci ZUŠek, soutěže, které vy-
hlašuje MŠMT, vlastně nebyly do-
končeny ani v minulém školním 
roce. V tuto chvilku se jedná o je-
jich možné online formě, ale názory 
se velmi různí. Ne všichni žáci mají 
technické vybavení natolik dobré, 
aby nezkreslilo jejich výkon. Prostě 
– čekáme, jak to dopadne.“

Ve vašem sále jste pravidelně 
pořádali koncerty, které vrcholi-

ly představením absolventů. Bude 
možná nějaká náhrada?

„Jen malé upřesnění – sál Káč-
ka není tak úplně náš. Sdílíme jej 
se Střediskem volného času. Ale 
to není podstatné. Samozřejmě 
bychom rádi, protože absolvent-
ský koncert je vždy pěkným za-
končením celého studia. A i přes 
to, že jsou žáci často velmi ner-
vózní, protože chtějí podat co 
nejlepší výkon, tak se na něj těší. 
Dlouho ho připravují a je pro ně 
tou správnou závěrečnou tečkou. 
A my bychom jim ji rádi dopřáli. 
Znovu ale musím říci, že situace 
je obtížná. Přemýšlíme o online 
vystoupeních, ale konkrétní tvar 
naše úvahy zatím nemají.“

Pomalu se také už blíží zkouš-
ky do ZUŠky. Máte nějaké scé-
náře, jak by to mohlo probíhat?

„Právě jsme rozjeli přípravu 
takové zvláštní prezentace. Kole-
gové se svými žáky natáčejí své 
online hodiny, žáci ve spolupráci 
s rodiči natáčejí připravené sklad-
by – a musím říci, že nahrávky, 
které už máme, jsou velmi dobré. 
Chtěli bychom ze všech poskládat 
„Malý výchovný koncert“ a po-
žádat o spolupráci ředitele MŠ 

a ZŠ. Byli bychom rádi, kdyby 
se koncert dostal k jejich žákům 
a jejich rodičům. A tím bychom 
chtěli ukázat, že i v online výu-
ce se dá udělat spousta pěkného. 
Obávám se, že jinou formu pre-
zentace školy nám současná doba 
neumožní. 

Pokud by se ale situace změni-
la, tak jsme okamžitě připraveni 
pozvat děti a rodiče k nám a uká-
zat jim naživo, co mohou v ZUŠ-
ce zažít, čemu se mohou přiučit. 

Konkrétní podobu zkoušek 
budeme muset přizpůsobit pod-
mínkám. Umíme si představit 
i jejich online formu, ale dou-
fáme, že tomu tak nebude. Ještě 
máme – stejně jako celá společ-
nost – trochu času.“

Po zavedení distanční výu-
ky jste se ptala na Mžouralínu 
a Žvandolínu. Dostal někdo bon-
bon za správnou odpověď?

„Tak teď jste mě ,chytil na 
švestkách‘! Dostala jsem jedenáct 
správných odpovědí, ale slíbe-
nou sladkou odměnu jsem nevy-
platila. My jsme se vlastně s dět-
mi pak skoro nepotkali. Nicméně 
mám vytištěný seznam a slibuji, 
že jakmile to situace dovolí, svůj 
dluh splatím. I s úroky.

Chtěla bych ale ještě poděko-
vat. Žákům, rodičům, kolegům, 
provozním zaměstnancům! Pro 
všechny je to těžká doba. Ale. 
Bude jaro, bude 
slunce, bude líp!“

D ě k u j i  z a 
rozhovor.
Eduard Lískovec

Nové piano a zástupci v Rudolfi nu
ZUŠ Františka Stupky žije nejen on-line   (dokončení ze str. 1)
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4.–6. června 
Létající ateliér – Žihobce – areál koupaliště
Třídenní pobyt v sušickém Pošumaví s výtvarnou 
aktivitou se zaměřením na plenérovou kresbu a mal-
bu pod vedením malíře Miroslava Šislera

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
– UZAVŘENO! 

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Výdejní okénko (viz str. 7):
po 10.00–12.00 | st 14.00–16.00 | pá 11.00–13.00

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

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 a star-
ší foto na stránkách informačního centra města.

3. září – Ostrov Santos
Brutus – koncert

25. září od 8 hod. – náměstí Sušice
Sušické farmářské trhy

27. září – KD Sokolovna
Tři sestry – koncert

16. října od 8 hod. – náměstí Sušice
Sušické farmářské trhy

16. října – KD Sokolovna
Doga + Alkehol – koncert

30. října – KD Sokolovna
Horkýže slíže – koncert

11. listopadu – KD Sokolovna
Mňága a Žďorp – koncert

27. listopadu – KD Sokolovna
Wohnout – 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:

Přehled akcí
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

15. května od 8 hod. – náměstí Sušice

12. června od 8 hod. – náměstí Sušice
Sušické farmářské trhy

1. července – Ostrov Santos
Trautenberk – koncert

17. července od 8 hod. – náměstí Sušice
Sušické farmářské trhy

24. července – Ostrov Santos
Chinaski – koncert

31. července – Ostrov Santos
Extra Band – koncert

21. srpna – Ostrov Santos
Harlej – koncert

27.–28. srpna – Ostrov Santos
Metal Madness

28. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice
Sušické farmářské trhy

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

1. dubna 2021 – Kino Sušice

16. dubna. – KD Sokolovna 

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

Sušice

Region

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 

19. června od 21.30 hod.
Kladivo NA PÝCHU
Divadelní spolek Za oponou Klatovy uvádí původní 
klatovskou rockovou operu – na motivy historické po-
věsti „O jedné pošetilé lásce a jejím tragickém konci“

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz

19. srpna od 20.00 hod.
Kladivo NA PÝCHU 
Divadelní spolek Za oponou Klatovy uvádí původní 
klatovskou rockovou operu – na motivy historické po-
věsti „O jedné pošetilé lásce a jejím tragickém konci“

Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

/@skc.sirkus

1. 3. 2021 – CAVEMAN
PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO – NOVÝ TERMÍN V JEDNÁNÍ

VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Poděkování

Karel Potužák r. 1950, Blanka Čáchová r. 1935, Antonín Kouba 
r. 1954, Vlasta Beránková r. 1938, Hana Koubová r. 1957, Ilona 
Šimková r. 1951, Valentina Švarcová r. 1943, Jaroslav Tatoušek 
r. 1937, Alexandr Sýkora r. 1946, Hana Ejemová r. 1950, Anna 
Šimicová    r. 1936, Hedvika Prokopová r. 1938, František Mottl 
r. 1958, Václav Toman r. 1942, Miroslav Hozman r. 1946. 

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 svobodné-
ho ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností a zra-
ňující nenávistí. Tajemný– muž, zázračně kráčející vzduchem, nás vybízí, 
abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už bychom 
nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních zázraků ote-
vírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otáčivého hlediště.

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

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

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-
pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 
Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického 
kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686

Opustili nás...

Chtěla bych poděkovat za péči, které se mně dostalo během dvanác-
tidenního  pobytu – s diagnózou COVID-19 v Sušické nemocnici na In-
terním oddělení. Děkuji  všem za přístup nejen odborný ale i laskavý, 
přátelský a přívětivý – během dne i noci. Nelze opomenout ani rychlost, 
od zavolání RZP k poskytování kyslíku  na lůžku. Péče a podpora byly 
natolik účinné, že se  aktuálně  cítím dobře a mohu poděkování napsat.

Mgr. Marie Lajová

! NEPŘEHLÉDNĚTE ! 
Jen Andělíček a Petřínská rozhledna v ČR zezelenají

Partnerství a přátelství budovaná 
po pádu železné opony v rámci Evrop-
ské unie prochází zatěžkávací zkouš-
kou. Mezi takové integrační projek-
ty patří také organizace Douzelage, 
která sdružuje zajímavá města z 28 
zemí EU. Za Českou republiku je zde 
zastoupena jedinečná Sušice. Bohužel 
mnoho plánovaných společných akcí 
a setkání muselo být zrušeno. Je ale 
moc dobře, že i v této době některé ak-
tivity dále pokračují. Jednu z nich ini-
ciovalo kyperské město Agros, které 
do tohoto společenství měst vstoupi-
lo v roce 2011. Zprávu o tom podává 
sušická zástupkyně Douzelage Eva 
Beníšková:

„Město Sušice bylo seznámeno 
s návrhem města Agros z Kypru na 
vytvoření dekorativní stěny tvořící 
28 keramických dlaždiček ze všech 
členských států Douzelage. Navazu-
je tak na podobné projekty, kdy město 

Malý Andělíček ozdobí kyperské náměstí

Pohasl úsměv, zavřely se laskavé oči.
Tvoje předobrá tvář už se za námi neotočí...

Dne 14. března tomu bude patnáct let, co nás
navždy opustila tchýně, babička a prababička, paní

Marie Wildmanová.
Stále vzpomínají snacha Jaroslava, vnučka Jana

a Dáša s rodinou, pravnučky Šárka s manželem, Martina, Katka.

Ten, kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 14. března uplyne šestnáct smutných let, co nás
tragicky opustil náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

Radek Mottl
ze Sušice. Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád,
nezapomene.  Maminka a bratr s rodinou

Kdo měl rád vzpomene a nikdy nezapomene ... 

Dne 11. března jsme vzpomněli třicáté výročí 
od úmrtí pana 

Jana Löffelmanna. 
Stále vzpomínají dcera Jana s rodinou. 

Dne 14. března vzpomeneme 75. výročí narození paní 

Marušky Slavíkové.
V 18 letech v tento den vstoupila do stavu manželství 
a 17. května před osmi lety nás po dlouhé nemoci 
opustila na věčnost.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manžel, 
synové a ostatní příbuzní.
Děkujeme za tichou vzpomínku všem, kdo jste ji znali a měli rádi.

Kdo v srdcích žije – neumírá.

Dne 2. března před dvaceti pěti lety nás náhle opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, strýc pan 

Josef Vejvoda 
ve věku 41 let.
Chybíš nám, nikdy nezapomeneme. S láskou vzpomínají 
manželka Jiřka, syn Martin a dcery Petra a Michaela s rodinami.

Vážení Sušičané, pozdvihněte 17. března po setmění svůj zrak k městské 
dominantě – kapli Anděla Strážce. Spatříte jí na počest sv. Patrika v den 
jeho svátku v netradičním hávu – bude zářit v zelených barvách. Iniciá-
torem akce Global Greening v Sušici je sdružení Douzelage, nasvícení 
odsouhlasila rada města se souhlasem vlastníka nemovitosti – Římskoka-
tolické farnosti Sušice a v naší republice bude jediným dalším nasvíceným 
objektem pražská Petřínská rozhledna. (V rámci Douzelage bude takto na-
svíceno 10 objektů ve členských městech.) Podrobnější zprávu s fotografi í 
přineseme v příštím čísle SN. 

Global greening je akce pořádaná irskou agenturou na podporu turis-
tiky Tourism Ireland v rámci oslav dne sv. Patrika, který se slaví každo-
ročně 17. března. Spočívá v osvícení různých staveb, restaurací a podobně 
zelenou barvou, která je barvou Irska. V roce 2015 byla kromě egyptských 
pyramid, newyorské Empire State Building, šikmé věže v Pise, římského 
Kolosea nebo Niagarských vodopádů zeleně nasvícena poprvé také Pet-
řínská rozhledna… Zdroj: Wikipedie (cs.wikipedia.org) text a foto ED

Maminko, tak ráda jsi pro nás žila a s námi tady byla,
vždy na tváři úsměv měla, zlý osud nám Tebe náhle vzal
a co my za lásku Tvou Ti můžeme dát?
Jen hrst krásných květů a v slzách vzpomínat.

Dne 22. března tomu bude již rok, co nás opustila 
maminka, babička a prababička 

Hana Chudá.
S láskou v mysli a žalem v srdci vzpomínají 
synové Zdeněk, Jan, Josef a Štefan s rodinami. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat městu SUŠICE za fi nanční výpo-
moc na provoz a údržbu zařízení moštárny ČZS Sušice, která produkuje 
výrobu jablečného moštu pro obyvatele města Sušice a jejího širokého 
okolí. Bez této sponzorské podpory by bylo hodně těžké tuto výrobu za-
jistit. Ještě jednou děkuji. Za ZO ČZS Sušice

  předseda Mottl Miloslav

Dne 16. 5. 2021 se na přistávací paraglidingové ploše Svatobor 
budou konat vyhlídkové lety vrtulníkem. Akce proběhne v rámci 
projektu Rozlétejme Česko, který na příští rok připravila společnost 
FOR FREE DAYS ve spolupráci s HELI CZECH s.r.o. pro občany 
České republiky. Celkově takhle navštíví přes 300 míst zahrnující 
města a památky po celém Česku od Aše až po Jablunkov. Mezi tato 
krásná místa jsme zařadili také město Sušice.

Lety jsou naplánovány na 5, 10 nebo 15 minut, během kterých se 
bude možné podívat na rozhlednu Svatobor nebo na důmyslný pů-
dorys historického města s náměstím Svobody a městského úřadu 
v jeho středu.

Akce je unikátní v tom, že lidé se mohou proletět nad svým do-
movem, aniž by museli někam daleko jezdit nebo platit velké část-
ky za přílet vrtulníku. Poletí se helikoptérou BELL 206B, která je 
přímo určená pro lety s cestujícími a zajišťuje jim příjemný komfort 
během letu a dobrý výhled na panorama.

Více informací naleznete na stránkách www.forfreedays.cz/susice.
plakát s informacemi na str. 10

Rozlétejme Česko

Chojna ve svém růžovém sadu vysá-
zelo růže dodané všemi partnerskými 
městy a Bad Kötzting do svého lázeň-
ského parku instaloval kameny ostat-
ních měst. Dekorativní stěna bude 
zdobit hlavní náměstí města Agros. 
Prezidenství Douzelage vyzvalo své 
členy k účasti na tomto projektu. Pro 
prezentaci města Sušice byla vybrána 
keramická dlaždice, jejíž autorem je 
Mgr. Bohumila Skrbková ve spoluprá-
ci se ZUŠ Sušice: Požadavkem bylo 
vytvořit keramickou dlaždici o veli-
kosti 15x15 cm, voděodolnou, s logem 
Douzelage, znakem města či čímkoliv, 
co charakterizuje naše město. Navr-
žená cihlička znázorňuje Andělíček 
a obsahuje název našeho města.“ 

O dokončení tohoto projektu a dal-
ších akcích v rámci evropského part-
nerství Douzelage vás budeme na 
stránkách Sušických novin informovat. 

Eduard Lískovec

Podle Mimořádného opatření MZDR č–j: MZDR 15757/2020–
45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021 vzniká všem osobám s účin-
ností od 1. března 2021 povinnost nosit určené ochranné prostřed-
ky v zastavěném území města (obce). 

SROZUMITELNĚ ŘEČENO – PO MĚSTĚ (OBCI) SE 
MUSÍTE POHYBOVAT POUZE S NASAZENOU OCHRA-
NOU DÝCHACÍCH CEST! 

Mimo zastavěné území města (obce) je nutno nosit ochranné 
prostředky, pokud dochází k přítomnosti alespoň dvou osob vzdá-
lených od sebe méně než 2 metry.    Krizový štáb ORP 
Sušice 

Další důležitá upozornění najdete na straně 2.

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
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KNIHOVNA

Sušičtí a zejména skauti si při uvedení lokality Na Volešku vybaví pro-
slulou chalupu a letní tábor nad Puchverkem u Petrovic u Sušice. Ovšem 
pozor, zde narážíme na stejná pojmenování různých míst. Stejně jako je 
Puchverk i u Kolince, Petrovice všude možně a Sušice ještě na Moravě, tak 
Na Volešku se nazývá také přírodní rezervace u Strašína.

Nachází se severovýchodně od obce za osadou Obnoží na louce při 
Novosedelském potoce. K rezervaci můžete postupovat z cest po či pro-
ti proudu potoka. Zvolíte-li místo níže položené, můžete si zároveň projít 
Naučnou stezku vycházkou hajného Nasse Soběšickým hájem pod Ma-
lečskou horou (833 m n. m.). Kromě jiného uvidíte hajného vděčnost na 
věky vytesanou do kamenů, lesní jezírko (viz foto), pomník E. A. Lam-
berka a zajímavá historická fakta na informačních tabulích.

Zpět k rezervaci. Z dálky vás v době vegetačního klidu uvítá podivný-
mi statickými střapatými skřítky, či snad realističtěji – minikupkami sena. 
Ovšem při bližším ohledání odborným okem zjistíte, že se jedná o vzácné 
druhy trávy ostřice vyvyšující si svou základnu nad okolní podmáčený te-
rén. Jarem tento nevšední pohled přebije kouzelná květena rozkvetlé slatin-
né louky a celoročně na vše dohlíží majestátní košatá borovice.

Rezervace (cca 645 m n. m.) o výměře 5,21 ha byla vyhlášena v roce 
1989 a chrání zachovalý mokřad s cennou květenou. Na lokalitě se vyskytují 
vzácné druhy orchidejovitých rostlin jako jsou kruštík bahen-
ní, pětiprstka žežulník, prstnatec májový či prstnatec Fuchsův. 
Z dalších vzácných druhů zde roste např. ostřice Davallo-
va, ostřice latnatá, ostřice blešní, suchopýr širolistý, vachta 
třílistá, kosatec sibiřský, pleška stopkatá, vrba rozmarýnolis-
tá a další. Poměrně nedávno zde byla objevena bohatá popu-
lace velmi vzácného prstnatce Traunsteineriova. 

Také živočišné druhy zde mají své zastoupení. Jedná se 
zejména o bohatou populaci motýlů (v roce 2009 napočítáno 
259 druhů), jako např.: modrásek hořcový, perleťovec kopřivo-
vý, batolec duhový či otakárek fenyklový. Z obratlovců oblast 
obývá např.: ropucha obecná, zmije obecná, ještěrka živorodá, 
čolek horský nebo ledňáček říční.  text a foto ED 

Zdroj: mapy.cz, www.cs.wikipedia.org, www.sumava.cz

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Na Volešku

Obec Horská Kvilda – Nadmořská výška: 1045–1090 m n. m.
Počet částí: 1       Katastrální výměra: 3 074 ha Počet obyvatel: 73 
Pošta: Ne Škola: Ne          Zdravotnické zařízení: Ne Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano            Vodovod: Ne Plynofi kace: Ne
Historie: Před rokem 1343 byla část Kvild, zahrnující pravděpodobně ob-
last kolem pozdější obce Kvilda, v držení píseckého královského šafáře 
Ondřeje, který zahájil rýžování zlata na Jezerním a Hamerském potoce. 
V roce 1343 potvrdil jeho synům Janovi a Tomášovi král Jan Lucembur-
ský, že „les Kvildy zvaný, ležící za Rejštejnem“ je v jejich držení. Z toho 
lze usuzovat, že ve vlastnictví johanitů bylo kolem roku 1318 spíše území 
kolem Zdíkova a Branišova. Teprve po rozhodnutí o výstavbě nové cesty 
je doloženo zápisy ze sporů s Kašperskohorskými držení i oblasti Vněj-
ších Kvild johanity. (Král Jan Lucemburský daroval roku 1345 Kašper-
ským Horám směrem na jih rozsáhlé území nazývané Kvildy – Gefi lde 
– Pláně.) Hranice obou dílů nemohla být v tehdejších poměrech stanove-
na nějak přesněji a mezi dravými „Horskými pány“ a strakonickými jo-
hanity vznikl hraniční spor. Byl rozhodnut až v roce 1388 králem Václa-
vem IV. v těchto sporech se již objevuje pojmenování „Gefi lde“, Kvilda. 
Přímé označení „ves Kvilda“ je v listinách města Kašperské Hory uve-
deno roku 1406. Prostor byl posléze podrobněji označován jako Vnější 
Kvildy (Aussergefi ld, později tam vznikla obec Kvilda) a Vnitřní Kvildy 
(Innergefi ld, později tam vznikla obec Horská Kvilda).

Horská Kvilda vznikla v místě, kde se spojovala stará Horní zlatá stezka 
od Grafenau s novější obchodní cestou od Freyungu a Mauthu. Asi nej-
starší částí obce je prostor pozdějšího Polaufova statku a hostince, mís-
to rozdvojení obou stezek ve směru z Čech. Lze předpokládat, že vznik 
usedlosti měl přímou vazbu na zabezpečení provozu na stezkách. Přes 
svoji odlehlost nebyly ani Kvildy ušetřeny – právě zásluhou obchodních 
stezek – válečných událostí, především v třicetileté válce. Kromě útrap 
od procházejících vojáků a ještě více od vojenských zběhů to byly moro-
vé roky 1625, 1634 a 1649. Podle ústního podání v těchto časech vymřeli 
na Horské Kvildě všichni obyvatelé části „U Daniele“ až na jediného. Po 
skončení války se na Horské Kvildě postupně usazovali noví osadníci. 

Přírodní podmínky v tomto prostoru nebyly nikdy příznivé pro rozvinu-
tí normálního zemědělského osídlení. Vysoká poloha umožňovala pouze 
omezené pěstování brambor a ovsa. Hlavním zdrojem obživy bylo pěs-
tování a obchod s dobytkem a mléčnými produkty. Většina obyvatel ale 
nacházela svoji obživu v práci v lese. Vítaný zdroj výdělku přinesl roz-
voj sklářství v 17. a 18. století. Nejstarší sklárny v okolí Horské Kvildy na 
Svojších a Podlesí (Vogelsang) byly popsány už v roce 1450. 

Na přelomu 18. a 19.století došlo vlivem rozvoje sklářství také v prosto-
ru Horské Kvildy k prudkému nárůstu počtu obyvatel a tím samozřejmě 
i dětí. Po založení farnosti na sousední Kvildě tam bylo v roce 1768 za-
hájeno školní vyučování. V odlehlejší Horské Kvildě ovšem tehdy pro 
vyučování žádná budova nebyla a tak se vyučovalo střídavě v jednotli-
vých místních usedlostech. Tento vandrovní systém skončil až v roce 
1825, kdy dalo město Kašperské Hory postavit na pastvině Polaufovy 
usedlosti první školní budovu (pozdější čp.16). 

Na Horské Kvildě byly dvě pily (Fritz Polauf a Johann Liebl), vyrábě-
jící převážně různé druhy bedniček. Hamerský potok dostal své jméno 
po starém hamru (čp. 10), který tam kdysi vyráběl obruče na kola a růz-
né nářadí a další výrobky ze železa. Počátkem 20. století se na Polau-
fově pile vyráběla ohromná množství cívek na nitě, zátek do pivních 
sudů a soustružených krabiček na zápalky. Vedle těchto větších provo-
zů pracovali na Horské Kvildě další řemeslníci: dva krejčí, švec, kovář 
a také v širokém okolí známý kameník. V roce 1945 v obci žilo celkem 
662 obyvatel v 93 domech.

Po roce 1945 prožila Horská Kvilda spolu s ostatními příhraničními 
oblastmi Šumavy převratné změny. Jako důsledek války odešla většina 
německy mluvícího obyvatelstva. Z původních obyvatel zde zůstalo pou-
ze několik rodin. Po roce 1948 bylo mnoho usedlostí na Horské Kvildě 
včetně jejích osad zbořeno. Některé zanikly zcela, např. Zhůří, Berstein, 
Ranklov. Obec dokonce ztratila svoji samostatnost. Přes tyto nepřízni-
vé okolnosti se Horská Kvilda, také díky tomu, že okolí obce nespadalo 
pod vlastní hraniční pásmo, pozvolna stávala zásluhou překrásné šumav-
ské krajiny ve svém okolí opět vyhledávaným turistickým cílem. Tento 
trend se ještě zvýraznil po roce 1989, kdy příliv turistů na Šumavu ještě 
zesílil a na Horské Kvildě došlo k rekonstrukci mnoha domů i nové vý-
stavbě na místě některých zaniklých usedlostí. V roce 1991 obec získala 
opět svoji samostatnost. 
Kontakt: tel. 725 460 855, e-mail: obec@horskakvilda.eu
Úřední hodiny: čtvrtek 14.00–16.00 
Starosta: Jaromír Chval
V budově obecního úřadu sídlí informační středisko – 
e-mail: infohorskakvilda@gmail.com
Akce během roku – Velikonoční pondělí (děti chodí na koledu), pálení 
čarodějnic, stavění májky (probíhá u obecního úřadu), o Kašperskohorské 
pouti – jarmark na Horské Kvildě, Mikuláš – obecní akce pro děti i dospě-
lé, Štědrý den – zpívání koled u Kapličky rodiny Honesů  ED
Zdroj: města.obce.cz, infocentrum Horská Kvilda, www.horskakvilda.eu

• Obce ORP Sušice •

Horská Kvilda
Náměstí Svobody

Kde jinde začít přehled o názvech sušických ulic, než-li na náměstí, které 
je odnepaměti nejdůležitějším bodem města. Jeho charakteristický tvar a ve-
likost se jistě vážou k založení města v poslední čtvrtině 13. století za vlády 
Přemysla Otakara II, či jeho syna Václava II. Na velkém (cca 72 m x 182 m) 
travnatém i hliněném prostranství ohraničeném průčelím měšťanských 
domů se po staletí odehrával společný život města. Domky stály i vprostřed 
rynku a v 15. století zde začala fungovat a rozšiřovat se radnice. V 17. století 
už patřila do výbavy náměstí kašna před radnicí. Po roce 1830 bylo centrum 
vydlážděno, odstraněny domky za radnicí, prostor osazen kašnou a kaštany. 
Tehdejší okrašlovací spolek se pak ještě zasadil o osázení obvodu rynku akáty.

Co dodat k názvu? Je zajímavé, že náměstí dostalo jméno až po vzniku 
Československé republiky. Svoboda té doby byla samozřejmě celonárod-
ní, společenská a politická a vyjadřovala vznik samostatného státu. Teh-
dy 13. dubna 1919 se zde sešlo velké shromáždění lidu a před radnicí byla 
slavnostně zasazena lípa svobody (viz SN 20/2013). V roce 1948 se moci 
ve státě chopili komunisté a rynek přejmenovali po svém vůdci Klementu 
Gottwaldovi. Po skončení totality byl náměstí vrácen původní název ná-
městí Svobody a doufejme, že si ho v pravdě udrží i nadále. 

Zdroj: Jan Lhoták, Jaroslav Pachner, Vladislav Razím – Památky města 
Sušice, Jan Lhoták, Martin Pták, Robert Šimůnek – Historický atlas měst 
ČR svazek č. 27, Sušice      text a obr. ED

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

Sušické náměstí – situace z roku 2005

Pohled na rezervaci přes jezírko u naučné stezky hajného Nasse
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Všestranný cyklista ze Sušice jezdil výborně dráhu i silnici a teď se těší na biky

Sport

Plán na restart fotbalu: v dubnu tréninky, dohrát alespoň podzim 
Hřiště jsou stále uzavřená, 

poslední ostré zápasy se v Sušici 
uskutečnily naposledy v říjnu 2020. 
Fotbalisté a další sportovci zažívají 
kvůli koronavirovým restrikcím 
krušné časy, mládež a amatéři 
zatím nemohou rozehrát své soutěže 
ani společně trénovat. Vzhledem 
k šíření nákazy vláda nedovolí 
kolektivně sportovat ani během 
března. Nicméně existuje plán, 
jak fotbal restartovat. Pokud to jen 
trošku půjde, během dubna se začne 
s tréninkem a následně spustí ostrá 
utkání. Soutěže, pokud se rozjedou, 
budou ukončeny do 27. června.

Sušice má své týmy od 
minipřípravek až po dospělé hráče, 
zejména v nejmladších kategoriích se 
oddílu podařilo nabrat hodně svěřenců 
a zlákat na stadion mladé talenty. 
Koronavirová pandemie bohužel 
už více jak rok neumožňuje plný 
trénink, vyjma přelomu léta a začátku 
podzimu není možné ani hrát zápasy.

Situace ohledně šíření nákazy 
zůstává špatná, proto během 
nouzového stavu a přísného 
omezení pohybu ani během ledna 
není možné pustit děti a dospělé 
týmy na stadion. Každý se zatím 
připravuje individuálně, byť s tím, 
jak je pauza dlouhá, je vše čím dál 
těžší.

Jarní část sezony by přesto měla 
proběhnout. Například I. A třída 
mužů má začít podle platného 
rozpisu na konci března, Sušice by 
v ideálním případě odstartovala 
v neděli 28. března na hřišti 
Bělé nad Radbuzou. Vzhledem 
k epidemiologické situaci je ale 
takřka nereálné, že se začne hrát 
už na konci aktuálního měsíce.

Plán fotbalové asociace směrem 
k mládežnickému a amatérskému 
fotbalu stále existuje. Soutěžní 
ročník bude plošně restartován 
podzimními dohrávkami, podle 
termínu zahájení zápasů se 

rozhodne, kolik kol mužstva 
zvládnou odehrát. Jisté je to, že 
všechny soutěže budou ukončeny 
27. června tak, aby nová sezona 
mohla začít už v klasickém termínu.

Vše samozřejmě záleží na 
tom, kdy se podaří snížit počet 
nakažených a nemocných 

v nemocnici, aby se mohla 
rozvolňovat současná přísná 
omezení,  k terá zabraňuje 
kolektivnímu sportování. Je též 
možné, že umožnění sportovat 
bude spojené s povinným 
testováním. 

Jonáš Bartoš

Restart soutěží
1.  Přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.
2.  S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor
 rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 
2020/2021, a to v plném rozsahu.
3.  Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou 
podzimní části soutěže.
4.  Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu 
klubů před restartem soutěže.
5.  Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny 
soutěže budou ukončeny do 30. 6. 2021, resp. do 27. 6. 2021.
6.  Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % 
všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen 
před začátkem soutěže).
7.  Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném 
počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
8.  Pokud jde o kontumaci, pak
a. za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
b. utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny 
umístěn do karantény, se nekontumuje.
9.  V případě různého počtu odehraných utkání na konci 
soutěžního ročníku se použije koeficient.
10.  Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.

V š e s t r a n n ý  z á v o d n í k 
a odchovanec sušické cyklistiky 
Michal Kohout minulý rok ukončil 
kariéru vrcholového sportovce 
v elitním týmu Dukla Praha. 
Ač věkem rozhodně nepatří do 
starého železa (r. 1996) rozhodl 
se nadále cyklistiku provozovat 
na neprofesionální úrovni. Přesto 
během svého působení v profi  týmu 
rozhodně nepatřil mezi průměrné 
jezdce a vybojoval mnoho cenných 
vítězství. Postřehy z jeho dosavadní 
kariéry přinášíme v následujícím 
rozhovoru.

Minulý rok jsi skončil své 
angažmá v Dukle Praha, jedné 
z našich dlouhodobě nejlepších 
profesionálních cyklistických 
stájí. Kolik let jsi tam jezdil 
a jaké byly začátky kluka 
ze Sušice v profitýmu? „Do 
mládežnické části Dukly Praha 
jsem přišel v roce 2011 společně 
s přestupem na střední školu do 
Prahy. Přestup do Dukly znamenal 
i změnu disciplíny, z horských 
kol na silnici a dráhu. Ale změna 
proběhla celkem hladce a hned 
v roce 2012 se mi podařilo 
vyhrát MČR v silničním závodě 
v kategorii kadetů. Přestup do 
kategorie Elite byl pozvolnější, 
největší rozdíl byl asi v délce 
závodů.V kategorii Junior často 
neměl Český pohár ani 90 km 

a v Elite se jezdí mezi 160–180 km 
ale závody venku i k 200 km.“

Sportovní kariéru jsi musel 
skloubit se školou. Jak vypadaly 
tréninky a dalo se to zvládnout? 
„V mládežnických kategoriích se 
trénink většinou přizpůsobil škole, 
později se to ovšem začalo otáčet. 
Většinou jsem měl ráno 
v zimě před školou 
posilovnu nebo 
běh do schodů 
a odpoledne 
buď trénink 
n a  d r á z e 
v  M o t o l e 
nebo silniční 
trénink často 
i s návratem za 
tmy, což v provozu 
v okolí Prahy nebylo 
nejlepší. V sezoně se 
jednalo většinou o silniční trénink 
po škole. Největší problém byla delší 
absence v době jarního soustředění 
v teple, které většinou trvalo mezi 3 
až 4 týdny. Po návratu ze soustředění 
to pak byly dlouhé večery...“

Závodil jsi na dráze i na silnici. 
Mělo z toho něco přednost? „Vždy 
jsem se snažil dělat oboje na 100%. 
Závodní program jsme také měli 
vyvážený. Spíš jsem si většinou 
vybral nějaký závod, na který jsem 
se snažil připravit, jak na silnici, tak 
na dráze.

Na silničních závodech jsi spíše 
sprinter, časovkář, nebo vrchař?

Vždy mi šlo to, co se dalo 
jet v tempu – časovka, ale třeba 
i aktivně pojaté bodovací závody 
na dráze.“

Dráhové kolo má pevný převod, 
je bez brzd a ani jízda na dráze 

není jednoduchá. Co je 
nejobtížnější? „Křest 

ohněm jsem měl na 
krátké dřevěné 
dráze v Praze-
Motole, takže 
horší už to 
n i kdy  bý t 
n e m o h l o . . . 

Tr o c hu  m i 
dělalo problém 

jezdit v co největším 
háku (co nejblíže za 

kolem jezdce před sebou), 
neměl jsem dobrý pocit z toho, že 
nemám prostor k reakci na případné 
pády. V elitní kategorii byl občas 
problém vybrat vhodný převod tak, 
aby nebyl moc lehký ani moc těžký, 
speciálně když přijeli závodníci, 
které člověk úplně neznal.“

Které disciplíny na dráze tě 
bavily, a které ti šly nejlépe? „Měl 
jsem rád stíhací závod, individuální 
i teamový. V teamové stíhačce jsem 
4x mistrem ČR. Velmi oblíbený 
jsem měl i bodovací závod, kde se 
poctivě sbírají body během celého 
závodu.“

Startoval jsi na mnoha 
dráhách po světě. Liší se v něčem, 
a která ti nejvíce vyhovovala? 
„Nejzákladnější rozdělení je 
venkovní / vnitřní, dřevěná /
betonová. Kryté dřevěné dráhy 
s délkou 250 m, což je nyní standard, 
jsou velmi rychlé, například stíhací 
závod družstev na 4 km dokážou 
ti nejlepší závodníci na světě jet 
rychlostí okolo 65 km/h. Bohužel 
takovou dráhu v ČR nemáme. Drah 
jsem vyzkoušel asi patnáct a nejvíc 
se mi líbila dřevěná dráha v Paříži. 
Líbil se mi hlavně její koncept 
tréninkového střediska. Bylo tam 
vše na jednom místě – ubytování, 
stravování, posilovna a další zázemí 
pro závodníky i personál.“

Jaký je tvůj oblíbený závod na 
silnici? „Jako závodník jsem měl 
raději menší závody jako RRB Tour 
v jižních Čechách nebo Vysočina 
tour, na takových závodech panuje 
skoro rodinná atmosféra. Z těch 
největších závodů mám nejraději 
jarní klasiky.“

Jakých cyklistických úspěchů 
si nejvíce ceníš? „Rozhodně všech 

šesti titulů mistra ČR a třetího místa 
na MČR v časovce jednotlivců 
kategorie U23. Z těch šesti titulů 
byli dva v kategorii kadetů a to 
z nejprestižnějších závodů – silniční 
závod jednotlivců a bodovací závod 
jednotlivců na dráze, zbytek titulů 
jsem získal ve stíhacím závodě 
družstev na dráze v kategorii Elite. 
Velká zkušenost byla i účast na MS 
juniorů na dráze v Jižní Koreji a start 
na elitním dráhovém ME v Paříži. 
Velmi zajímavé bylo i startovat na 
silničních závodech v Číně.“

Máš oblíbenou značku kola? 
„Velmi rád jsem jezdil na kolech od 
značky Festka. Trubky na tyto kola 
se vyrábí v Sušici. (Spolumajitelem 
fi rmy je bývalý závodník Michael 
Moureček také ze Sušice – pozn. red.) 
Kolo jsem měl ve speciálním vzhledu 
přímo pro Duklu i decentním logem, 
to bylo velmi originální.“

Také jsi vyhrál místní silniční 
časovku na Modravu a bikovou 
na Svatobor. Jak vzpomínáš 
na své cyklistické začátky 
v Sušici? „Na tyto začátky velmi 
rád vzpomínám, byla to taková ta 
bezstarostná cyklistika. Mrzí mě, že 
jsem v časovce na Modravu nemohl 
startovat v elitní kategorii, většinou se 
to krylo s MČR v bodovacím závodě 
dvojic. Časovku na Svatobor jsem jel 
vícekrát a držím druhý nejlepší čas za 
Honzou Vastlem, tento závod mám 
opravdu rád, je to taková Sušická 
klasika na konec sezony.“

V současnosti jsou v kurzu 
závody, kdy je chytrý trenažér 
připojen přes aplikaci k internetu 
a na obrazovce s trasou vidíš i své 
soupeře. Jezdíš to také? „Velkým 
boom tohoto druhu závodění nastal 
během první vlny v březnu 2020, 
i já jsem tehdy vyzkoušel pár 
virtuálních závodů pořádaných 
Kolem pro život a Českým svazem 
cyklistiky. V závodě kola pro život 
na trati okolo Lipna jsem se umístil 
na 4 místě. Tento rok to dostalo již 
profesionálnější podobu a zatím jsem 

Dráhové disciplíny (podle cs.wikipedia.org)

200 metrů s letmým startem

Nejrychlejší dráhová disciplína. Závodník má podle věkové kategorie 4–6 okruhy na rozjetí. Měří 

se čas posledních projetých 200 m. Rychlosti dosahované nejlepšími závodníky jsou nad 70 km/h.

Sprint

Sprint je zpravidla vícekolová soutěž založená na závodě na 200 metrů s letmým startem. Jede se 

na tři okruhy, ale měří se právě posledních letmých 200 metrů. Prvním kolem závodu je individuální 

kvalifi kace. Vybraný počet závodníků je pak podle kvalifi kačních časů nasazen proti sobě do dvojic 

(nejrychlejší proti nejpomalejšímu atd.). Dále už proti sobě bojují vyřazovacím způsobem. 

Keirin

Zpravidla se jede na vzdálenost kolem 2 km. Zpočátku skupina až šesti závodníků jede za 

motocyklem (tzv. dernou), který udává pozvolna se zvyšující tempo až do rychlosti kolem 50 km/h. 

Při nájezdu do předposledního kola motorový vodič odstoupí a závodníci spurtují do cíle.

Pevný kilometr, 500 m s pevným startem

Cílem je v co nejkratším čase ujet vymezenou vzdálenost. V programu mistrovství světa jezdí 

muži 1 km a ženy 500 m s pevným startem.

Týmový sprint

Na protilehlých rovinkách proti sobě nastupují dvě družstva po třech jezdcích a závodí se na tři 

kola s pevným startem. Každý z členů družstva musí být na čele po dobu jednoho kola. První kolo 

jede družstvo ve třech, poté vedoucí jezdec odstoupí a přenechá vedení druhému, v nájezdu do 

třetího kola odstupuje i druhý z jezdců a úkolem zbývajícího je dorazit do cíle v co nejkratším čase. 

Pro disciplínu se užíval i název olympijský sprint.

Stíhací závod

Stíhací závod neboli stíhačka je v individuální podobě disciplínou mužskou i ženskou. Pravidla 

určují pro muže trať 4 km a pro ženy 3 km, přičemž starty jsou pevné. Podobně jako v disciplíně 

sprint se závodníci nejprve rozdělují podle kvalifi kačních časů do dvojic. Posléze startují současně na 

protilehlých rovinkách a cílem je zdolat trať v rychlejším čase než soupeř. Pokud jeden ze závodníků 

soupeře dostihne ještě před zdoláním určené vzdálenosti, jízda okamžitě končí jeho vítězstvím.

Bodovací závod

Peloton závodníků se utkává na trati 40 km (muži) nebo 24 km (ženy). Závodníci jezdí po okruhu 

a snaží se sbírat body na prémiových sprintech, které jsou vypsány po každých 2 km (nebo nejblíže 

této vzdálenosti podle délky dráhy). Vítězem se stane závodník s největším počtem dosažených 

bodů; při rovnosti nasbíraných bodů rozhoduje umístění v závěrečném sprintu. Bodování je vždy 5, 

3, 2 a 1 bod pro první čtyři. Zisk okruhu náskoku je ohodnocen 20 body. 

Hladký závod (Scratch)

Scratch je závod jednotlivců na určitou vzdálenost, ve kterém nejsou na rozdíl od bodovacího 

závodu vypisovány bodovací spurty. Pořadí v závodě scratch se stanoví na základě průjezdu závodníků 

cílovou čarou, přičemž se započítávají zisky okruhů. Scratch je dráhovou obdobou silničního závodu.

Vylučovací závod

Závod jednotlivců startujících hromadně. V cíli každého předem určeného okruhu, zpravidla 

každého druhého okruhu, je vyřazen poslední závodník, až zbývá jen dvojice. Vítěz souboje posledních 

dvou je vítězem celého závodu.

Závod dvojic (Madison)

Závodí větší počet (zpravidla do 18) dvojčlenných týmů na vzdálenost 50 km v kategorii mužů. 

Příslušníci každé dvojice se v závodě střídají; 

vždy jeden odpočívá a jede mírnějším tempem, 

zatímco druhý se jej snaží dojet o celé kolo. Poté 

si úlohy vymění. V okamžik dojetí se chytí za ruce 

a rychlejší závodník předá kinetickou energii tzv. 

„hozením“ pomalejšímu. Zpomalující závodník 

se přesune na vnější okraj dráhy a čeká na kolegu 

a na další střídání.

Omnium

Od roku 2012 je omnium zařazeno na program 

olympijských her. V minulosti se jezdilo omnium 

stíhací a sprinterské, od zařazení na olympijské 

hry se jezdí pouze stíhací. Skládá se z měřitelných 

disciplín (1 km, 4 km, 200 m) a hromadných 

(scratch, vylučovací závod, bodovací závod).

jel tři závody Kola pro život a tři díly 
Českého eCUPu, na konci března 
pojedu první eMČR. V prvním 
díle Českého eCUPu jsem dojel na 
9. místě a v druhém díle, který se 
jel na trati Rejštejn – Gerlova huť, 
jsem dojel na 17. místě. V tomto 
roce jsem ale nejlepší výsledek zajel 
na rovinaté trati Kola pro život ve 
Znojmě – 3.místo v kategorii.“

Jaké jsou tvé další cyklistické 
plány? „Chtěl bych jezdit závody 
na které během působení v Dukle 
nebyl čas, například Kolo pro život 
a podobně. Určitě bych chtěl zase jet 
i časovku na Svatobor. Pro zpestření 
tréninku během zimy určitě zase 
pojedu i nějaké virtuální závody.“

Ať se ti daří a děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec
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Rodinné centrum Sušice 

– Medvídek, z.s.
V únoru na členské schůzi členové odsouhlasili uzavření 

provozovny RC Medvídek v SOU a SOŠ, U Kapličky 761, 342 01 a přerušení 

své činnosti z důvodu koronavirové pandemie a trvajících vládních opatření. 

Děkujeme za pochopení.  

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 20. 4. | 11. 5. | 8. 6. | 20. 7. | 10. 8. | 7. 9. | 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. 

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



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 vzduchovku české nebo 
německé výroby i nefunkční nebo 
poškozenou. Tel. 777 308 319
Vykoupíme zajímavé knihy týkají-
cí se práce se dřevem, zemědělské 
techniky, traktorů, knihy s tema-
tikou Sušice, Šumavy, staré knihy 
o výrobě cukrářských výrobků, za-
jímavé kuchařské knihy, knihy s te-
matikou zemědělská výroba, les-
nictví, chov skotu, knihy esoterní 
a okultní, knihy o starých řemeslech, 
šítí oděvů a další zajímavá témata. 
Vykoupíme i staré LP desky, faktu-
ry, obrázky. Volejte na toto telefonní 
číslo 774 771 772
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 staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankovky, 
obrazy, staré hodiny, vojenské před-
měty – šavli, uniformu a podobně. 
Můžete nabídnout i jiné staré před-
měty nebo celou sbírku a pozůsta-
lost. Tel. 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupím velký stavební poze-
mek (nejlépe u lesa), popřípa-
dě i s chalupou, v oblasti mezi 
Kašperskými Horami a Mod-
ravou. Platím nadstandardně 
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Řádková inzerce

Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin 
bude 18. 3. 2021 ve 12 hod.

PRODEJ
Prodám auto Suzuki swift, rok
výroby 2000, najeto 83.000, první 
majitel, cena 10.000 Kč. Tel.
737 873 307 
Prodám lištovou sekačku ELITE 
402, délka lišty 80 cm, vhodná do 
menší zahrady. Cena dohodou. Tel. 
723 940 328
Prodám kolečkové brusle vel 41 
(26,5). Nové. Cena dohodou. Info 
na tel. 723 472 026
Borůvky – prodej. Mražené, 
1 L/100 Kč, místní sběr, odběr 
Kašperské Hory, Sušice, po doho-
dě závoz v okolí. Tel. 736 717 387
Prodám 3 hřebeny na borůvky – 
i jednotlivě po 100 Kč, krabici ča-
sopisů, příruček, návodů o plete-
ní, háčkování, vyšívání za 500 Kč, 
4 bílé židle a hnědý rozkládací stůl 
– velmi pěkné za 1 500 Kč. Tel. 
607 866 783
Prodám úplně novou, ještě nepo-
užitou maringotku. Z venku i uvnitř 
dřevěné palubky, zateplená mine-
rální vatou, elektr. přes jističe. Dél-
ka 3,7m x 2m. Vhodná pro 1 osobu. 
Pořizovací cena 70 tisíc, prodám za 
50 000 Kč. Tel. 722 864 710
Prodám: Kotel ÚT, Viadrus U22, li-
tina, 2.000 Kč. Tříram. lustr, mosaz, 
500 Kč. Hodiny stojací, kukač. na 
bater. 500 Kč. Tel. 723 308 857
Prodám: Nivelák míchačka (3ko-
lečka), pokosová pila, bourací kla-
divo 2x, myčka, naviják s hadicí cca 
50 m. Vše použité. Cena dohodou. 
Tel. 376 583 353
Prodám nový nepoužitý bidet, pi-
soár a sprchovací kout – za 50% pů-
vodní ceny. 3 ks zámecké lucerny 
levně. Tel. 721 216 369
Prodej krmného pečiva. Nabízím 
ostření nožů, nůžek a nožíků do ma-
šinek na maso. Tel. 605 320 536 
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím (2) multikáry černozemě. 
Dovezu sám, max. 5 km od Sušice. 
Zn. Jen kvalitni. Tel. 606 633 919
Koupím staré pivní láhve s litý-

a v hotovosti. Tel. 606 633 919
Hledám pronájem malého bytu 
v rod. domku na Sušicku. Důchod-
ce, nekuřák. Tel. 606 406 010 
Koupím garáž, nejraději v Sirkařské 
ulici. Tel. 608 143 398
Hledám kancelářský/obchodní 
prostor k pronájmu v Sušici jako 
jazykovou učebnu. Jednu místnost 
cca 20–40m2 se zázemím v pěkném 
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 zajiště-
no. Klidné místo. Děkujeme za na-
bídky. Tel. 731 107 640
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Volejte, 
prosím, na tel. 608 702 468 
Koupím nemovitost – byt, pozem-
ky, chatu, rodinný domek. Peníze 
vyplatím do 2 dnů. Tel. 605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické říze-
ní, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. 
– kvalitně a rychle. I. Drábková, Su-
šice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Nabízím jazykové a stylistické úpra-
vy textu, korektury bakalářských 
a magisterských prací, přípravu na 
maturitní a přijímací zkoušky z čes-
kého jazyka, doučování. Více infor-
mací na www.hezkycesky.top, tel. 
606 49 49 96
Potřebujete opravit oděvy, ušít 
polštářek, vytvořit patchworkovou 
dečku, tašku a nebo někoho obda-
rovat? Vytváříme ručně různé dá-
rečky a děláme menší opravy oděvů. 
Přijďte nás podpořit. Kolinec 28 – 
obecný úřad. 
Hledám brigádu jako strážný – 
hlídač apod. Důchodce. Tel. 
606 406 010
Online výuka angličtiny, přípra-
va na maturitu, opravné i přijíma-
cí 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, se-
dacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172



Někdy je ten svět dost zamota-
ný přátelé, že? A nejen dnes, jak 
by se mohlo zdát. Byl zamotaný 
i tehdy za „husitů“ před šesti sty 
lety a byl vždy. A bude vždy, do-
kud po něm bude šlapat byť jen 
jediný z nás. Je-
diný člověk.

Basilej. Řekli 
jsme si, že velkým 
tématem tohoto 
římsko-katolické-
ho sněmu byl spor 
zastánců koncilia-
rismu s papežem. 
Spor vedl k roz-
puštění koncilu, 
čehož ovšem jeho 
delegáti nedbali a zasedali dál.

Druhým tématem byla refor-
ma církve. I o ní jsme psali. Ne-
povedla se.

Třetím velmi vážným té-
matem byl postup Osmanské 
říše (též Otomanská, či Turec-
ká říše, byla jednou z největších 
a nejmocnějších říší v prostoru 
při Středozemním moři. /Existo-
vala vpodstatě až do roku 1922./ 
Po roce 1354 se Osmané hnuli 
směrem do Evropy.), která silně 
tlačila na říši Východořímskou 
(jinak též Byzantskou. Ta vznikla, 
jak již víme, roku 395 rozpadem 
Římského impéria a byla koléb-
kou východního /zjednodušeně 
„pravoslavného“/ křesťanství. 
Východořímské křesťanské obce 
/mimo jiné/ neuznávaly římského 
papeže za hlavu církve.), jejíž já-
dro tvořili Řekové. Byzanc Tur-
kům jen těžko odolávala a obrá-
tila se proto na Západ s prosbou 
o pomoc. Řekům šlo o vytvoře-
ní společné unie s křesťanskými 
státy spadajícími pod církev řím-
sko-katolickou. 6. července 1439 
zástupci obou církví dekret o unii 
skutečně podepsali. (Za povšim-
nutí stojí, že o takto závažných 
– současným slovníkem řeče-
no „vojensko bezpečnostních“ – 
otázkách jednají zástupci církví, 
ne panovníci. Což je ale pro tuto 
dobu typické a – běžné.) Východ-
ní církev se měla podle dohod 
podřídit té Západní. Tedy pape-
žovi a Římu. Nakonec se ale pro 
většinový odpor obyvatel By-
zance unijní konstrukce zřítila 
a Východořímská říše v průbě-

hu příštích let padla. (Přesně – r. 
1453 dobytím Konstantinopole.)

Ano. Složitá doba. Koncil byl 
nakonec z různých důvodů pře-
sunut do Ferrary a posléze Flo-
rencie (Itálie), jiná část skonči-

la v Lausanne 
(Š v ý c a r s k o) , 
složení účastní-
ků i jednání se 
různě kompli-
kovala, ale my si 
to zjednodušme 
a říkejme konci-
lu i nadále Basi-
lejský. A než se 
vrátíme k husi-
tům, uzavřemež 

ještě téma papežů.
Bylo řečeno, že basilejští 

konciliaristé sesadili roku 1439 
papeže Evžena IV. a zvolili si 
vzdoropapeže Felixe V. Šlo 
o poslední velké schisma pa-
pežských dějin. Skončilo deset 
let poté, kdy Felix V. sám rezig-
noval a vzbouření delegáti kon-
cilu se rozešli. Tzv. papalismus 
defi nitivně zvítězil nad konci-
liarismem. Nadále bude sněm 
vždy podřízen papeži.

Takže koncil… Spor o to, kdo 
církev bude řídit – papež kont-
ra sněm. Spor o reformu církve. 
Osmanští Turci ohrožující Ev-
ropu. A… A – vzpoura kacířů 
v zemích Koruny české…

Je podzim roku 1433. Basilej-
ský koncil zasedá ještě v Basi-
leji. Evžen IV. je dosud jediným 
papežem. Turci daleko. V Praze 
se od 11. listopadu do 22. pro-
since schází Svatomartinský 
sněm. Převládá křídlo umír-
něných kališníků. Chce rych-
le ukončit válku s římsko-ka-
tolickou církví a dohodnout se. 
Vystupuje zde zástupce koncilu 
Juan Palomar – nabízí husitům 
tzv. kompaktáta. V podstatě re-
vizi Čtyř artikulů pražských. 
Jsou mnohem umírněnější, než 
původní husitský návrh. V ces-
tě stojí Prokop Holý. A – polní 
vojska. Dohodu s Palomarem 
považují za zradu husitského 
programu.

Co bude dál, přátelé?
Krásné předjaří přeji!

5. března 2021
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Pád Byzance

Minulou hádankou byla archiv-
ní fotografi e z Kunkovic (Berg-
fried), 768 m n. m. (foto níže 2x). 

Kunkovice jsou malá vesnice, 
část městyse Čachrov v okrese Kla-
tovy. Nachází se asi 2,5 km na jiho-
východ od Čachrova. 

První písemná zmínka o této 
vesnici pochází z roku 1404.

Zdejší pamětihodnosti jsou 
zámek čp. 1, usedlost čp. 6. a kap-
le sv. Anny stojící na návsi. Kaple 
byla postavena v roce 1904. V lednu 
2007 byla poškozena orkánem Ky-
rill, na pouť již byla ale opravena. 

Další oprava proběhla v roce 2012 
svépomocí místních občanů. Dal-
ší kapli bychom našli na cestě do 
Čachrova. 

V obci byla dříve i kaple zříze-
ná v přízemí místního zámku, do 
které se vešlo až 100 lidí. Využíva-
li ji o prázdninách především skau-
ti, v neděli a o svátcích též místní 
obyvatelé.

Dohledal jsem, že k roku 1890 
se v Kunkovicích uvádí 17 domů 
a 130 obyvatel. 

Tvořily obec, do níž patřily 
ještě Chvalšovice, Dobřemilice 

a Radvanice.
V roce 1895 zde žilo 130 

obyvatel (126 Čechů, 4 Němci). 
V roce 1921 nárůst na 

153 obyvatel (118 Čechů, 35 
Němců).

V současné době je v Kun-
kovicích 22 čísel popisných a 5 
objektů s číslem evidenčním. 
K trvalému pobytu je přihlá-
šeno 40 obyvatel.

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

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

POZNÁVÁTE?

Konečně tu máme jaro, i když 
zimní období předává vládu 
jen poznenáhlu. Příroda jako 
by téměř nebrala na vědomí, že 
březen je první jarní měsíc. Dny 
se sice prodlužují, sluneční pa-
prsky nabývají na síle a intenzi-
tě, ale holé větve stro-
mů i bezbarvé plochy 
trávníků, luk i polí 
jaro ještě ani zdale-
ka nepřipomínají. Ale 
přece je tu však něk-
do, kdo příchod jara 
neomylně rok co rok 
zvěstuje. Jsou to naši 
tažní ptáci, kteří se 
postupně začínají vracet z jihu, 
a ihned po příletu vytvářejí 
svým radostným zpěvem nej-
krásnější iluzi předjaří.

Posly jara bývají obvykle na-
zýváni skřivan, špaček a čáp. 
První z nich se již rozezpíval 
svými zurčivými trylky nad 

Poslové jara
poli. Jeho radostný zpěv je ne-
rozlučně spjat s typickým vzle-
tem. Posléze se nám zcela ztrá-
cí z dohledu a jen jeho zurčivá 
píseň dává tušit jeho přítom-
nost nad námi. Špačkovo prv-
ní zavrzání vyjadřuje radost 

ze šťastného návratu 
domů. Špaček, jako 
by to věděl, jakmile 
mu to počasí dovo-
lí, ihned obsadí svou 
budku na zahradě. 
Odtud pak oznamu-
je celému okolí svůj 
návrat z daleké pouti.

Ale kromě těchto 
dvou poslů jara přilétají k nám 
i mnozí jiní. Netrpělivě vyhlíží-
me, zda i letos se usadí na komí-
ně čápi. Právě v době, až budete 
číst tyto řádky, se objeví jejich 
první rozvědky. Jisté je, že bez 
nich by zcela jistě bylo jaro 
o mnoho chudší. Ivan Nikl

veřejně přístupné řádně označené 
a úředně zapečetěné pokladničky 
– v kostele sv. Markéty, v Měst-
ském kulturním a informačním 
středisku na radnici a v Muzeu 
Šumavy v Kašperských Horách, 
kam je možno příspěvky vkládat. 

Pro bezhotovostní platby je k dis-
pozici zvláštní účet

„ZVONY PRO ŠUMAVU“
ČSOB spořící účet TOP číslo 

293490145/0300 
(IBAN CZ34 0300 0000 0002 

9349 0145) v měně CZK
Zvony se tvoří pro přítomnost 

i pro budoucí generace. Plní také úlo-
hu nadčasového symbolu. Stávají se 
trvalými ochránci komunity a kraje. 
Kéž hlas těchto našich nových a ob-
novených zvonů probudí Šumavu 
i celou naši společnost k novému ži-
votu, ke kráse, lásce i radosti!

Šumavský kulturní spolek, z.s.
IČO: 270 24 288, 341 92 KH, 

Smetanova 211
Farnost Kašperské Hory 

a Nadace BLÍŽKSOBĚ

společenství. Zvuk zvonů se stával 
typickým hlasem konkrétního sídla, 
stával s hlasem domova, spoluvytvá-
řel typický „genius loci“.

Také život starého historického 
města královských Kašperských Hor, 
rozložených na Zlaté stezce z Bavor-
ska uprostřed šumavských hor pod 
památným hradem Karla IV. Kašper-
kem, provázely po staletí zvony. Po-
žáry a války i jiná nepřízeň místní 
chrám i město obíraly o tyto bicí ná-
stroje z kovu. Pokaždé se ale zvony 
velkým úsilím Šumavanů na věž vrá-
tily, jen poslední jejich ztrátu z minulé 
světové války se nepodařilo dosud ani 
po téměř osmi desítkách let vyrovnat. 

Absenci zvonů a jejich hlasu 
v Srdci Šumavy si dnes s naléha-
vostí uvědomují jak domácí obyva-
telé, tak i četní návštěvníci a ctite-
lé tohoto krásného horského kraje. 
Proto je vyhlašována veřejná sbír-
ka Zvony pro Šumavu, organizova-
ná Šumavským kulturním spolkem 
z.s. Kašperské Hory ve spolupráci 

„ZVONY PRO ŠUMAVU“
VEŘEJNÁ SBÍRKA na zvony kostela sv. Markéty v Kašperských Horách 2021
Kulturní projekt Zvony pro Šu-

mavu řeší obnovu zvonového fondu 
na věži arciděkanského kostela sv. 
Markéty v centru města Kašperských 
Hor. Tento záměr zahrnuje jednak 
restaurování stávajících dvou histo-
rických zvonů ze slavné zvonařské 
dílny Jana Pricqueye ze 17. století 
a jednak pořízení 3 nových zvonů. 
Jde tak o vyrovnání jedné z přetrvá-
vajících kulturních a společenských 
ztrát ještě z dob druhé světové války, 
kterou způsobila rekvizice posled-
ních kašperskohorských zvonů pro 
válečné účely v roce 1942.

Zvony byly od pradávna součás-
tí života jednotlivců i společenství. 
Nebyly pro lidi jen kusem zvučícího 
kovu, ale staly se společníky, prová-
zejícími člověka na jeho pouti živo-
tem od narození až do smrti, dělily 
denní dobu, zvýrazňovaly důleži-
té svátky, svolávaly lidi k modlitbě 
i slavnostem. Hlas zvonů přibližo-
val lidem nebe a zároveň lidi přivá-
děl k sobě navzájem, nabádal lidi ke 

s farností a nadací BLÍŽKSOBĚ. 
Restaurování stávajících dvou zvonů 
spolu s tvorbou dalších nových ori-
ginálních zvonů bylo zadáno u re-
nomovaného českého uměleckého 
Zvonařství Manoušek v Praze. Or-
ganizátoři prohlašují, že prostředky 
shromážděné sbírkou budou použi-
ty výhradně jen k zhotovení nových 
zvonů pro věž chrámu sv. Markéty 
v Kašperských Horách. V rámci pro-
jektu byla pro veřejnost připravena 
výstava „Zvony pro Šumavu“ v Mu-
zeu Šumavy v Kašperských Horách, 
mapující historii zvonů v Kašper-
ských Horách a prezentující cen-
né historické ukázky zvonařského 
umění ze sbírek muzeí západních 
Čech. Předpokládá se, že nové a ob-
novené zvony v Kašperských Ho-
rách budou slavnostně požehnány 
o tradiční poutní slavnosti Panny 
Marie Sněžné 8. srpna roku 2021.

Ke sbírce ZVONY PRO ŠU-
MAVU, která je povolena Kraj-
ským úřadem Plzeňského kraje, jsou 
v Kašperských Horách umístěny tři 

Kašperské Hory – rekvírování zvonů 1916

Kašperské Hory – rekvírování zvonů 1916

HÁDANKA
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Horkýže Slíže – KD Sokolovna 27. 3. 2015 + Sirkyskon Jelen a Nebe – Tradiční Kloub 6. 3. 2015Lenka Dusilová – Kino Sušice 
25. 4. 2015 – akustické turné

František Nedvěd a Tiebreak – KDS 27. 1. 2015

Vypsaná fi xa – KD Sokolovna 31. 10. 2015 + WohnoutKaravana Swingers Band – Santos 19. 6. 2015 – 10. výročí Lenka Filipová – KD Sokolovna 10. 10. 2015
Daniel Hůlka – kostel sv. Václava 
30. 5. 2015 – benefi ční koncert

Mexická hudba Mariachi – Veget café V jablíčku 3. 8. 2016Tři sestry – KD Sokolovna 19. 3. 2016 Please The Trees – parkoviště u letiště 14. 6. 2016Malina Brothers – Kino Sušice 22. 2. 2016

Musica Dolce Vita – Smetanův sál 18. 2. – Hudba královen Venušecha – Tradiční Kloub 26. 12. 2015 – 10 let Ondřej Havelka a Melody Makers – KDS 2. 12.

Belle trio Praha – Smetanův sál 20. 10. 2016 Honza Nedvěd – KDS 15. 10. + Pavel Helan a SDS Představení Doňa – Smetanův sál 29. 9.Mirai a Nebe – Tradiční Kloub 28. 10. 2016

Visací zámek – KD Sokolovna 12. 11. 2016 + Vypsaná fixa Václav Neckář – KDS 12. 12.

V tomto vydání připomínáme 
koncerty z roku 2015 a 2016, v dal-
ších dvou vydáních přineseme akce 
zbývajících čtyř let a nastane ten 
správný okamžik spojit čtyřdílného 
kulturního hada k sobě a zahrát si 
avizovanou partii: Každý kulturní 

příznivec nechť si opatří vhodnou 
fi gurku a hrací kostka bude určovat 
postup. Pokud vstoupíte na políčko 
vašeho oblíbeného interpreta, mů-
žete si pustit jeho skladbu a jednou 
nehrajete, pokud se ocitnete na poli 
muzikanta, kterého opravdu nesnáší-

te, házíte rychle ještě jednou. Komu 
se poštěstí dojít na pole svého nej-
oblíbenějšího idolu, vyhrává a po-
sílá mu ihned svůj hlas přes e-mail, 
facebook, či instagram (viz str. 5). 
Příště přineseme další možnosti hry.

text a foto Eduard Lískovec

Mig 21 – KD Sokolovna 7. 11. 2015 

Koncerty roku 2015–2016 (pokračování deskové hry)
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