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V posledních 
měsících postih-

la celý svět včetně České republiky 
pandemie, kterou jsme do té doby vi-
děli pouze v sci-fi  fi lmech. Opatření, 
která stát zavedl, se dotkla i Sušice 
a samozřejmě i Sušické nemocnice. 
První schůze krizového štábu v ne-
mocnici proběhla už koncem úno-
ra. Výstupem z tohoto jednání bylo 
omezení návštěv na lůžkových od-
děleních a zákaz návštěv na jednotce 
intenzivní péče, zřízení bariérového 
vstupu u všech vchodů, zvýšení čet-
nosti úklidu nebo zřízení izolační 
místnosti pro pacienty s podezřením 
na nákazu. Na další schůzce začát-
kem března jsme tato opatření ještě 
zpřísnili úplným zákazem návštěv, 
omezením vstupu pouze na hlavní 
vchod, který je otevřen pouze do 
16 hodin, potom je otevírán recepcí 
na zvonek. U vchodu do nemocni-
ce jsme instalovali stolek, kde pra-
covník nemocnice kontroluje nošení 
ochranné roušky, dezinfekci rukou 
a měří příchozím teplotu. Jako zá-
chytné stanoviště funguje již zmiňo-
vaná izolační místnost. V neposled-
ní řadě hlídáme i to, aby návštěvníci 
mezi sebou dodržovali bezpečnou 

vzdálenost. Provoz ordinací je ome-
zen, pacientům doporučujeme, aby 
využívali možnosti telefonické kon-
zultace nebo aby neakutní problémy 
odložili na pozdější dobu. 

Máme hodně dotazů na to, zda-

li byl v nemocnici zachycen něk-
do, u koho se nákaza potvrdila. Zde 
musím říct, že do doby napsání toho 
článku nemám žádné takové infor-
mace, i když jsme několik lidí s po-
dezřením na nákazu zachytili. 

Chraňme se před COVID-19 (Sars-CoV-2)
Chraňme starší a nemocné a vyhněme se chybám

V důsledku dramatického rozšiřování koronaviru je velmi důležité být zodpovědný vůči celé společ-
nosti. Jen tak můžeme pomoci minimalizovat jeho dopad nejen v ČR, ale v celé Evropě. Nařízení vlády 
se mohou zdát někomu možná přehnaná, ale opatrnosti není v tuto chvilku nazbyt a na místě odkládat 
prevenci, nebo dokonce situaci bagatelizovat. Nikdo z nás nemůže vědět, zda není nakažen zatím bez 
příznaků, nebo zda není přenašeč. Chráníte tak zdraví své i svého okolí. Buďte maximálně ohleduplní.

Apelujte na své okolí a dodržujte následující body. Čím striktnější budeme v dodržování těchto 
bodů, tím dřív se zase budeme moci bezpečně a bez omezení setkávat.

Zůstaňte doma, pokud je to možné. Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma v každém případě.
Pokud nutně potřebujete ven, vyhýbejte se kontaktu s ostatními. Dodržujte rozestupy
alespoň 2 metry. Třeba v obchodech u pokladen.
Vyhýbejte se místům s větší koncentrací lidí.
Nestyďte se nosit roušku. Pokud ji nemáte, zakryjte si ústa a nos alespoň šátkem/šálou. Improvizujte.
Pokud se necítíte opravdu dobře, požádejte o nákup někoho jiného z rodiny, nebo požádejte
o pomoc známého, nejlépe bez osobního kontaktu – telefonátem, e-mailem. Pokud víte o někom,
kdo je sám nebo je hendikepovaný a neumí si v takové situaci poradit, nabídněte mu pomoc sami
Dodržujte hygienická doporučení – kašlat a kýchat do kapesníku, nebo do paží, nikoliv do dlaní!!!
Nepodávejte si ruce, nezdravte se polibkem. Používejte dezinfekce a často si myjte ruce.
Pokud máte příznaky nákazy, NECHOĎTE ke svému praktickému lékaři osobně, ale kontaktujte
ho jedině telefonicky!!! Máte na svého lékaře telefonní kontakt? Mezi hlavní příznaky patří
zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest svalů, únava.
Postarejte se o své rodiče a starší sousedy, nebo nabídněte svou pomoc dobrovolníka, pokud
nejste riziková skupina.
Informace z internetu si prosím ověřte. Zabráníte tak panice. Nevěřte mýtům, které se mohou
tvářit důvěryhodně (antibiotika léčí bakteriální onemocnění, nikoliv virové; nepijte chlór ani se
s ním nemyjte; nosní kapky ani jejich kloktání nefungují proti nákaze apod…)
Dodržujte zásady zdravého životního stylu (zdravá strava, pitný režim, dostatek spánku, doplňování vitamínů).
Pokud víte, že se vás týká nebo mohla týkat karanténa, v každém případě ji dodržujte!
Důležité kontakty:
Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
Telefonní linky 155 a 112 volejte POUZE V PŘÍPADĚ VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH KOMPLI-

KACÍ či ohrožení života. Prosíme, nepřetěžujte už tak vytížené tyto linky, které se starají o vážné 
případy vč. dopravních nehod, zástav srdcí apod. Tyto linky neslouží ke konzultacím, proto využijte 
linku 1212, která byla zřízená právě k informacím ohledně koronaviru.

Dále můžete volat linku Krajské hygienické stanice pro Plzeňský kraj:
724 090 060 v pracovních dnech 15–20 hodin a o víkendu v čase 8–20 hodin.

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu jsou: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Telefonicky se můžete obrátit i na linku Sušické nemocnice 376 530 111.

V souvislosti s vývojem situace se Krizový štáb Sušické nemocnice dne 16. 3. 2020 usnesl a rozhodl 
pro několik opatření:
1) S platností od 16. 3. do odvolání je vstup do nemocnice možný pouze předním hlavním vchodem.
2)  Dobrovolník u hlavního vchodu koordinuje pacienty – k dispozici je stůl, židle, pro pacienty dezinfekce, roušky (až 

budou k dispozici), měření teploty bezkontaktním teploměrem. Vpřípadě vyčerpání zásob dezinfekce odvede dobro-
volník pacienta umýt si ruce na WC. Dobrovolník poučí pacienta o nutnosti zachování 4 m odstupu od ostatních lidí.

3)  S platností od 16. 3. a následně denně od 16 hodin bude přední/hlavní vchod nemocnice uzavřený, 
poté koordinuje recepce, umožnění příchodu pacienta pouze na zvonek.

4) Nadále platí zákaz návštěv pacientů!

Situace, ve které se nyní nachá-
zíme, není pro Sušickou nemoc-
nici jednoduchá. V lednu se nám 
s obrovským nasazením personálu 
podařilo znovu otevřít lůžkovou 
internu, lůžkovou chirurgii a jed-
notku intenzivní péče. Začátkem 
března jsme na nová oddělení a vý-
kony fi nalizovali smlouvy se Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnou, 
které jsme následně postoupili 
ostatním zdravotním pojišťovnám. 
VZP nám tato oddělení nasmlouva-
la zpětně od začátku února s tím, že 
za leden nám proplatí 75% akutní 
péče, která byla na těchto odděle-
ních poskytnuta. Chirurgické od-
dělení k začátku března provedlo 
téměř sto operačních výkonů a na 
interním oddělení bylo hospitalizo-
váno přes dvě stě pacientů. Tahle 
čísla hovoří o tom, že nemocnice 
je potřeba, a že má v dlouhodobém 
horizontu na to, aby byla ekono-
micky udržitelná. Po restartu zdra-
votní péče jsme začali intenzivně 
pracovat na zefektivnění provozu, 
jak na nákladové, tak na výnosové 
straně. Bohužel nám do toho přišel 
koronavirus.

Z důvodu obav lékařů, kteří jsou 
věkem v rizikové skupině, jsme byli 
nuceni omezit počet lůžek na inter-
ním oddělení, dále jsme na zákla-
dě příkazu ministra zdravotnictví 
zrušili nebo odložili více než třicet 
plánovaných chirurgických výkonů. 
Jsou omezeny návštěvy ambulancí, 
a i příliv pacientů do nemocnice se 
výrazně zredukoval. Totálním se-
lháním systému je, že do okamžiku 
psaní tohoto článku, nebyl stát scho-
pen zajistit dostatečný počet roušek, 
respirátorů a ochranných obleků pro 
zdravotnická zařízení. Přímo proti 
tomu jdou nařízení, že zdravotníci 
nesmějí ošetřovat bez těchto ochran-
ných pomůcek zejména respirátorů. 
V případě zavlečení nákazy na lůž-
ková oddělení, kde je stále hospitali-
zovaný značný počet pacientů, kteří 
jsou nemocní a oslabení, by mohlo 
dojít k tragédii. V současné době ne-
mocnice disponuje rouškami, které 
ušili a darovali občané Sušice a okol-
ních obcí, dále jednorázovými rouš-
kami darované místními fi rmami 
a několika respirátory a maskami, 
které jsme opět dostali od místních 

obyvatel. Pevně doufám, že pomůc-
ky budou v brzké době zajištěny.

Všechna tato omezení budou mít 
zcela jistě negativní vliv na hospo-
daření nemocnice. Pojišťovny nás 
ujistily, že zálohy budou i v nouzo-
vé době posílat v nezměněné výši, 
nicméně výkonové platby budou 
z důvodu omezeného provozu vý-
razně redukovány. Na druhou stra-
nu je třeba si uvědomit, že v krizové 
době nejsou fi nance na prvním mís-
tě. Důležité je, že pro případ zhor-
šení situace je i sušická nemocni-
ce připravena hospitalizovat a léčit 
pacienty včetně pacientů s korona-
virem. Zúčastnili jsme se jednání 
s premiérem a ministrem zdravot-
nictví s nemocnicemi s urgentním 
příjmem, mezi které patříme, a kde 
byly probírány další postupy a opat-
ření. Jsme téměř v denním kontaktu 
s odborem zdravotnictví krajské-
ho úřadu a během několika hodin 
jsme připraveni zřídit v nemocnici 
izolované lůžkové infekční oddě-
lení, kde budou moci být ošetřeni 
pacienti s těžším průběhem nemo-
ci. Nemocnice disponuje plně vy-
bavenou jednotkou intenzivní péče, 
máme profesionální ARO tým, kte-
rý je připraven zachraňovat životy 
a má k dispozici dva moderní plicní 
ventilátory pro případ potřeby říze-
né ventilace v případech nejtěžších. 
Celý tým Sušické nemocnice je při-
praven na plné nasazení v případě, 
že by opravdu došlo k nejhoršímu. 
Všem mým kolegům za to patří ob-
rovský dík.

Na závěr bych rád také po-
děkoval všem, kdo nemocni-
ci pomohli a pomáhají, šijí nebo 
poskytují roušky a jiný ochranný mate-
riál, působí v nemocnici jako dob-
rovolníci nebo dodali nemocnici 
vitamíny v podobě ovoce. Takhle 
obrovskou vlnu solidarity jsem ne-
čekal, a je to něco, co mne udr-
žuje v naději, že to s naší společ-
ností není až tak špatné. Buďme 
tedy nadále spolu, pomáhejme si 
a doufejme, že i toto těžké období 
brzy skončí. 

Václav Rada, ředitel, 
Sušická nemocnice s. r. o.

Nemocnice Sušice má k dispozici dva moderní transportní plicní ventilátory Monnal T60.

VÝZVA OBČANŮM
•  Žádáme vás v souvislosti s opatřením přijímanými vládou k zameze-

ní šíření koronaviru o dodržování zákazů a doporučení.
•  Apelujeme především na seniory, aby omezili navštěvy míst, kde 

se zdržuje více osob. Jste nejrizikovější skupina, nákaza vám může 
způsobit těžké zdravotní komplikace.

•  Apelujeme na děti seniorů, aby ovlivnili chování seniorů. Pokud  
můžete, doneste jim oběd, udělejte nákupy. Popřípadě využijte 
nabídku sociálních služeb města Sušice a charity Sušice k bezplatné 
donášce stravy a nákupů.

•  Pokud půjdou senioři na procházku, ať se vyhýbají místům, kde 
se zdržuje více lidí. Ať udržují mezi sebou odstup alespoň 2 metry.

•  Žádáme všechny, kdo vlastní ochranné roušky nebo respirátory, aby 
je používali na veřejnosti a rovněž ve vnitřních prostorech – v pro-
dejnách, úřadech, při návštěvě nemocnice, lékaře atd. Mít roušku je 
zodpovědné, není to ostuda.

•  Žádáme všechny, aby se nikde neshromažďovali a dodržovali mezi 
sebou bezpečnou vzdálenost alespoň 2 metry, pokud to jde. Nepod-
ceňujte doporučení a nebuďte hrdinové. Tvrzení „my se nebojíme“, 
jak jsme několikrát zaslechli, se může vymstít.

•  Mladí jsou nejméně rizikovou skupinou. Nákazu mohou přežít bez 
úhony. Ale co když nakazíte svoje rodiče či prarodiče? Unesete tíhu 
následků svého nezodpovědného jednání?

•   Doufáme, že nikdo nechce, aby se město Sušice nebo obce zařadi-
ly mezi ty obce v České republice, které jsou dnes zcela uzavřené.

Krizový štáb ORP Sušice

Žádám občany, aby v sou-
časné mimořádné situaci, za-
chovali chladnou hlavu a řídili 
se pokyny, které jsou prezento-
vány státními krizovými orgá-
ny i Krizovým štábem ORP 
Sušice. Sledujte veřejnoprávní 
média – Českou televizi, Český 
rozhlas, webové stránky Minis-
terstva zdravotnictví ČR, webo-
vé stránky města – https://www.
mestosusice.cz/mususice/koro-
navirus.asp.

Krizový štáb města pracuje 
naplno a plní nejen úkoly dané 
zákonem. Aktuálně (situace 20. 3. 
– pozn. red.) je nedostatek ochran-
ných prostředků a vázne jejich 
centrální distribuce. Město proto 
nečekalo a sehnalo, z vlastních 
zdrojů zaplatilo a průběžně dis-
tribuuje 4 000 roušek nejpotřeb-
nějším profesím (sociální služby, 
charita, zdravotníci, hasiči, úřed-
níci, řidiči autobusů atp.) 

Chtěl bych poděkovat všem 
ukázněným občanům, kteří 
dodržují mimořádná pravidla 
a doporučení. Především děku-
ji těm, kteří pomáhají sušickému 
krizovému štábu a to často i ve 
svém volnu – zejména zdravot-
níkům, strážníkům MP, Policii 
ČR, dobrovolným hasičům, za-
městnancům příspěvkových or-
ganizací (sociální služby, Sules, 
sportoviště, kulturní centrum), 
ale i dobrovolníkům, kteří doma 
šijí roušky. Situaci nesmíme pod-
ceňovat, ale zároveň nesmíme 
propadat panice. Jsem přesvěd-
čen, že to společně zvládneme.

V současné době (aktuali-
zováno 26. března 9.00 hodin) 
v Sušici není žádný potvrzený 
případ onemocnění novým ty-
pem koronaviru. 

Petr Mottl, starosta města
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Datum 3. března nebylo pro 
Světový den divoké přírody (World 
Wildlife Day) zvoleno náhodně. Je 
to den, kdy v roce 1973 vstoupila 
v platnost Úmluva o mezinárodním 
obchodu s ohroženými druhy volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (CITES), která hraje důle-
žitou roli v zajištění toho, aby me-
zinárodní obchod neohrozil přežití 
jednotlivých druhů.

Páter Marek Donnerstag, farář 
farnosti Sušice, pochází z polských 
Katovic, které leží asi padesát kilo-
metrů na sever od Českého Těšína. 
Do Čech se dostal na žádost českých 
biskupů kvůli nedostatku kněží. Od-
jakživa rád prozkoumával krajinu 
kolem sebe, ale pravé krásy divoké 
přírody začal objevovat až s kama-
rády při cestách po světě.

Jaký je váš vztah k divoké 
přírodě? 

„Polsko není divoká země, ale 
když jsem chodil na střední a vyso-
kou školu, tak cestování s mým ka-
marádem po Polsku někdy divoké 
bylo. Vzali jsme batoh, vydali se na 
cestu. Jeli jsme stopem, trasa byla 
trošku naplánovaná, ale často jsme 
přesně nevěděli, kudy nás povede. 
Kam nás dovezli, tam jsme prošli 
okolí a zase jeli dál. A tak jsme pro-
cestovali celé Polsko.“

Cestoval jste i do ciziny?
„Dokud jsem žil v Polsku, tak ne. 

Nebyly na to tou dobou fi nanční pro-
středky a ani jsme moc cestovat ne-
mohli. Změnilo se to s pobytem tady 
v Česku, což bylo roku 1997. Začaly 
se pořádat poutní cesty například do 
Itálie či Francie. Je nás tady víc pol-
ských kněží a část mých kamarádů 
cestovala po světě na vlastní pěst. Za 
další dva nebo tři roky jsem se k nim 
přidal a právě v této sestavě jsme uči-
nili i poslední cestu do Patagonie.“

Čím vás zaujala?
„Po příletu do Argentiny nás pře-

kvapilo, jak jsou ta města, a vlastně 
celé to pobřeží, podobná poměrům, 
jaké jsou u nás. Více na jihu, v Pata-
gonii, už byly podmínky jiné. Tam 
jedete třeba autobusem a několik de-
sítek kilometrů nikoho nepotkáte.“

Co byl nejsilnější zážitek?
„Ten první nám zas tolik nevy-

šel. Když jsme se vydali na Fitz Roy, 
kde je jedna z nejkrásnějších vyso-
kohorských cest, začalo pršet. Prše-
lo nám dva dny, takže jsme tu horu 
ani pořádně neviděli. Potom jsme 
se přesunuli až na jih Argentiny 
k Magalhãesovu průlivu a otočili 
jsme to do Chile. To je také moc 
krásná země. Zde se nám podařilo 
uskutečnit asi nejhezčí výlet během 
celé výpravy. Bylo to na tři dny do 
přírodní rezervace Torres del Pai-
ne. Jsou zde nádherné hory sestu-
pující přímo do moře. Celé pobře-
ží je velmi členité a nekonečnými 
fjordy připomíná Norsko. Když se 
tam chcete vydat, musíte mít zajiš-
těné ubytování v kempu. Kamarád, 
který je organizátorem, zajišťuje 
všechno tak na osmdesát procent. 
Těch zbylých dvacet je spíše nejis-
tota. Ta se třeba projeví v tom, že 
nám půjčí pouze jeden stan, protože 
ostatní už jsou rozebrané. Naštěstí 
nám druhý den půjčili ještě jeden. 
Překvapením pro nás bylo, že i když 
je to nádherná krajina a měli jsme 
dobré počasí, v noci byla neskuteč-
ná zima. I přesto, že jsme během 
noci na sebe oblékali vše, co jsme 
měli, ráno jsme se probouzeli úpl-
ně zmrzlí. Nepohodlí nám vyna-
hrazovala krajina kolem nás. Slun-
ce se střídalo s mraky, a pokaždé 
tak vytvořilo jinou barvu oceánu. 
Celou dobu jsme ale nevěděli, proč 
nás kamarád tak popohání dopře-
du. Až v půli cesty nám prozradil, 
že na poklidnou túru je potřeba tří 
ubytování. No a my měli jen dvě. Na 
začátku a na konci. Byla to nejdob-
rodružnější část naší cesty. Náročný 
terén, těžké batohy a ke třiceti kilo-
metrům cesty. Ale zvládli jsme to. 
Celou výpravu jsme ukončili na se-
veru Argentiny, na hranicích s Bolí-
vií a Peru, kde už začíná polopoušť.“

A příroda tady u nás?
„Šumava je krásná. Já pocházím 

z průmyslové oblasti, kde je jed-
no město napojené na druhé, tak-
že jsem rád, že stačí vyjít za Sušici 
a jste v nádherné přírodě.“

Děkuji za rozhovor a přeji mno-
ho dalších cestovatelských zážitků.

Kateřina Prexlová, 
sexta A

20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež, 21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku, 

24. 3. Den Horské služby v ČR, 27. 3. Světový den divadla, 28. 3. Den učitelů v ČR

3. 3. Světový den divoké přírody

Sušice se v evropském semifi nále FLL neztratila
(FLL je roboticky a přírodo-

vědně zaměřená celosvětová sou-
těž pro žáky a studenty základních 
a středních škol do 16 let, kteří jsou 
účastí v soutěži motivováni k zá-
jmu o technické obory a výzkum 
– letošního ročníku se zúčastnilo 
1050 týmů z celé Evropy – soutěž 
byla zaměřena na Smart City neboli 
chytrá města).

Na sklonku minulého roku praly 
se o účast v evropském semifi nále 
FLL týmy v celé ČR a náš tým, ob-
sadil v Praze druhé postupové mís-
to, a tím získal šanci reprezentovat 
Českou republiku v dalším klání.

V polovině února otevře-
la žilinská univerzita své brá-
ny soutěžícím o postup do fi nále 
FLL, které se uskuteční na jaře 
v Offenburgu.

Tým GPS pod vedením Štěpán-
ky Baierlové do lítých bojů nastoupil 
ve složení: D. Jandová, M. Fornou-
sová, M. Párecká, A. Šustr, J. a K. 
Satorie, J. Svatek, A. Pivetz, T. Fa-
lešník a D. Škopek.

Soutěž byla náročná, ve všech 
čtyřech disciplínách jsme museli na 
rodný jazyk na chvíli zapomenout, 
komunikace probíhala jen v ang-
ličtině, ale neztratili jsme se. V cel-
kovém hodnocení jsme se umístili 
na 6. místě. Nejlépe jsme bodovali 
v soutěži Robot Game – obsadili 
jsme celkově druhé místo, a v Ro-
bot designu pak místo třetí. 

Všem, kteří nám drželi palce, 
moc děkujeme, městu Sušice pak 
děkujeme i za fi nanční podporu, bez 
které bychom se soutěže zúčastnit 
nemohli. -BS-

MASOPUST na KOMENDĚ

Přišel čas masopustu, masek 
a veselí. Ve školní družině ZŠ TGM 
Komenského 59 se už všichni těšili 
a chystali na tradiční maškarní rej. 
Nůžky, barevné papíry, látky, peříč-
ka a fl itry se třpytkami vládly dru-
žinou. Únorové odpoledne se místo 
žáků objevili ve škole piráti, kov-
bojové, kočičky, pejskové, princez-

ny s panem králem i mnoho fi lmo-
vých hrdinů. Byla zábava, tančilo 
se, hrály hry a v závěru přišlo i na 
sladké mlsání. Všichni si to užili 
a nikdo se nechtěl loučit se svým 
kostýmem, proto se příští rok urči-
tě zase sejdeme. A koho tu uvidíme? 
To je překvapení.

Žáci a vychovatelky ŠD

Gymnázium Sušice třetí v republice
Studenti Gymnázia Sušice se již 

tradičně zúčastňují celorepublikové 
soutěže projektu Kraje pro bezpeč-
ný internet podporovaný Asociací 
krajů České republiky. 

Mobily, počítače a internet se 
staly naprosto nedílnou a samozřej-
mou součástí většiny z nás. Usnad-
ňují nám život v komunikaci s lidmi 
po celém světě, prostřednictvím jich 
nakupujeme z pohodlí obývacího 
pokoje, vzděláváme se. S novými 
technologiemi se však musíme na-
učit zacházet, musíme se učit, co 
dělat v případě, když se staneme 
obětí šikany či sextingu. Musíme se 

učit zodpovědnému chování v ky-
bersvětě. A právě být zodpověd-
ní – to učíme i naše studenty. A na 
základě výsledků i v této soutěži 
je vidět, že práce vyučujících ICT 
přináší ovoce.

Michael Hasoň z VIII.A se 
umístil v krajském kole na třetím 
místě, Zuzana Krejčová z V.A zví-
tězila a vybojovala postup do re-
publiky. V Praze na Ministerstvu 
vnitra ČR při fi nálovém klání se 
stala třetí nejúspěšnější řešitelkou 
Kvízu Plus v České republice. Skvě-
lá reprezentace!

Kristýna Holečková

Na Sušicku startuje další etapa plánování sociálních služeb 
Od března roku 2020 odstartoval 

na území Sušicka projekt na zahájení 
další, celkem již čtvrté, etapy komu-
nitního plánování rozvoje sociálních 
služeb. Tento projekt realizuje Cen-
trum pro komunitní práci západní 
Čechy v partnerství s městem Su-
šice a je pokračováním procesu za-
hájeného v regionu již v roce 2011.

Cílem projektu „Aktualizace ko-
munitního střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb na Sušicku“, 
který je fi nancován z prostředků 
ESF a státního rozpočtu ČR v rám-
ci Operačního programu Zaměstna-
nost, je posílit partnerství všech osob 
a organizací působících v sociální 
oblasti a zároveň určit priority v roz-
voji sociálních služeb do budoucna 
tak, aby odpovídaly potřebám obča-
nů na území Sušicka. Pro dosažení 
tohoto cíle je důležité nejprve zma-
povat stávající problémy v sociální 
oblasti a poté vést nad zjištěnými 
problémy a nedostatky diskuze se 
všemi, kterých se sociální proble-
matika dotýká či které zajímá. Proto 
se do tohoto projektu může zapojit 
každý, od zástupců obcí a měst, přes 
organizace poskytující sociální služ-
by a samotné uživatele těchto služeb 
či jejich blízké, až po zájemce z řad 
veřejnosti. 

Projekt bude ofi ciálně ukončen 
v únoru roku 2022. Výstupem budou 

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
To říká jeden z bodů skautského 

zákona. Jako skautky a skauti od 
sebe očekáváme, že budeme v pří-
padě potřeby pomáhat druhým, 
a s tímto přesvědčením vedeme 
i holky a kluky ve skautských oddí-
lech. Tato potřeba teď nastává: ak-
tuální situace před společnost klade 
výzvy, jimž je třeba čelit, a ohrožu-
je ty nejzranitelnější, kteří potřebují 
pomoc druhých.

Junák – český skaut nyní spojuje 
síly s organizací Elpida, která dlou-
hodobě provozuje celostátní Lin-
ku seniorů (tel.: 800 200 007) a po-
máhá jim s jejich potřebami. Elpida 
bude telefonicky přijímat poptáv-
ky pomoci od seniorů po celé zemi, 
dospělí skauti a skautky se budou 
moci díky jednoduché aplikaci při-
hlásit k pomoci konkrétním lidem 
ve svém okolí.

Mimo to skauti z našeho stře-
diska Vydří stopa Sušice pomáha-
jí na individuál-
ní úrovni s šitím 
roušek, děvča-
ta z oddílu Duha 
šily roušky a pře-
daly je Charitě 
ČR, kašpersko-
horští skauti se 
pohotově zapo-
jili do manufak-
tury roušek paní 
Barfusové z Čer-
vené, která koor-
dinuje šití roušek 
pro kašperskhor-
skou policii, hasi-
če a místní oby-
vatelstvo. S paní 
starostkou koor-

dinuje nutný počet a proto hledala 
dobrovolníky na stříhání látek a za-
žehlení přehybů. Zapojilo se několik 
dospělých vedoucích a do druhého 
dne bylo hotovo (viz foto).

Hlavňovičtí roveři a rangers 
(starší členové oddílu) oslovili širo-
kou veřejnost formou letáčků nebo 
SMS a rovněž nabízí pomoc potřeb-
ným, oddíl má členy asi v 15 vesnič-
kách v okolí Velhartic a Hlavňovic, 
takže má široké pole nápomocné pů-
sobnosti. Další oddíly jsou připrave-
ny se zapojit, tak jak bude v jejich 
silách a možnostech.

Jako skauti jsme připraveni po-
máhat bližním a zapojíme se podle 
aktuální situace. Pomáháme zodpo-
vědně – s rozmyslem – s nadšením. 
Děkujeme každému z řad skautů 
i neskautů za vaši službu.

Petra Divišová,
Junák – český skaut, 

středisko Vydří stopa Sušice, z. s.

aktualizovaný katalog sociálních 
a souvisejících služeb, který bude 
k dispozici v tištěné verzi na obec-
ních a městských úřadech v celém 
sušickém regionu, dále komunitní 
plán shrnující aktivity rozvoje v so-
ciální oblasti na roky 2022 až 2024 
a webová sekce obsahující, vedle 
elektronické verze katalogu sociál-
ních služeb, také návod, jak postu-
povat v různých životních situacích, 
informace o legislativně či o dostup-
nosti různých služeb a další důležité 
informace o sociální problematice.

Sociální služby jsou služby, které 
pomáhají lidem v tíživých životních 
situacích, ať už se jedná o situace 
spojené např. s bytovou nouzí, s péčí 
o méně soběstačné členy rodiny či 
s nárůstem dluhů anebo o domácí 
násilí, pomoc lidem se závislostí, 
dětem a mladým lidem s jejich pro-
blémy doma, ve škole či při hledání 
práce a v mnoha dalších.

Pokud byste chtěli získat bližší 
informace o projektu či byste chtě-
li přispět svým názorem, neváhejte 
kontaktovat Veroniku Marouško-
vou, DiS., koordinátorku projek-
tu, Centrum pro komunitní práci 
západní Čechy, tel.: 607 027 926,
e-mail.: veronika.marouskova@
cpkp.cz, která vám ráda poskytne 
bližší informace.
Veronika Maroušková, DiS. CpKP ZČ

Festival Jeden svět Sušice odložen
Organizátoři festivalu doku-

mentárních fi lmů o lidských prá-
vech Jeden svět 10. března oznámili, 
že vzhledem k aktuálním naříze-
ním vlády České republiky festi-
val v Praze s okamžitou platností 
přerušují. Opatření se týká všech 
projekcí a doprovodných akcí, do-
poledních školních projekcí a fes-
tivalů v regionech, tedy i festivalu 
v Sušici. „Po důkladném probrání 
celé situace jsme se shodli, že fes-
tival nyní přerušíme. Respektuje-
me tak opatření ministra zdravot-
nictví a Bezpečnostní rady státu. 
Momentálně jednáme o možnosti 
pokračování festivalu na podzim,“ 
říká ředitel festivalu Ondřej Kame-
nický. Pokud nám to situace dovolí, 
budeme ve festivalu pokračovat za 
několik měsíců. O novém termínu 
festivalu vás budeme informovat. 
Kamenický zároveň dodává, že zru-
šením a odložením festivalu nechtě-
jí organizátoři vyvolat paniku, ale 
zodpovědně přistupují k ofi ciálním 
vládním nařízením. 

Festival místo návštěvy kina na-
bízí fi lmy ke stažení v rámci projek-
tu Promítej i ty!. Díky této platfor-
mě mohou diváci zdarma a legálně 
sledovat kvalitní dokumentární fi l-
my. Projekt Promítej i ty! spadá pod 
festival Jeden svět, který vyjedná-
vá a platí licence majitelům fi lmo-

vých práv a publikum díky tomu 
může všechny dokumenty jednodu-
še a bez starosti stahovat a promítat. 
Vynasnažíme se, aby se v programu 
v co nejbližší době objevil také vý-
běr dokumentů z letošního festiva-
lu a diváci tak mohli některé z nich 
vidět aspoň doma. Zároveň bychom 
rádi upozornili na nabídku vzdělá-
vacího programu Jeden svět na ško-
lách, který v souvislosti s uzavřením 
škol volně zpřístupnil veškerý ob-
sah vzdělávacího portálu JSNS.CZ. 
K dispozici tam najdete celkem 275 
audiovizuálních lekcí spolu s více 
než 1150 výukovými materiály, kte-
ré spolu s vyučujícími ze všech typů 
škol mohou nyní využívat i rodiče 
s dětmi a další zájemci. Každý den 
budou na stránce JSNS.CZ/online-
-vyuka přinášet tipy a doporučení, 
jak s materiály pracovat na dálku. 
Zaměří se vždy na jeden z následu-
jících tematických okruhů: mediální 
vzdělávání, moderní československé 
dějiny, lidská práva a globální roz-
vojové vzdělávání, sociální proble-
matika a životní prostředí. Budou 
členěny podle doporučeného věku 
žáků: I. a II. st. ZŠ a střední školy.

Aktuální informace najdete na 
www.jedensvet.cz/susice, www.fa-
cebook.com/jedensvetsusice nebo 
www.instagram.com/jedensvetsu-
sice.   Tereza Králová
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 9. března 2020 

• Rada města vzala na vědomí prezentaci studie „Centrum služeb 
Sušice ul. Nádražní a Hrádecká“.
• Rada města schválila poskytnutí dotace na činnost těchto organi-

zací: Senioři ČR, z. s., zákl. org. Sušice, IČ: 07146540 ve výši 20 000 Kč; 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sušice, IČ: 66343992 
ve výši 10 000 Kč; Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR 
Klatovy, IČ: 02340011 ve výši 5 000 Kč; Šance pro kočku z. s., IČ: 04831888 
ve výši 5 000  Kč a pověřila starostu města podpisem smluv o poskytnutí 
dotace. Částky budou hrazeny z org. 191. 
• Rada města souhlasila s měřením návštěvnosti Keltských trailů v lo-

kalitách Sedlo, Rok, Záluží v roce 2020 Partnerstvím, o. p. s., IČ: 26268817 
podle nabídky. Částka bude hrazena z org. 179. 
• Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Sušice, Lercho-

va č. p. 709, 710, 711 teplofi kace bytových domů“ – společnosti Jindřich 
Lachout – Mon Top, Višňová 130, 391 37 Chotoviny – Červené Záhoří, 
IČ: 10327991, za cenu 1 181 305,96 Kč bez DPH, tj. 1 361 951,85 Kč včet-
ně 15 % DPH. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu 
města jejím podpisem.
• Rada města schválila realizaci modernizace akce „Herní plocha

a mlhoviště s povrchem Smartsoft“ v areálu mateřské školy v ulici Smeta-
nova č. p. 1095, Sušice, podle předloženého grafi ckého návrhu, který zpra-
covala společnost 4soft, s. r. o., jedná se o plochu o výměře 265 m2, která 
obsahuje trampolínu, mlhoviště, streetball plochu, dopravní plochu a ba-
revné herní prvky. Nabídková cena je 1 163 989 Kč včetně DPH. Finan-
cování akce je zajištěno rozpočtovou org. 2035 „MŠ Smetanova – hřiště“, 
kde je pro letošní rok alokováno 1 164 tis. Kč včetně DPH.
• Rada města uložila Odboru majetku a rozvoje města předložení 

smlouvy o dílo se společností 4soft, s. r. o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald.
• Rada města schválila výběr zhotovitele veřejné zakázky malého roz-

sahu I. kategorie podle Směrnice č. 1/2017 města Sušice na služby „Sušice 
č. p. 10 rozšíření chodníku“ projekční kancelář MACÁN PROJEKCE DS 
s. r. o., 339 01 Chudenice, Tyršova 273, IČO: 28057198, DIČ: CZ28057198 
s nabídkovou cenou 77 500 Kč bez DPH, t. j. 93 775 Kč včetně 21% DPH 
a zároveň pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. 

kategorie na dodávky podle Směrnice č. 1/2017 města Sušice pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, jejichž 
zadávání se v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem 
na akci „Dodávka a montáž interiéru informačního centra v prostoru 1. 
přízemí domu č. p. 10/I v Sušici“ a zároveň schválila fi rmy, které budou 
vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. Martin Škopek TRUHLÁŘSTVÍ, 
Pod Vodojemem 1201, 342 01 Sušice, IČO: 13861476, DIČ: CZ6907051976, 
2. Jan Čtvrtník ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU, Na Hejčarech 160, 
373 65 Dolní Bukovsko, IČO: 40732550, DIČ: CZ 6407040420, 3. MA – 
KO Inspiration s. r. o., Žižkova 243, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 
28127828, DIČ: CZ 28127828, 4. Inspiral s. r. o., Hory Matky Boží 132, 
341 42 Velhartice, IČO 28004906, DIČ CZ 28004906.
• Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci ve-
řejné zakázky „169/II ulice T. G. Masaryka“, společnosti Silnice Klatovy,
a. s., Vídeňská 190, 339 01, Klatovy, IČ: 45357307 ve výši 26 219 609,00 
korun bez DPH, tj. 31 725 726,89 Kč včetně 21% DPH. 
• Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhoto-

vitelem veřejné zakázky „169/II ulice T. G. Masaryka“, společností Silni-
ce Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01, Klatovy, IČ: 45357307, v celkové 
výši 26 219 609,00 Kč bez DPH, tj. 31 725 726,89 Kč včetně 21% DPH, 
z toho výše nákladů pro město Sušice 20 745 499,90 Kč bez DPH, tj.
25 102 054,88 Kč včetně DPH. Smlouva bude uzavřena až po uplynutí lhů-
ty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění.
• Rada města schválila smlouvu o zajištění činnosti technického do-

zoru stavebníka při provádění stavby „169/II ulice T. G. Masaryka“ s fi r-
mou GPL-INVEST s. r. o., Kněžkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, 
IČ: 26070766, s celkovou cenou za dílo 355 000,00 Kč bez DPH, přičemž 
cena za část díla pro město Sušice činí 276 900,00 Kč bez DPH, a pověřila 
starostu města podpisem smlouvy. 
• Rada města schválila smlouvu o zajištění činnosti koordinátora 

BOZP při provádění stavby „169/II ulice T. G. Masaryka“ s fi rmou DS 
engineering PLUS, a. s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5, IČ: 27955834, 
s celkovou cenou za dílo 130 000,00 Kč bez DPH, přičemž cena za část 
díla pro město Sušice činí 101 400,00 Kč bez DPH, a pověřila starostu 
města podpisem smlouvy. 
• Rada města schválila smlouvu o zajištění činnosti autorského dozo-

ru projektanta při provádění stavby „169/II ulice T. G. Masaryka“ s fi rmou 
MACÁN PROJEKCE DS s r. o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, 
IČ: 28057198, s celkovou cenou za dílo 122 500,00 Kč bez DPH, přičemž 
cena za část díla pro město Sušice činí 95 550,00 Kč bez DPH, a pověřila 
starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města, jakožto zakladatel a jediný společník společnosti Su-

šická nemocnice s. r. o. se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 
76 302 jako valná hromada vzala na vědomí informaci jednatelů Sušické 
nemocnice s. r. o. o aktuálním stavu a uložila jednatelům předložit návrh 
rozpočtu provozu Sušické nemocnice s. r. o. pro rok 2020.
• Rada města, jakožto zakladatel a jediný společník obchodní společnos-

ti Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, Sušice, IČO: 081 76 
302, schválila vyhlášení poptávkového řízení na poskytnutí investičního úvě-
ru pro Sušickou nemocnici s. r. o. na nákup vybavení ve výši 22 000 000 Kč.
• Rada města schválila členy hodnotící komise pro akci „Poskytnutí 

investičního úvěru pro Sušickou nemocnici s.r.o., na nákup vybavení ve 
výši 22 000 000 Kč“, která bude zároveň plnit funkci komise pro oteví-
rání obálek a hodnocení kvalifi kace ve složení Ing. Božena Šlajsová, Bc. 
Petr Mottl, Pavel Hais, Ing. Václav Rada, (náhradníci: František Jelínek).
• Rada města pověřila zastupitele města pana Karla Jandu, aby navr-

hl scénář, program, obsazení a termín semináře „Architekt města Sušice“, 
který by proběhl ještě v letošním roce.
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva i rady na www.mestosusice.cz

Sociální služby města Sušice – aktuální situace
Chtěla bych hlavně z celého srdce poděkovat všem mým kolegům za 

jejich pracovní nasazení a ohleduplnost, se kterou v současné době pracují. 
Co obdivuji ze všeho nejvíce, je jejich respekt k dané situaci, dodržování 
našich pravidel a všech přísných hygienických opatření. Řekla bych, že je-
jich strach o naše klienty je daleko větší než mají sami o sebe. Chtěla bych 
ubezpečit všechny rodiny a blízké obyvatel našich domovů za vodou, že 
i přes zákaz návštěv a uzamčení domovů, kterým respektujeme plně na-
řízení vlády, pečujeme s úctou láskou a respektem o jejich blízké jako do-
posud a že mohou kdykoliv volat o informace a ptát se na to co je zajímá, 
budeme se snažit také telefonické kontakty podporovat a vyhledávat, aby 
stýskání po rodině jsme co nejvíce utěšili. Děkujeme za vaši důvěru, moc 
dobře víme, že nemáte lehkou situaci a vaši nejbližší jsou v našich rukou. 
Vaši důvěru si opatrujeme a snažíme se vás nezklamat.

V tom všem nám pomáhá paní doktorka Nová, která je nám velkou 
oporou jak odborně, tak lidsky. Sociální služby města Sušice jezdí i v této 
složité situaci do domácností našich klientů a opět při dodržování přísných 
hygienických pravidel paní pečovatelky zajišťují základní úkony pečova-
telské služby včetně dovážky stravy a přípravy jídla. 

V domech s pečovatelskou službou prosím všechny rodiny o omezení ná-
vštěv jen po dobu nezbytně nutnou a pro naši společnou pomoc při zajištění 
chodu domácností našich klientů a vašich rodinných příslušníků. Moc pro-
síme o dodržování hygienických požadavků a doporučení, která postupně 
vydává vláda a o obrovský respekt k situaci, která nastala. Nejohroženější 
skupina populace jsou nemocní senioři. Chraňte sebe a tím ochráníte i je. 

Sociální službu denní stacionář Klíček jsme pozastavili z důvodů vlád-
ního nařízení a volné prostory bychom chtěli využít pro potřeby hlídání 
dětí našich zaměstnanců, zatím školního věku. Děkujeme školkám v Su-
šici, že jsou stále otevřené a tím nám paní učitelky pomáhají zvládat naše 
sociální služby s větším klidem a maminky dětí mohou zabezpečit péči 
o seniory. Obrovská pomoc a podpora.

Mám velkou radost z toho, jak jsou lidé k sobě hodní a chtějí pomá-
hat. Volají dobrovolníci a nabízejí svoji pomoc. Pro nás nesmírně důležitá 
a nenahraditelná část naší práce a její pohody. Ani nevíte, vážení dobro-
volníci, jak taková nabídka nám pomáhá, zatím hlavně psychicky. Pokud 
bychom nezvládali a situace by ještě více vyžadovala jiná opatření a prá-
ce přibyla, určitě se ozveme. Roušky nejen dostáváme, ale také si sami 
šijeme i dezinfekční prostředky postupně získáváme z různých zdrojů. 

 V důsledku mimořádné situace se přesouvá odběrové místo dárců krve 
do ZŠ Lerchova – nejbližší termín odběrů je 21. dubna.

PhDr. Renata Vácová, ředitelka, Sociální služby města Sušice

Závěry z jednání Krizového štábu ORP Sušice 
a opatření vyhlášená vládou upřesněná pro Sušici
•  Stále platí důraz na dodržování základních zásad hygieny a pravidelná 

dezinfekce kuchyňských, sociálních a společenských místností a zařízení
•  Platí zákaz vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům 

s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dní na území ČR kromě vý-
jimek. Výjimka pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskem 
a Německem se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 ka-
lendářních dní. Všechny tyto osoby musí bezprostředně po návratu do 
ČR tuto skutečnost nahlásit telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem 
svému poskytovateli zdravotních služeb v oboru praktického lékařství.

•  Platí zákaz vstupu všech cizinců na území ČR s výjimkou cizinců po-
bývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem 
na území České republiky kromě výjimek.

•  Je stanovena povinná karanténa pro občany vracející se z takzvaných 
rizikových zemí. 

•  Je zakázán prodej na tržnicích. Úterní trhy v Sušici jsou zrušeny. 
•  Kromě škol jsou zavřeny denní stacionáře. Týká se to Denního staci-

onáře Klíček v Sušici.
•  Mateřské školy zůstávají otevřené.
•  Na MÚ je omezený styk s veřejností, proto aktuální platby složenkou (psi, 

odpady) bude možné bez sankcí uhradit po skončení nouzového stavu.
• Je povolena jízda kamionů v neděli.
• Šíření koronaviru může být trestným činem. 
•  Byl projednán možný způsob výdeje ochranných roušek pro obyvatele 

s trvalým bydlištěm v městech a obcích ORP. Podle sdělení vlády by se 
v současnosti nakupované a dovážené roušky distribuovaly přes ORP, 
městské a obecní úřady. Využil by se systém volebních okrsků (míst-
ností). Ochranné roušky by vyzvedl jeden člen domácnosti pro všechny 
členy domácnosti.

•  Krizový štáb rozhodl, že dnem 25. 3. 2020 bude souběžně zahájena distri-
buce ochranných roušek pro všechny seniory v Sušici nad 65 let. Ochranné 
roušky bude do domácností roznášet městská policie ve spolupráci s dob-
rovolnými hasiči. Žádáme vás o trpělivost, doručování je závislé na mož-
nostech výrobcea bude trvat několik dnů. Proto město objednalo dalších
1 500 roušek. Jedná se o roušky textilní, které je možno používat opakovaně.

•  Byla projednána a odsouhlasena kontrola dodržování nařízených opat-
ření Policií ČR a MP, s důrazem na rizikovou skupinu osob nad 65 let. 
Souběžně s tím se kontroly zaměří i na dodržování nařízení o povinném 
zakrývání obličeje na veřejnosti (rouškami, šátky či šálou). 

•  Prodej potravin a drogerie mezi 8 a 10 hodinou je možný pouze pro 
handicapované a občany nad 65 let a jejich doprovod. 

•  Krizový štáb touto cestou žádá zaměstnavatele o maximální možnou 
vstřícnost při uvolňování dobrovolných hasičů, kteří pomáhají realizo-
vat nařízení vlády k zvládnutí krizových opatření. 

•  Krizový štáb touto cestou děkuje všem, kteří pomáhají zvládat úkoly 
spojené s realizací krizových opatření. 

•  Krizový štáb oceňuje dosavadní disciplinovanost občanů města, pod-
nikatelů, prodejců, že dělají maximum pro zvládnutí krizové situace. 
Chápou, že jedině dodržování opatření povede k tomu, že město bude 
nadále bez nákazy. Není žádná informace o výskytu nákazy ve městě. 

 Krizový štáb ORP Sušice

Společnost ČEVAK a. s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací 
bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu 
koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě infor-
mací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, 
hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda 
dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji po-
užívat bez jakýchkoliv omezení. 

S ohledem na potenciální možnost výskytu koronaviru ve vodě od-
padní je nezbytně nutné striktně dodržovat doporučená hygienická opat-
ření a minimalizovat možnost lidského kontaktu s odpadní vodou. To se 
týká i našich zaměstnanců, kteří omezí činnosti prováděné na kanaliza-
cích a čistírnách odpadních vod na nezbytné minimum. 

Rozhodli jsme se současně, při respektování nařízení a doporučení 
vlády České republiky, přijmout opatření minimalizující kontakt našich 
zaměstnanců s třetími osobami i navzájem. Z tohoto důvodu je do objek-
tů společnosti zakázán vstup nepovolaným osobám, výrazně omezena je 
činnost zákaznických center, přerušena je možnost hotovostních plateb na 
pokladnách. Řada našich zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviš-
tě. Podrobnější informace jsou uvedeny na našich webových stránkách.

S ohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky, 
aby řešili pouze neodkladné záležitosti a pomohli nám tím zajistit bez-
pečné dodávky pitné vody a bezproblémové odvádění odpadních vod 
i v následujícím období.

Dne 16. 3. 2020
Vedení společnosti ČEVAK a. s.

Pitná voda je v pořádku

Informace pro občany k činnosti Městského úřadu Sušice 

v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti koronaviru SARS-CoV-2
Na základě nařízení vlády č. 87/2020 Sb. městský úřad ode dne 

16. března 2020 omezuje svoji činnost v agendách, které nemusí být 

zajišťovány bezpodmínečně kontinuálně:

• Městský úřad omezuje rozsah úředních hodin pro osobní kontakt:

 pondělí 8.00–11.00 středa 14.00–17.00

• Dále je omezen vstup pro občany do informačního centra.

• Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti je možný pouze 

 prostřednictvím podatelny úřadu.

• Městský úřad žádá veřejnost o omezení návštěv úřadu a nahrazení 

 osobního kontaktu telefonickým, elektronickým a písemným 

 kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

• Při nezbytném osobním kontaktu žádáme o dodržování zvýšených 

 hygienických opatření (např nepodávání rukou, větší odstup 

 při komunikaci, dezinfekce). 

Děkujeme za pochopení.  Bc. Petr Mottl, starosta města

Změny ve veřejné linkové dopravě 
Plzeňského kraje

Vážení, od 18. března 2020 do odvolání dochází ve veřejné lin-
kové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních řádů. Na 
vybraných linkách je zcela zrušen víkendový provoz, případně pod-
večerní provoz. Důvodem jsou jednak přísnější opatření vlády ČR 
a také omezený počet řidičů u dopravců.

Seznam zrušených spojů naleznete zde: https://www.idpk.cz/cz/
krizove-autobusove-jizdni-rady-od-18-3-2020/

Dále dávám na vědomí, že je ve vozidlech přikázán nástup a výstup pro-
středními dveřmi a v autobusech se neodbavuje: https://www.idpk.cz/
cz/opatreni-k-omezeni-kontaktu-cestujicich-s-personalem-dopravce/

Aktuální informace naleznou cestující též na: https://www.face-
book.com/IDPK.cz/

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Martin Fencl, dopravní a marketingový specialista

Město Sušice na základě Usnesení vlády č. 89 nabízí možnost péče 
o děti ve věku 3–10 let v předškolním zařízení v Mateřské škole Sušice, 
Smetanova 920. Nabídka platí je pro všechny obce ORP Sušice. 

Péče je určena výhradně pro děti zaměstnanců: 
• bezpečnostních sborů              • městské policie
• poskytovatelů zdravotních služeb  • orgánů ochrany veřejného zdraví
• příslušníků ozbrojených sil
Péče bude zahrnovat: dobu od 6.00 do 16.30 hodin, možnost stravování
•  péče pro děti od 6 do 10 let bude zajištěna pedagogickými pracovní-

ky základních škol v Sušici
Pro otevření třídy je potřeba zjistit zájem rodičů určených kategorií 

k umístění dětí do tohoto zařízení.
V případě potřeby nahlaste zájem na tel. 376 540 104, 
nebo e-mail: dsedinova@mususice.cz.  Krizový štáb ORP Sušice

NABÍDKA PÉČE O DĚTI
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Svatí na odstřel 

Svatý Roch (FR, 13.–14. stol.) byl světec, který na svých poutích 

v dobách pandemie černé smrti zázračně uzdravil mnohé, morem 

nakažené. Sám pak byl z moru vyléčen svým psíkem. Koluje historka, 

že tomuto psíku hodil svá varlata jako prevenci hříšných myšlenek. 

Po návratu do rodného města byl nepoznán a za katr za domnělou 

špionáž uvržen. Tam po 5 letech skonal. 

Je patronem zajatců, invalidů, psů, svobodných mládenců, chi-

rurgů, proti moru a choleře, nebo proti bolesti kolen.

Velká mešní kaple svatých Štěpána a Rocha na Kvildě byla posta-

vena roku 1860. Zbourána o 100 let později.

Svatý Štěpán je patronem výrobců rakví, proti píchání v boku 

a za dobrou smrt.

Roch zpodobněn v tradiční středověké kombinéze, chránící lé-

kaře okultním způsobem proti nakažení morem.

Podvečery s kresbou à la Miroslav Šisler
Malíř Miroslav Šisler, který již 

několik let vede v sušické Galerii 
Sirkus výtvarné kurzy Podvečery 
s kresbou je absolventem Malířské 
školy prof. Jiřího Sopka na Akademii 
výtvarných umění v Praze. Věnuje 
se volné tvorbě a učí na umělecko-
průmyslové škole v Plzni Svojí práci 
přibližuje v následujícím rozhovoru: 

Jak vznikla myšlenka toho-
to výtvarného kurzu a co vedlo 
k tvé účasti? „S nápadem nabíd-
nout v rámci tzv. Akademie Sirkus 
výtvarné kurzy pro veřejnost přišla 
někdy v roce 2016 tehdejší drama-
turgyně kulturního centra Marké-
ta Bibzová (Stulíková), která kromě 
mě oslovila ještě malíře Miloslava 
Čelakovského, Bohunku Skrbkovou 
a Radovana Hrabýho. Myšlenka vý-
tvarných večerů v Sušici mi přišla 
báječná a vzhledem k mé profesní 
orientaci jsem neváhal ji svojí účastí 
začít podporovat. Ještě toho roku na 
podzim jsme pak v této sestavě vždy 
po čtrnácti dnech v pondělí začali 
s tzv. Podvečery s kresbou. Každý 
z nás pak vedl ve svém duchu a kon-
ceptu určitý časový úsek od podzi-
mu do jara. V tomto prvním, řek-
něme ochutnávkovém roce se tedy 
střídali čtyři lektoři, ty další sezony 
zbyly na mě.“

Jakými technikami tvoříte, 
a která je tobě nejbližší? „Sám ná-
zev Podvečery s kresbou napovídá 
o práci převážně s kresebnými techni-
kami. Jde o kresbu tužkou, přírodním 
uhlem, rudkou, tuší, včetně kresby 
akvarelem. Na přání některých frek-
ventantů jsme letos začali pracovat 
i s technikou malby temperou a akry-
lem. To obnášelo menší dovybavení 
plachtami, kterými chráníme gale-
rijní koberec. Prostor se pak víc při-

blíží dílně, což samozřejmě uvolňuje 
i samotný přístup k tvorbě samotné. 

A která z technik je mi nejbližší? 
Malba a kresba se mohou podmiňo-
vat a podporovat navzájem stejně 
jako třeba svaly a šlachy v těle, tak-
že v tomto soudu zůstanu neutrální.“

Jaká je návštěvnost kurzu 
a mají účastníci něco společného? 
„Dá se říct, že návštěvnost je úměr-
ná prostorám galerie. Optimální stav 
je někde kolem 12–15 účastníků, ale 
někdy přišlo na seanci i přes dvacet 
zájemců. Kdybych měl výtvarné ve-
čery měřit statisticky, určitě bych 
zmínil fakt, že většinu příchozích 

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu 

– LETOS POPRVÉ VIRTUÁLNĚ

tvoří něžné pohlaví. Společným ry-
sem je pak bezesporu zájem a chuť 
rozvíjet a někdy třeba po delší odml-
ce restartovat výtvarnou činnost.“

Jaká témata zpracováváte? 
„Tematická vymezení jsou různo-
rodá a mají charakter volného do-
poručení. Často jde o problematiku 
zachycení v úvodu vylíčeného jevu, 
nálady, situace či příběhu. Vodítkem 
pro práci jsou na začátku i v prů-
běhu seance předváděné a konzul-
tované způsoby rozvržení prosto-
ru, možnosti perspektivy, skladby 
barev, rytmizace atp. Fenoménem 
těchto kreslířských dvouhodinovek 
je ambient relaxační hudby, která 
(věřím) přispívá k dobrému rozpo-
ložení a může být pro určité jedin-
ce i zdrojem inspirujících představ.“

Co dalšího kromě výtvarných 
technik se lze na kurzu dozvědět? 
„V závěrečné rozpravě jsou to často 
odkazy na realizace a jména z dějin 
výtvarné kultury, které většinou pří-
mo či nepřímo souvisejí s předvede-
nou prací účastníků.“

O jakých malířích a dílech rád 
mluvíš, či diskutuješ? „Je jich celá 
řada, ale mám-li mluvit o svých ob-
líbencích, určitě zmíním skupinu 
Nabis (Proroci) z konce 19. století 

v čele s Pierrem Bonnardem a dal-
šími jako byl třeba Maurice Denis 
nebo Edouard Vuillard. Při večerech 
v galerii jsme se často dostali k Fran-
tišku Kupkovi, ale také Alexandru 
Calderovi či nedávno zemřelému 
a v mém srdci stále rezonujícímu 
Karlu Malichovi... Odkazy na jmé-
na a originalitu krásy v kumštu by 
však vydaly samozřejmě na daleko 
rozsáhlejší hovor.“

Jakou výtvarnou zkušenost zde 
nejvíce využíváš? „Asi přesvědče-
ní, že žádný tah ruky není chybný. 

Že totiž kresba či malba přiro-
zeně zrcadlí stav duše a těla. Nelže 
– tedy může být dobrou nápovědou, 
lékem, životním souputníkem…“

Co by mělo být cílem účast-
níka kurzu? „Třeba udělat malý 
krok do neznáma. Odvaha aktivně 
zrelaxovat.“

Poznal jsi už na kurzech něko-
ho se zatím skrytým malířským 
talentem? „V každém člověku je 
skrytý talent. Jde jen o to dát mu 
život a věř, že jsem často v údivu 
s kolika šikovnými a originálními 
lidmi mám tu čest.“

Tvá úspěšná výstava Atrakto-
ry z Velhartic byla jednou z prv-
ních výstav v nové sušické galerii 
a to už je 7 let. Měl jsi pak plod-
né malířské období. Nepřichází 
čas na tvojí další výstavu v Suši-
ci? „Přichází. Původně uvažovaný 
termín na začátku května však bude 
muset být s velkou pravděpodob-
ností vzhledem k virové šlamasty-
ce posunut. Uvidíme, jak se podaří 
přeskládat galerijní plán. Je docela 
možné, že můj čas přijde až po let-
ních prázdninách, ale radši nebudu 
předbíhat a spekulovat.“

V čem bude největší rozdíl 
oproti minulé tvé expozici? „Ur-
čitě záměr doprovodného programu 
– jakési animace výstavy pro mladé 
publikum.

Galerie Sirkus totiž několik let 
spolupracuje s báječnou výtvarni-
cí, divadelnicí a pedagožkou Han-
kou Stonovou, která má s touto prací 
řadu zkušeností z Alšovy Jihočes-
ké galerie a v Sušici provedla for-
mou animačních programů na stov-
ky dětí. Vidět nové generace diváků 
v galerii je určitě fajn, proto se na 
tuto spolupráci moc těším.“

Ať se daří a děkuji za odpovědi.
text a foto ED a foto nahoře JK

Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
Po ukončení mimořádných opatření bude otevřeno:
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod., 
pá 8–13.30 a 17–20 hod.
so–ne 17–20 hod.
Vážení návštěvníci Galerie Sirkus, vernisáž výstavy Taj-
nosti obrazů Romana Kárníka a také Podvečery s kresbou 
se přesouvají na nejbližší možný termín, o kterém vás bu-
deme včas informovat.

Těšíme se na Vás Galerie Sirkus

GALERIE SIRKUS SUŠICE

PĚVECKÝ SBOR SVATOBOR BUDE SLAVIT 160 LET
Dopis bývalým členům Svatoboru

Vážení zpěváci,
deset let uteklo jako voda a tak znovu zveme vás, bývalé členy mužské 

části Svatoboru – L. Fedora, J. Hambergera, J. Heberleina, J. Hlaváčka,
S. Horejše, Z. Houdka, M. Jelínka, E. Joksche, V. Krčmáře, L. Máru,
J. Nováka, M. Nováka, M. Panušku, J. Pelecha, J. Petráka, Č. Plicku, 
M. Pojara, V. Ptašnika, P. Radovského, R. Sloupa, Z. Straku, Z. Šafru,
J. Švehlu, V. Švehlu, O. Švrčulu, J. Tatouška, V. Vlka, J. Webera, J. Wirtha, 
J. Zahradníka, J. Zeleného, J. Zdeňka – přijďte si připomenout mužský 
sbor Svato-Václav a s našimi tenory a basy 9. října 2020 zahájit slavnost-
ní koncert tímto programem:

1. Chorál Svatý Václave, 2. Hej, Slovane, 3. Čechy krásné, 4. Láska 
opravdivá. 5. Aká si mi krásna, 6. Kde domov můj.

Zkoušky budou v tyto dny vždy od 19.00 hod.:
středa 17. 6. – sokolovna    středa 8. 7. – ZUŠ 
středa 16. 9. – ZUŠ    sobota 3. 10. – ZUŠ
středa 7. 10. – sokolovna

PROGRAM OSLAV
Neděle 4. 10. v 9.00  Kostel sv. Václava – žehnání nového praporu
    (při bohoslužbě bude sbor zpívat Missu brevis 
    Z. Lukáše a chorál Sv. Václave)
Pátek 9. 10. v 19.00  Slavnostní koncert v sokolovně
Sobota 10. 10.  Slavnostní ples v sokolovně

Hlavním bodem slavnostního koncertu bude Vivaldiho Gloria s do-
provodem orchestru. Prosím jmenované „bejvaláky“, aby mi sdělili do 
30. 4., jestli se akce zúčastní a zda si chtějí zazpívat výše uvedené písně, 
Vivaldiho Gloria nebo obojí; případně jestli jsme na někoho nezapomněli.

Děkuji a těším se na vás.
Pepča Baierl, tel. 608 157 535, e-mail: josef.baierl@gmail.com

http://www.svatobor.wz.cz/

Tématem 15. ročníku akce Ve-
řejné čtení jmen obětí holocaustu 
– Jom ha šoa je identita – našich 
měst a obcí, komunit i nás samých, 
vše co ji tvoří a ovlivňuje.

Protože naši současnou identitu 
ovlivňuje dosud nepoznaná situa-
ce a změny s ní související, museli 
jsme z důvodu všech opatření sou-
visejících s epidemií COVID-19 
(koronavirus) přistoupit k tomu, 
že letošní Veřejné čtení jmen obě-
tí holocaustu – Jom ha-šoa 2020, 
neproběhne v reálném veřejném 
prostoru na náměstí ve 28 měs-
tech, které se k letošnímu roční-
ku připojili.

Datum zůstává: 21. dubna 
2020 bude všem zájemcům zpří-
stupněna internetová stránka, na 
kterou se formou videokonference 
bude moci připojit každý, kdo bude 
chtít jména obětí přečíst on-line 
v reálném čase, a to v časovém 

rozmezí od 
14.00 do 17.00. 
Abychom byli 
schopni zajistit 
plynulost čte-

ní, je potřeba se předem registro-
vat na e-mailu jomhasoa@tere-
zinstudies.cz. Každý přihlášený 
obdrží podrobné instrukce, jak 
postupovat.

Druhou možností je se celý den 
ke čtení jmen připojit prostřed-
nictvím sociálních sítí. Nahrajte 
video, na němž přečtete jména, 
a nasdílejte jej na naši faceboo-
kovou stránku www.facebook.
com/jomhasoa nebo na sociální 
sítě s hastagem #ctunajomhasoa. 

Můžete také nahrát video nebo 
audio a poslat nám ho prostřed-
nictvím e-mailu jomhasoa@tere-
zinstudies.cz. Příspěvky upravíme 
a nasdílíme sami. 

Společně se tak všichni spojí-
me a opět i přes nepříznivé pod-
mínky si připomeneme ty, kteří 
se stali obětmi nacistické rasové 
ideologie za druhé světové války.

Další podrobnosti najdete na 
našich stránkách www.terezinstu-
dies.cz nebo na našem facebooku 
Institut Terezínské iniciativy.
Eliška Waageová, koordinátorka, 

Institut Terezínské iniciativy

Miroslav Šisler se též podílí na uvádění výstav – zde Radomila Uhlíře.

Miroslav Šisler při vernisáži své první sušické výstavy v roce 2013.
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18. dubna od 16 a 20 hod. – Kino Sušice

20. dubna od 19 hod. – KD Sokolovna
Sušická tančírna
pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka

21. dubna od 14 hod. – viz str. 4
Jom ha šoa – Veřejné čtení jmen obětí holocaustu

22. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál
Hledání hvězdy Davidovy – Dominika Weiss Hoš-
ková – violoncello; Jiří Hošek – violoncello, klavír; 
Jakub Doubrava, mlu-
vené slovo – E. Bloch, 
M. Bruch, D. Popper,
J. Hošek – pořádá KPH

24. dubna od 19 hod. – Kino Sušice

1. května od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – SušDivOch – přeloženo z 13. 3.

8. května od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – uvádí SušDivOch

9. května od 8 hod. – náměstí Sušice
FARMÁŘSKÉ TRHY – kuchařská show, ochut-
návka vařených jídel, moderuje Jaromír Hlaváč – 
viz str. 4

16. května – KD Sokolovna

Přehled akcí 
2. dubna od 19.30 – Smetanův sál

3. dubna od 19 hod. – Muzeum Šumavy Sušice
Putování po Svaté Zemi – ZRUŠENO!

5. dubna od 19 hod. – KD Sokolovna

7. dubna od 17 hod. – Kino Sušice

17. dubna od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Když kočky nejsou doma – SDS Klatovy
předplatné skupiny S

27. března od 20 hod. – Kino Sušice

27. března – KD Sokolovna

28. března od 10 hod. – Kinokavárna

29. března od 15 hod. – sraz na náměstí pod lípou
Vítání jara – ZRUŠENO!

31. března – 3. dubna – viz str. 7

Sušice

Region

Mouřenec

21. května – KD Sokolovna
premiéra nové hry divadla Schody

22.–23. května – náměstí Sušice

27. května – KD Sokolovna
David Koller – Acoustic tour

16. června od 19 hod. – KD Sokolovna
Jarek Nohavica 

1. srpna – Ostrov Santos
František Nedvěd a kapela Tie Break

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel  724 047 325
kino – pokladna 376 521 680
předprodej vstupenek 376 523 360
ZAVŘENO!

GALERIE SIRKUS 
ZAVŘENO!

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
ZAVŘENO!

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
redakce SN    376 555 070
ZAVŘENO!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
knihovna@kulturasusice.cz
ZAVŘENO!

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
ZAVŘENO!

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
ZAVŘENO!

PŘELOŽENO NA 22. 10.

Vážení zákazníci,

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze soboty 14.  3. 2020 uzavíráme pro-

vozy kina, knihovny a galerie a rušíme všechny námi pořádané kultur-

ní akce, besedy, přednášky a kurzy po dobu platnosti tohoto usnesení.

V tuto chvíli shromažďujeme vyjádření producentů všech divadel 

a organizátorů akcí. Tištěné i elektronické vstupenky si uschovejte, 

budou platné pro náhradní představení nebo pro případné vráce-

ní vstupného.

Informace ohledně jednotlivých představení naleznete na webu 

www.kulturasusice.cz, případně na našich sociálních sítích.

Děkujeme za pochopení Ing. Karel Sedlecký, ředitel SKC

REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN FUNGUJE DÁL!

PŘÍSPĚVKY, BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY, PODĚKOVÁNÍ 

APOD. MŮŽETE I NADÁLE ZASÍLAT 

REDAKTOROVI SUŠICKÝCH NOVIN ING. LÍSKOVCOVI 

NA E-MAIL: liskovec@kulturasusice.cz,

PŘÍPADNĚ HO KONTAKTUJTE NA TEL. 724 981 554.
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Střediska
V souvislosti s nařízením vlády jsou všechna střediska Oblastní cha-
rity Sušice pro veřejnost do odvolání UZAVŘENA. 

Služby
Pečovatelská služba i odlehčovací služby fungují dále. 
Pro případné změny kontaktujte prosím koordinátorku střediska:
Sušice 731 402 911 (Bc. Monika Věchtíková)
Kolinec 731 402 912 (Andrea Rajtmajerová)
Kašperské Hory 731 596 448 (Bc. Lucie Málková)
Železná Ruda 731 669 955 (Petra Tučková)
nebo vedoucí služeb 731 402 910 (Ing. Štěpánka Brabcová)
V současné době vzhledem k situaci poskytujeme služby v nezbyt-
ném rozsahu, který se týká převážně péče o vlastní osobu.
Podle vývoje situace a nařízených opatření budeme o změnách in-
formovat klienty i veřejnost telefonicky, prostřednictvím webo-
vých stránek a facebooku.

Poradna
Provoz Sociální poradny Racek funguje po telefonické domluvě, 
v akutních případech a po předchozí domluvě na středisku nebo v do-
mácnosti (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
Sociální poradna Racek 731 402 920 (Mgr. Lenka Krátká) nebo
731 402 919 (Mgr. Hana Frenzlová).

Kompenzační pomůcky
Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje, ale vydáváme je po te-
lefonické domluvě na tel. 605 200 330.

Dobrovolníci 
Dobrovolníci, kteří se chtějí zapojit do šití roušek pro senio-
ry, zaměstnance a naše klienty, nebo doručování nákupů se mo-
hou přihlásit na tel. 731 402 914 (Lenka Píšová) nebo 731 402 910
(Ing. Štěpánka Brabcová).

Zajištění nákupů
Pro seniory ve věku 65+ bez možnosti pomoci rodiny, nabízíme mož-
nost zajištění nákupu.

Věříme, že se nám společně podaří touto nelehkou dobou projít. 

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky

Poděkování

František Nečesaný r. 1948; Jiřina Půroková r. 1953; Marie Zemanová  
r. 1931; František Bucifal r. 1929; Růžena Sejpková r. 1944.

sobota 18. dubna 2020
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko

Odloženo na 10. října 2020!
sobota 25. dubna 2020

TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA
Obsazeno!

sobota 30. května 2020
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. 

sobota 13. června 2020
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo

Obsazeno! 

pátek 19. června 2020
DA VINCI – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ – ČESKÝ KRUMLOV

Obsazeno!
sobota 26. září 2020

HOHENWERFEN A JEZERO KÖNIGSSEE – 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 19. prosince 2020
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...

Děkuji panu Holečkovi z Chlístova a jeho ženě za pomoc při dopravní 
nehodě. Ochotně mi pomohli přesto, že měli svůj program. Petra Vlčková

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdci žijí dál.

Dne 27. března uplyne sedm let od úmrtí pana

Františka Švarce.
Stále s láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 1. listopadu 2019 by se dožil 87 let náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

František Janeček
z Dlouhé Vsi a dne 12. listopadu 2019 jsme vzpomněli 

dvanácté výročí jeho úmrtí.

Dne 23. března 2020 uplynulo dvacet 
let od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní

Anny Janečkové.
Všichni, kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dcery Anuš a Miluš s rodinami. 

OKÉNKO POMOCI

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen...

Dne 30. března uplyne jeden smutný rok, co nás opustil 
pan

Karel Blatský
ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkuje manželka, 
synové a ostatní příbuzní.

Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás dne 
14. března navždy opustil pan 

Petr Zvonar.
Děkujeme za tichou vzpomínku. A zároveň chceme 
poděkovat náhodným kolemjdoucím, kteří neváhali 
a tatínkovi poskytli první pomoc. Rodina

Omezení činnosti komise SPOZ
V souvislosti s nařízením vlády ČR o omezení činnosti správních 

orgánů nahrazením osobního kontaktu písemným,

vás informujeme o dočasném zrušení návštěv členů komise pro 

občanské záležitosti v domácnostech jubilantů města.

Milí farníci a ostatní obyvatelé města Sušice!
Obracím se na vás jako místní farář, který se spolu s ostatními 

modlí za farnost i za celé město. Rádi bychom vyjádřili svou starost 
a také své odhodlání být vám nablízku.

1. V této obtížné situaci zatím není možné konat veřejné bohoslužby, 
a to ani v malém počtu.
2. Kostel sv. Václava zůstává otevřený (po vstupní mříž) od 8.15 

do 18.30 h pro každého, kdo hledá a potřebuje Boží pomoc. Podobně 
během dne je (po předsíň) otevřený i klášterní kostel sv. Felixe, do 
kterého se naši předkové chodili modlit k milostnému obrazu Pan-
ny Marie Sušické.

3. Zároveň bych vás chtěl ujistit, že každý den je v naší farnosti 
(i v kapucínské komunitě) sloužena mše svatá, trvá adorace Nej-

světější svátosti a v krátkém procesí s Nejsvětější svátostí dvakrát za 
den žehnáme všem farníkům, Sušici i ostatním farnostem.

4. I nadále, spolu s bratry kapucíny, můžeme individuálně po-
skytovat duchovní službu a duchovní péči, jak to dovoluje i nařízení 
Vlády ČR. Jsme vám plně k dispozici, co se týká svátosti smíření, 
návštěvy nemocných, udělování svátosti pomazání nemocných i po-
dávání eucharistie, pohřbu. Kontaktujte nás prosím osobně na našich 
telefonních číslech.

5. Pamatujeme na vás v našich modlitbách a na přímluvu Panny 
Marie Sušické, Anděla Strážného, sv. Václava, sv. Rocha, sv. Felixe – 
patronů naší farnosti i města Sušice – prosíme o Boží pomoc a ochra-
nu pro vás, pro celé město i naše farnosti.Budete-li chtít, můžete 
sledovat naše nástěnky před kostely či internetové stránky farnosti: 

http://www.farnostsusice.cz/, https://www.facebook.com/
groups/219227778124247/, http://www.farnostsusice.cz/ . 

Čeští a moravští biskupové nás vybízejí k tomu, abychom ny-
nější čas karantény zkusili prožít jako „duchovní cvičení“, kdy si 
více a v klidu uvědomíme mnohé důležité věci. Třeba znovu obje-

víme základní křes-
ťanské a také všelid-
ské hodnoty, které 
se nám v běžném 
shonu někdy mohou 
ztrácet ze zřetele.

Na  p ř í m luv u 
Panny Marie Sušic-
ké, Anděla Stráž-
ného, sv. Václava, 
sv. Felixe a sv. Ro-
cha, ať vás všech-
ny dobrý Bůh pro-
vází svou ochranou 
a žehná vám, ve 
jménu Otce, i Syna 
i Ducha svatého. 

P. Marek
 Donnerstag,

 farář v Sušici
 a místní kněží

Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují. Proto se na 
nás neváhejte obrátit i s jakýmkoliv dotazem nebo 
potřebou, společně můžeme hledat řešení. Aktuál-
ní informace najdete na www.susice.charita.cz nebo facebook
Oblastní charita Sušice.

Tým Oblastní charity Sušice

Aktuální informace z Oblastní charity Sušice

Dne 30. března uplyne osm let, kdy nás navždy
opustil pan

Karel Rendl
z Volšov. Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami
a ostatní příbuzní.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Z důvodu výskytu respiračního onemocnění Covid-19 
platí od dnešního dne tj. 3. 3. 2020, až do odvolání 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV pro Domov důchodců, Domov 
se zvláštním režimem a denní stacionář Klíček Sociálních 

služeb města Sušice.
Naši klienti jsou velmi křehcí a toto onemocnění by mnohé z nich 
mohlo přímo ohrozit na životě. Věříme, že všichni toto opatření 
chápete a toto nucené odloučení zvládnete jak vy, tak i vaši blízcí. 

Děkujeme za pochopení. 
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Základní škola Sušice, Lerchova ul. 
a DOMÁCÍ VÝUKA

Každý asi čekal, že nějaké opatření přijde. Přišlo ze dne na den 
a je to dobře. Dne 10. března jsme veškeré dostupné informace zve-
řejnili na webové stránky školy a s dalšími přicházejícími informa-
cemi je postupně aktualizovali. Hned následující den po uzavření 
školy proběhly plánované individuální pohovory s rodiči (tentokrát 
telefonicky). 11. března jsme se sešli všichni vyučující na společné 
provozní poradě. Jako prioritu jsme si dali nejen naše žáky v tomto 
čase vzdělávat, ale hlavně být s nimi v kontaktu a také i pomoci ro-
dičům organizovat jejich čas. 

Od 13. března vždy v úterý a pátek jsou nové informace, pracovní 
materiály, úkoly připraveny pro jednotlivé třídy na webových stránkách 
školy. Někteří vyučující jsou se žáky ve spojení hlavně e-mailem, ale také 
telefonicky, nebo jinou formou on-line. Žáci vypracované úkoly posílají 
svým vyučujícím, k dnešnímu dni, 19. března, to není ještě 100 %. Ale 
věříme, že ve chvíli, kdy tento článek vyjde v Sušických novinách, už 
budeme ve spojení úplně všichni. Pokud výuka on-line má mít nějaký 
smysl, tak potřebujeme mít zpětnou vazbu. Právě proto tento týden roz-
jíždíme výuku v komunikačním systému Classroom, který považujeme 
za jeden z budoucích on-line nástrojů mezi učiteli a žáky. V pondělí se 
učitelé zúčastnili prvního webináře. Ve středu vzdáleně zhlédli videoma-
nuály, jak tento nástroj využívat a příští týden plánujeme seznámit rodiče, 
jak tento Classroom využívat ke společné výuce. Pro některé naše žáky 
to nebude novinka, do konce března plánujeme seznámit s tímto on-line 
nástrojem většinu žáků a rodičů. 

Dále na našich webových stránkách žáci a rodiče najdou některé od-
kazy na procvičování učiva, např. Školákov, Cvičení online, Alf, Opičí 
matematika, Cermat. Většinou volíme ty, které žáci znají, pracují s nimi 
ve škole a často i doma. Vyučující některé další odkazy vkládají přímo 
k úkolům. Při přípravě domácího vzdělávání spolupracují vyučující jed-
notlivých tříd, předmětů, ročníků. Je radost sledovat, jak aktivně tvůrčí 
kolektiv na naší škole pracuje. Učitelé se většinou scházejí ve škole, i když 
od tohoto týdne již v omezeném režimu, pomocí e-techniky jsou v kon-
taktu i mimo školu. Domlouvají se, co opakovat, popřípadě které učivo 
„vypustit“. Je nám jasné, že postupně budeme určitě dělat úpravy našich 
tématických plánů u jednotlivých předmětů. Na pomoc domácímu vzdě-
lávání přichází denně mnoho odkazů od různých společností. Často je 
obtížné se v nich orientovat a posoudit jejich využitelnost. Učitelé je pro-
hlížejí, vybírají ty nejvhodnější. Určitě za dobrý počin považujeme pořad 
Učítelka na ČT. Dětem se líbí, ohlasy učitelů i rodičů jsou kladné. Tento 
projekt ČT určitě podporujeme a učitelé plánují na tento pořad navazovat. 

Závěrem využíváme této možnosti a upřímně děkujeme rodičům 
a prarodičům za podporu a pomoc našim dětem v situaci, ve které se na-
cházíme. Milé děti, vážení rodiče, páni kolegové, vážené kolegyně, přá-
telé naší modré školy, není to jednoduchá situace, ale už teď víme, my 
to zvládneme. A za to patří nám všem velký dík. Těšíme se na ten den, 
kdy se zase sejdeme. 

Přijímací zkoušky na SŠ – doporučujeme sledovat webové 
stránky vybraných SŠ, informace budou aktualizovány podle 
pokynů MŠMT ČR. 

Těšíme se, až se zase setkáme.
Informace aktualizujeme, sle-

dujte www.zssusice.cz 
Mgr. Čestmír Kříž, ředitel ZŠ

Výuka na ZŠ T. G. Masaryka Sušice 

po dobu nouzového stavu
V současné době, kdy je na území ČR vyhlášen nouzový stav a žáci 

nemohou docházet do školy, je výuka na ZŠ T. G. Masaryka Sušice za-
jištěna on-line. Žáci mají k dispozici program Bakalář, prostřednictvím 
kterého jsou žákům pravidelně zasílány úkoly. Pouhé zasílání úkolů by 
ovšem nemuselo znamenat, že žák úkoly opravdu vypracovává. Žákům 
zasíláme zpravidla úkoly v rozsahu 1 až 2 vyučovacích hodin, aby žák 
nebyl ve stresu z velkého množství učiva. Učitel zároveň stanoví žákům, 
do kdy úkol vypracují a v elektronické podobě vrátí zpět vyučujícímu. 
Jde nám o to, aby měl žák zpětnou vazbu, zda úkoly vypracoval správně 
nebo se naopak dozvěděl, kde chybuje. Žáky zpětně vyučující informuje 
o případných chybách. Při zasílání úkolů žákům učitelé informují rovněž 
zákonné zástupce žáků o zaslání úkolů jejich dítěti. 

Učitelé tak mají o zábavu postaráno. Nejen že musí vypracovávat 
pracovní listy, ale ještě je musí opravit. Některý den vedle příprav čeká 
kantory zkontrolovat a opravit 150 i více prací. A na to opravdu 8 hodin 
nestačí. Je potěšitelné, že většina žáků na zadané úkoly rychle reaguje 
a snaží se je správně vypracovávat. Poděkování si zaslouží jak kantoři, 
tak i rodiče. Spolupráce mezi školou a rodičovskou veřejností funguje 
opět na výbornou. PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ

Aktuální situace
na gymnáziu

Máme za sebou první týden uzavření školy i všech pronajímaných 
prostor. Na základě informací MŠMT, vlády a náměstka Ministerstva 
zdravotnictví ČR předpokládáme uzavření škol na jeden měsíc. Po dobu 
uzavření školy probíhá výuka studentů podle pokynů jednotlivých vyučují-
cích on-line formou především prostřednictvím systému Bakaláři. U žáků 
primy, kteří ještě nemají své e-mailové schránky, zasíláme pokyny jejich 
rodičům. Učitelé zadávají svým studentům domácí práci na jeden týden 
v rozsahu, který zohledňuje týdenní počet hodin v předmětu. Úkoly zasí-
lají vždy na začátku každého týdne. Současně uvádějí termíny a způsob 
odevzdání zadaných úkolů. Vzhledem k tomu, že opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR zakazují osobní přítomnost žáků při vzdělávání, nejsou 
zatím možné ani individuální nebo skupinové konzultace.

Je důležité, aby žáci i jejich rodiče sledovali mimo webových stránek, 
Facebookových stránek školy především platformu Bakaláři, která je hlav-
ním kanálem náhradní výuky a informací.

Po dobu trvání Mimořádných opatření jsou úřední hodiny vždy ve 
středu od 8.00 do 12.00 hodin. V případě potřeby žádáme veřejnost 
využívat přednostně především telefonní nebo e-mailový kontakt.

Věříme, že se dálkovému studiu, které je výzvou nejen pro studenty, 
ale i pro nás učitele, budou naši žáci zodpovědně věnovat, a že po opětov-
ném setkání při klasické výuce bude na co navázat.

Zároveň bych rád poděkoval rodičům za pochopení a projevenou pod-
poru a důvěru, žákům za poctivý každodenní přístup ke zvládnutí ne-
tradičního způsobu studia. A pokud se v tyto dny navíc zapojují i jako 
dobrovolníci a pomáhají svým blízkým a potřebným, jim patří dík něko-
likanásobný a jsme na ně hrdí!

Přejeme vám všem pevné zdraví! Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy

Vážení rodiče žáků budoucích 1. tříd ZŠ Sušice, vzhledem 
k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR dojde ke změně organizace 
zápisu do 1. tříd ZŠ. Na základě Opatření ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do 
základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne
18. 3. 2020 se v našich sušických školách uskuteční zápis ve dnech od 
1. dubna 2020 do 8. dubna 2020. 

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez osobní 
přítomnosti dětí ve škole. Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělávání“ a další požadované dokumenty, které 
budou k dispozici na webových stránkách sušických škol (www.
zstgmasaryka.cz, www.zssusice.cz).

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do 
školy v průběhu výše uvedených dní jedním z následujících způsobů:
1.  osobním podáním – vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání“ a další požadované dokumenty vhoďte do poštovní 
schránky na budově školy; 

2. prostřednictvím datové schránky školy;
3.  e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen 

prostý e-mail;
4. poštou na adresu školy. 

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby sledovali webové stránky školy, neboť 
se situace kolem koronaviru neustále vyvíjí. Pokud by do zahájení zápisu 
došlo ještě k dalším změnám, budeme vás informovat právě prostřednictvím 
webových stránek. ředitelé sušických základních škol 

Zápis do 1. tříd ZŠ 
v sušických školách

Oznámení o provozu MŠ

Smetanova ul. od 18. 3. 2020
Oznamujeme omezení provozu Mateřské školy Smetanova 

od 18. 3. 2020. Škola zajišťuje provoz od 6 do 16.30 hodin pouze pro 
děti pracujících rodičů! Vzhledem k omezení bude provoz na 5.třídě 
Přístup do areálu školy pouze horními vraty. Aktuální situaci sledujte 
na www.mssusice.cz Jaroslava Holečková, ředitelka MŠ

Mateřská škola Tylova v Sušici má na příkaz krizového štábu města 
otevřeno v omezeném režimu, tzn. pouze pro děti zaměstnaných rodičů 
tak, aby ve skupině nebylo více než 15 dětí. Veškeré aktivity školy jsou 
zrušeny, např. plavání, screeningové vyšetření dětí, polytechnický krou-
žek v SOŠ. Každý den stav konzultujeme se zřizovatelem. 

Aktuální situaci sledujte na našich stránkách www.mstylova.cz 
BC. Miroslava Oudesová, ředitelka MŠ

ZÁPIS   DO   1.   TŘÍDY   ZÁKLADNÍ   ŠKOLY

ZŠ T. G. Masaryka Sušice             ZŠ T. G. Masaryka Sušice 
          Dr. E. Beneše 129                              Komenského 59 
Ve školním roce 2020 / 2021 bude otevřena 1. třída v objektu ZŠ 
T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129 a rovněž v objektu 
ZŠ T. G. Masaryka, odloučené pracoviště Komenského ul. 59. 
V souvislosti s nouzovým stavem bude zápis probíhat 
bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní zástupci zašlou 
do školy pouze vyplněný zápisový list, a to podle § 37 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, násle-
dujícím způsobem:
1. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: he3mtej);
2.  e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat 

prostý e-mail);
3. poštou na adresu Dr. E. Beneše 129, Sušice, 342 01; 
4.  osobním podáním – vyplněný zápisový list vhodí do schránky 

u objektu Dr. E. Beneše 129, Sušice. 
Zápisový list bude k dispozici od 1. 4. 2020 na níže uvedených 
webových stránkách školy.
Na webových stránkách www.zstgmasaryka.cz najdete 
i informace o škole.
V případě, že byste potřebovali další doplňující informace, 
volejte prosím na tel. číslo 376 526 546.

Dítě je možné přihlásit kterýkoliv pracovní den v období 
od 1. 4. 2020 do 8. 4. 2020.

PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ

Výuka v SOŠ a SOU Sušice 
probíhá elektronicky

Škola je z důvodu mimořádného stavu uzavřena do odvolání. Na 
webových stránkách školy je záložka Výuka ON-LINE. Zde jsou po tří-
dách popsány postupy a odkazy, jak se k úkolům dostat. Dále i e-mai-
lové adresy učitelů.

Úkoly jsou úlohy pro žáky umísťovány do Bakalářů s návodem jak 
je užívat. Dále soubory ke stažení ukládáme i na Google Disk a odkazy 
pro jednotlivé třídy sdílíme žákům. Já jako správce mám přehled, kdy 
co vložil, takže mám kontrolu o aktivitě. 

Dále jazykáři registrovali naši školu do projektu elektronických učeb-
nic a využívají elektronické učebnice Fred od nakladatelství Fraus.

Někdo využívá i Edupage. Učitelé kontrolují splnění úkolů ze strany 
žáků. Zvýšená pozornost je věnována maturitním ročníkům a posledním 
ročníkům učebních oborů.  Ing. Jaromír Kolář, ředitel školy

Mimořádná opatření
 v MŠ Tylova ul.

ZUŠka učí! Jenom trochu jinak – „virtuálně“
Vážení rodiče, milí žáci! Když jsme ve středu 11. března zavírali školu, 

doufala jsem, že to bude maximálně na 14 dnů. Situace se vyvinula jinak, 
takže nabízíme alternativní formu výuky. Kolegové vás osloví a pokusí se 
s vámi domluvit na té nejvhodnější formě pro vás a vaše děti/naše žáky. Rádi 
bychom využili moderní techniku – webkamery, chytré telefony, skype, 
rodič natočí doma dítě, jak hraje (případně se dítě natočí samo) – pošle 
učiteli a on pošle komentář, určitě můžeme poslat naskenované noty atd.

1. Kolektivní předměty:
–  učitelé hudební nauky pošlou materiály vhodné k procvičování probra-

né látky,
–  učitelé výtvarky pošlou zadání nových úkolů,
–  kolegyně a kolegové z dramatického, tanečního oboru, grafi ckého desig-

nu a sboru nabídnou kromě domácích úkolů po skončení mimořádných 
opatření projektová odpoledne, případně víkendová soustředění.

2. Individuální předměty:
–  učitelé se s vámi domluví na využití moderní techniky podle našich i žá-

kových možností (viz. výše).
3. Plánované akce:

–  v tuto chvilku nelze slíbit nic konkrétního. Nicméně počítáme s tím, že 
koncert „Muzikantská naděje“ i Jarní koncert proběhnou v jiných ter-
mínech. Bude to trochu „oříšek“ protože všichni budou chtít své akce 
nahradit. My máme ale obrovskou výhodu – v pondělí ani v neděli moc 
akcí nebývá :-)

Věřím, že společně najdeme způsob, jak posunout výkony vašich/na-
šich dětí o kousek dál a výš i v této ne úplně lehké době. A také si myslím, 
že se vám – žákům – bude hodit trocha povinností. Přece nejde jen „ci-
vět“ do mobilu – to byste za chvilku měli brýle jako Mžouralína a palce 
jako Žvandolína!

S pozdravem: „Virům ZMAR, zdraví ZDAR!“
P. S.: Kdo z našich žáků ví a napíše, kam patří Mžouralína a Žvandolína, 

si po návratu do školy přijde do ředitelny pro sladkou odměnu!
Ve čtvrtek 19. 3. už máme první výsledky. Funguje to! Kolegům – 

instrumentalistům přišly i první nahrávky a tak jsme se rozhodli, že z těch 
nejvydařenějších zpracujeme následně klip. Určitě ho zveřejníme. A pro-
sím tímto rodiče, kteří na naši výzvu ještě nereagovali, aby tak 
učinili – byla by škoda, kdyby si tuto neobvyklou formu výuky 
nezkusily i jejich děti. Děkujeme!

Milena Naglmüllerová, ZUŠ Fr. Stupky Sušice
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Fotbalisté v karanténě. „Soutěžíme na dálku,“ 
říká Kalný. Áčko má speciální tréninky

Sport

Sportoviště města Sušice
V prvním jarním kole sfoukli 

béčko Rokycan (4:1), jenže pande-
mie koronaviru od začátku března 
přerušila všechny sportovní soutě-
že. Fotbalisté sušického áčka, stejně 
jako další sportovci, teď musí čekat, 
až se situace uklidní a dostanou se 
zpátky na hřiště. Kapitán Martin 
Kalný popisuje, jak se tým udržuje 
v kondici a čím se hráči vzájemně 
na dálku podporují. V otevřeném 
rozhovoru pro Sušické noviny mluví 
velký srdcař a nekompromisní sto-
per i o svém zranění, které mu brání 
v návratu na trávník. 

Sportovci zažívají těžké časy. 
Místo, aby na startu jara o víken-
dech sváděli souboje o body v sou-
těžích od okresní až po nejvyšší li-
govou úroveň, sedí doma a čekají, až 
se přežene hrozba nákazy koronavi-
rem. Trénovat a hrát nemohou ani 
sušičtí fotbalisté. Momentálně spolu 
komunikují alespoň na dálku, sna-
ží se vymýšlet způsob individuální 
přípravy a přečkat nelehkou dobu. 
„Je to složité,“ přiznává sušický lídr 
Martin Kalný, který už od podzimu 
nemůže na hřiště kvůli nepříjem-
ným zdravotním problémům.

Jak přežíváš časy v karanténě?
„Jsem doma na homeoffice, 

zrovna zapisuju do tabulky, kolik 
kdo z hráčů dnes naběhal a kolik tře-
ba aspoň ušel. Dal jsem tam všechny, 
kdo funguje v naší společné skupi-
ně, to je momentálně rovných třicet 
lidí. Třeba mladý Tomáš Míka má 
za čtyři dny naběhaných třicet kilo-
metrů, to je hodně slušné.“

Kdo tohle vymyslel?
„Dohodli jsme se tak v neděli 

(22. března). Trenérovi vadilo, že 
během karantény nikdo nic nedělá. 

Vzal jsem si na starost tuhle tabul-
ku a každý večer ji budu sdílet v naší 
společné skupině. Třeba Skrbyho 
(obránce Ondřej Skrbek) to dneska 
nakoplo, koukám, že tam má dokon-
ce 16 kilometrů. Zvládl to na jeden 
zátah, to je rekord. Musím odpoled-
ne jít a překonat ho.“

Co výsledky u dalších hráčů?
„Nemám ještě vyplněné všechny. 

Ale třeba náš trenér Pavel Hrubec 
je na tom dobře, každý den chodí 
na dlouhé procházky se psem. Ale 
chceme tam spíš zapisovat víc běhy, 
než výšlapy.“

Je složité udržovat se v době, 
kdy kvůli nařízené karanténě tým 
nemůže trénovat společně?

„Trenér nám řekl, aby každý 
fungoval sám, jak to jen jde. Cvičit, 
pokud má možnost, tak se jít pro-
běhnout. Musíme to nějak přečkat. 
Třeba Tomáš Klíma jezdí na roto-
pedu, někteří kluci posilují doma.“

Jak si krátíte volné chvíle bez 
fotbalu?

„Přeposíláme si se spoluhrá-
či starší videa, koukáme i na starší 
fotky, hodně spolu komunikujeme. 

Lucie Hrabová dokončila svůj první triatlon a hned brala zlato

Memoriál Evy Hrabové je už 
delší dobu mezi sportovci-běžci ob-
líbenou akcí. Mezi ty, kteří si ho ob-
líbili, patřím i já. Se smutkem jsem 
proto přijal zprávu od pořadatelů, že 
Memoriál letos nebude. Nemůže za 
to nikdo, je třeba se s tím smířit.

A pak mě napadlo: „Co kdybych 
si to na Svatobor rozdal tentokrát 
jenom sám se sebou?“

A tak se i stalo. Ve stejný den, 
skoro ve stejném čase jsem se sám 
postavil na start. Byli jste tam se 
mnou i vy. Všichni, které si pama-
tuju ze všech předchozích ročníků, 
všichni mí kamarádi a známí, se 
kterými si to běžecky „rozdávám“ 
rok co rok. Co na tom, že jste byli 
jenom v mojí hlavě? Kromě toho, že 
jste byli jenom v mých představách, 
bylo všechno jako vždycky. 

Po startu jsem vyběhl rychle, 
skoro jako vloni :o) Běžel jsem na 
rekord, mám v hlavě pár meziča-
sů, které jsem chtěl překonat. Hned 
u prvního jsem byl zklamán – půl 
minuty plus. Na dalším to se mnou 
šlo taky „z kopce“ + 1:10, při ná-
běhu na hadovku + 1:30, na asfaltu 
+ 2. minuty. Asi mi ke kvalitnímu 
výkonu chyběl můj kamarád Radek 
Kulhánek, kterého vždycky vidím 
daleko před sebou a zkouším ho 

doběhnout…Co vám budu poví-
dat, v cíli čas přes 30 minut. Chyba 
nebyla samozřejmě na mojí straně, 
ostatně jako vždycky… Dole bylo 
moc bláta, uprostřed moc kamení, 
nahoře zase moc foukalo. Prostě po-
řád něco. Napadlo mě hodně věcí, 
proč rekord „nepad“ :o) No a zase 
jsem přemýšlel, jak je možné, že 
v cíli by už na mě dlouho čekal ví-
těz a celé houfy mých dalších pře-
možitelů. Ale užil jsem si to náram-
ně. Cestou k rozhledně jsem potkal 
skupinku krásných dívek-běžkyň se 
svými pejsky-tahouny. Nahoře byli 
paraglidisté se svými křídly. Prostě 
nádherný den. Při běhu nahoru mi 
hlavou bleskla vzpomínka i na Evu 
Hrabovou…a přemýšlel jsem nad 
smyslem našich životů, zejména ve 
světle současných událostí. Možná 
je dobře hodně si užít, ale není mož-
ná ještě důležitější žít život správně?

Děkuji VŠEM pořadatelům i za 
neuskutečněný závod, vždyť to dě-
lají pro nás. A my to víme, proto jim 
to teď píšu za nás všechny. A že 
jsem letos nic nevyhrál? Nevadí, 
o medaile budeme mít možnost roz-
dat si to zase příště!

Tak na viděnou v Sušici v březnu 
2021. Nebo někde jinde…

Martin Doubek, Vimperk

Ozvěny Memoriálu

Vážení spoluobčané, opatření, které jsou v dnešních dnech zavedené 

na omezení šíření nákazy koronaviru se dotýkají nás všech. Doufáme, 

že se současná situace brzy srovná a budeme moci dále pokračovat 

v našem provozu pro vás.

Podle poslední vyhlášky vlády, by omezení mělo končit k 12. 4. 2020. 

Pokud tomu tak opravdu bude, máme pro vás plán náhrad, za vaše 

kurzy, lekce a permanentky. 

Náhrady, které vzniknou kvůli nouzovému stavu v ČR (v případě, 
že se bazén po uplynutí 30 dnů otevře).
PLAVECKÉ KURZY

•  Dětské plavecké kurzy – náhrady se budou vybírat na jiných kurzech stejné 

lekce po otevření bazénu, nebo v létě na veřejném plavání.

•  Baby plavání zima 2020 – poslední lekce bude probíhat v pondělí po 

otevření tj. 20. 4. 2020, náhradní lekce bude jen jedna 27. 4. 2020, ostatní 

náhrady si vyberou maminky ve veřejném plavání.

•  Baby plavání jaro 2020 – bude probíhat od 4. 5. 2020 – 15. 6. 2020 a bude 

mít jen sedm lekcí a jednu náhradu 22. 6. 2020, jeho cena bude 1 000 Kč. 

Maminkám, které mají již zaplaceno, bude rozdílná částka vrácena.

•  Plavání pro dospělé zima 2020 – Pondělní lekce – poslední lekce bude 

probíhat v pondělí po otevření tj. 20. 4. 2020, náhradní lekce bude jen 

jedna 27. 4. 2020, ostatní náhrady si plavci vyberou na veřejném plavání. 

Středeční lekce – poslední lekce bude probíhat ve středu po otevření tj. 

15. 4. 2020 a náhrady budou dvě 22. 4. 2020 a 29. 4. 2020.

•  Plavání pro dospělé jaro 2020 – Pondělí bude probíhat od 4. 5. 2020 –

15. 6. 2020 a bude mít jen sedm lekcí a jednu náhradu 22. 6. 2020, jeho 

cena bude 980 Kč. Plavcům, kteří mají již zaplaceno, bude rozdílná částka 

vrácena. Středeční lekce budou probíhat od 6. 5. 2020–17. 6. 2020 a kurz 

bude mít jen sedm lekcí a jednu náhradu 24. 6. 2020, jeho cena bude 

980 Kč. Plavcům, kteří mají již zaplaceno, bude rozdílná částka vrácena.

PERMANENTKY DO BAZÉNU A WELLNESS – Permanentky do bazénu, 

na kondiční plavání a do wellness budou prodlouženy o počet dní, o kolik 

zákazníci přišli v důsledku nařízení vlády

POSILOVNA A SKUPINOVÁ CVIČENÍ – Permanentky do posilovny budou 

prodlouženy o počet dní, o kolik zákazníci přišli v důsledku nařízení vlády

• Kredity fi tness byly vráceny a v případě propadu permanentky v období 

uzavření bude jeho platnost prodloužena o příslušnou dobu

TANEČNÍ A SPORTOVNÍ AKADEMIE – Náhradou za nevybrané lekce 

bude letní soustředění v Sušici pro všechny účastníky akademií

JÓGA KURZ, AERIAL HOOP KURZ A PŘEDŠKOLÁČCI V POHYBU 

– Podle znovuotevření areálu, máme varianty prodloužení kurzu, vrácení 

peněz, nebo nabytí kreditu fi tness

Pokud se vyhláška změní, budeme o změnách náhrad informovat i my. 

Všem přejeme pevné zdraví a věříme, že toho těžké období všichni 

zvládneme. Sportoviště města Sušice 

V loňském roce dosáhla výraz-
ného úspěchu v terénním triatlonu 
Lucie Hrabová, dnes Sušičanka, 
která svojí sportovní kariéru zahá-
jila v cyklistickém týmu JIKO Čá-
cha. Na mistrovství Evropy X-terra 
v Prachaticích zvítězila v katego-
rii ženy do 40 let, v celkovém po-
řadí brala 5. místo. Mj. je též mat-
kou aktuálního mistra Jihočeského 
kraje v cyklokrosu (viz SN19/2019). 
V současnosti se triatlonu věnuje 
naplno a nedávno se stihla mezi 
posledními vrátit z triatlonového 
soustředění na ostrově Lanzarote 
(Kanárské ostrovy). Na sportovní 
zkušenosti a plány jsem se zeptal 
v následujícím rozhovoru.

Nejprve se zeptám zda situa-
ce kolem koronaviru ovlivnila už 
i váš trénink popř. návrat domů. 
„Ano, situace se samozřejmě do-
tkla i nás na ostrově, denně po tré-
nincích jsme dostávali zprávy, kte-
ré nás začaly znervózňovat, hlavně 
také ohledně našich návratů domů, 
se kterými jsme si nebyli jisti, ale 
nakonec vše dobře dopadlo a ještě 
jsme někteří odletěli podle plánu.“

Jak vypadá takový výživný 
trénink? „Ráno v 6:30 budíček – 
obléci do neoprenu pár minut zabe-
re, rozcvička před plaváním a pak 
hodinu trénink ve vodě, když nebyl 
bazén, byl hodinový výběh při po-
břeží, pak v celkem svižném tempu 
na snídani doplnit vše možné tak, 
abychom byli včas na startu – buď 
jsme jeli jednu dlouhou vyjížďku 
nebo dvě kratší – celé soustředění 
jsme najížděli objemové kilometry 
s nižší tepovou frekvencí...pro dob-
rý základ před následující intenziv-
nější částí sezony... (celkem za týden 
s jedním dnem volna cca 520 km na 
kole, 45 km běhu a 5 km plavání)“

Plavali jste také v moři? „Ne, 
v hotelu, kde jsme bydleli byl k dis-

pozici 50 m plavecký bazén, kde 
jsme se učili techniku a výkonnost 
v plavání.“ 

A co večer, probíhala nějaká 
teoretická příprava, předávaly se 
zkušenosti? „Ano, měli jsme tuším 
že dvě schůzky, kde se probíral cel-
kový plán, možnosti podle počasí 
(to nám vyšlo skvěle), diskutovali 
a vzájemně se seznamovali, ve vol-
ném dni proběhl i kruhový trénink 
s konkrétními cviky triatleta.“

Kolik bylo účastníků soustře-
dění, z jakých zemí a kdo ho vedl? 
„Na campu nás bylo 24, z toho 6 tri-
atletek (1 ironmanka – obdiv před 
ní), bylo nás 8 Němců, 12 Švýcarů, 
2 Rakušani, jeden Američan a já, 
vedl ho Timo Bracht – profesionál-
ní triatlet v letech 1994–2016. Tehdy 
jeho úspěchy sahaly k těm nejvyšším 
příčkám na nejnáročnějším závodě 
světa – Ironman na Havaji a spolu 
s ním nás trénovali další účastníci 
tohoto triatlonu.“ 

V čem se liší ostrovní trénin-
ky a tratě od těch našich přívě-
tivých šumavských? „Rozhodně 
počasím a Lanzarote také i profi -
lem, kdy jsme celkem nastoupa-
li skoro 6000 m, ale na hodně pří-
jemných nenáročných stoupáních, 
naopak nám jízdu znepříjemňoval 
silný vítr, který na těchto ostrovech 
panuje (ale v posledních letech tento 
vítr zažíváme i tady na Šumavě).“

Poznala jsi asi takto celý os-
trov, co tě tam nejvíce zaujalo? 
„Jelikož jsem tam byla jako cyklist-
ka a sportovec, zaujala mě ta nená-
ročná dlouhá stoupání s krásnými 
výhledy, navíc ohleduplnost řidičů 
funguje na ostrově na 100%.

Vrátím-li se k tomu loňskému 
závodu. Byl to tvůj první triat-
lonový úspěch? „Ano, po zlome-
nině ruky na mém prvním triatlo-
novém závodě v Plzni jsem po 6 

týdnech stála na 
startu tohoto – 
mistrovského zá-
vodu – už jen ten-
to start byl pro mě 
úspěch.“

Jak dlouho se 
tomuto sportu 
věnuješ? „Všem 
třem sportům se 
věnuji od loň-
ského roku. Do 
té doby jsem se 
věnovala přede-
vším cyklistice, 
kde jsem nejvíce 
pyšná na vítězství jak na silničním, 
tak i na horském kole.“

Máš raději terénní nebo kla-
sický triatlon? „Zatím to neroz-
lišuji, všechny varianty se mi líbí, 
nejvíc ta logistika s depy – člo-
věk musí vědět kam doběhnout, 
jak správně a rychle pověsit kolo, 
jaký zvolit co nejrychlejší postup 
na přezutí, doplnění energie apod. 
a nakonec správným směrem po-
kračovat dál...“

Jaký je tvůj letošní závodní 
kalendář a čeho bys chtěla do-
sáhnout? „V momentální situaci 
je těžké přemýšlet, jaká bude letoš-

ní závodní sezona, víc je nyní pro 
nás důležité celou situaci zvlád-
nout tak, abychom se mohli po vy-
mizení viru zase všichni nastarto-
vat zpět do našeho zaběhnutého 
režimu, který máme rádi.“

Máš nějaký sportovní sen? 
„Ano, jako většina triatletů se po-
dívat na Havaj v roli závodníka.

Triatlon je životní styl, který 
mě naprosto nadchnul a pokud 
mi to zdraví a okolnosti dovolí, 
ráda ho budu dělat dál na jakéko-
liv úrovni.“
Děkuji za rozhovor a triatlonu zdar!

Eduard Lískovec

Třeba kluci z béčka měli o víken-
du videochat. Všichni byli online 
a aspoň na dálku si připili, když ne-
mohou být společně.“

Mrzí vás, že se soutěž přeru-
šila po prvním jarním kole, kdy 
jste doma ve velkém stylu porazili 
béčko Rokycan? (4:1)

„Je to škoda. Jsem pro, aby se sou-
těž anulovala a nespadli jsme.“ (Suši-
ce je v aktuální tabulce na 12. místě).

Dohraje se podle tebe sezona?
„Bavil jsem se třeba s rozhod-

číma. Ti si myslí, že to je nereálné. 
Že nejde odehrát odložené zápasy 
ve vložených termínech uprostřed 
týdne, kdy hráči v naší soutěži chodí 
do školy nebo do práce. Je to složité. 
Lidé, kteří se nad tím dokážou reálně 
zamyslet, si řeknou, že je tohle za-
prvé zbytečné a za druhé nereálné. 
Ti, co tohle tolik neřeší, si naopak 
myslí, že se bude normálně hrát.“

Mrzí kluky v týmu, že teď ne-
mohou do zápasů?

„Ty starší, jako třeba Máru Bu-
dila, Krysu (Tomáše Marka) a další 
to určitě štve. Třeba Mára říkal, že 
jsme zrovna v laufu a oni nás zaká-

žou… (úsměv) Teď je to ještě dobré, 
čtrnáct dní se to dá vydržet. Ale pak 
si myslím, že to všem začne víc a víc 
chybět. Věřím, že to některé nakop-
ne, když stráví měsíc doma. Místo 
toho, aby trénovali jednou týdně, bu-
dou trénovat třeba třikrát a dostanou 
větší chuť.“

Říkal jsi, že začínáš běhat. Je 
reálné, že se vrátíš na hřiště?

„Začínám běhat, ale proto, 
abych na váze neměl třímístné čís-
lo. (úsměv) Do běhu mě bolesti zad 
pustily skoro vždycky, ale bohužel 
nemůžu sprintovat a pořádně kop-
nout do míče. Běhání je jediný po-
hyb, který je pro mě relativně bez-
pečný. Za posledních devět dnů jsem 
odběhal 72 kilometrů.“

Přesto si necháváš otevřená 
vrátka, že se ještě někdy podíváš 
na hřiště?

„Ta vrátka jsou hodně malá. 
Minulý týden jsem měl jít na vel-
ké vyšetření, ale kvůli karanténě to 
padlo. Mám se dozvědět, jestli to, 
že nekopnu a pořádně nezrychlím, 
je problém nějakých nervů, nebo 
jestli mě něco tlačí na míchu. Pak 
se rozhodne, jakým způsobem to dál 
řešit. Momentálně to řeším tím, že 
chci zhubnout a trochu zpevnit tělo.“

Co přesně tě trápí?
„Mám o sedm milimetrů posu-

nuté bederní obratle a to není dob-
ré. Doktor mi řekl, že jsem dokonce 
mohl ochrnout, z toho jsem se skoro 
posr.. strachy. Stačí, abych špatně 
spadl na schodech nebo mě při fot-
bale někdo srazil v souboji. Problé-
my vznikly i z toho, že mám třikrát 
operovanou levou nohu, tím pádem 
je křivé tělo, k tomu sedavá práce…“ 

Jonáš Bartoš

Mnozí z těchto účastníků běhu roku 2017 si trasu na počest Evy zaběhli 
i letos po zrušení závodu neorganizovaně sami 14. března.  rED

Martin Kalný
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FITNESS OKÉNKO

Nejen bílkoviny a sacharidy mají v jídelníčku svůj význam! Ale i tuky 
jsou velice dobrým zdrojem energie. V číselném vyjádření gram tuku 
obsahuje dokonce více kalorií, než zbylé dvě makroživiny dohromady – 
bílkoviny a sacharidy mají shodně 4 kcal (17 kJ) na gram a tuky 9 kcal
(38 kJ) na gram. Mají také podíl na činnosti mnoha fyziologických procesů 
v těle, a už jen z toho důvodu není dobré je z jídelníčku zcela vyřazovat.

Tuky jsou také velice důležité pro vstřebávání některých vitamínů – 
zejména pak A, D, E a K a některých antioxidantů. Tuk také ovlivňuje 
náš imunitní systém a reguluje tělesnou teplotu. Aby toho nebylo málo, 
tuk také chrání některé naše orgány a u žen může například vlivem 
příliš nízkého procenta tělesného tuku, docházet i k poruchám činnosti 
reprodukčních orgánů.

Zdroje tuků můžeme jednoduše rozdělit na rostlinné a živočišné. Pro 
zdraví je lepší, aby převažovaly tuky z rostlinných zdrojů, a to alespoň 
v poměru 2:1. Takovým nejzákladnějším dělením tuků podle jejich 
charakteru je pak dělení na nasycené tuky (především živočišného 
původu – uzeniny, máslo, sádlo, tučné mléčné výrobky, tučné maso, ale 
i v rostlinných tucích – kokosový, palmový), trans mastné kyseliny 
(jediné tuky, které opravdu nejsou nikterak prospěšné, běžně se vysky-
tují ve smažených jídlech, fastfoodech, sladkostech a jiných pokrmech 
přípravových na přepáleném tuku) a nenasycené tuky (omega 3 a 6 – 
tučné mořské ryby, ořechy, olejná semínka, avokádo).

Denní příjem by se měl pohybovat v rozmezí mezi 25–40% celkové-
ho příjmu kalorií a měl by se skládat z různých zdrojů.

      Eva Nekvasilová

Tuky

JK – KUKRO RACING
Závody kol pro děti 1–10 let

Věkové kategorie pro ty nejmenší: 1–4 želvičky – odrážedla 
       (plastové tříkolky)

Pro ty větší jsou kola v kategoriích: 5–6 zající
       7–8 tygři
       9–10 gepardi

ZÁVODY – lesní cesty, travnatý povrch, náročnost tratě 
přiměřená k věku kategorie.

19. 4. Soběšice

26. 4. Žihobce

  9. 5. Kejnice

  7. 6. Strašín

  9. 8. Soběšice

Výhlášení vítězů, medaile do posledního místa.

Hlavní cena sezóny – NOVÉ ZÁVODNÍ KOLO ZNAČKY 
CANNONDALE velikost kol 24", a další pěkné odměny.

Přihlášení na emailu: jkmotoklub@seznam.cz

Telefon: 702 902 921

Více informací o závodech na: www.jkmotoklub

www.facebook.com/Jkmotoklub

1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil tehdejší 
Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti po-
rušování lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více 
než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám 
z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od úno-
ra do května každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, ale i pro zahra-
niční pozorovatele a média. Od roku 2009 si sebeupálení, jako nejkrajnější 
formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze 
strany Číny zvolilo 156 Tibeťanů.   Zdroj: vlajkaprotibet.cz, text a foto ED

Obec Domoraz – Nadmořská výška: 515 m n. m. Počet částí: 1
Katastrální výměra: 383 ha Počet obyvatel: 54
Z toho v produktivním věku: 20 Průměrný věk: 42
Pošta: Ne  Škola: Ne Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne   Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano  Plynofi kace: Ne
Historie: První písemná zmínka o obci je z roku 1045 (do té doby svo-
bodná obec ve svazku přemyslovské země), kdy kníže Břetislav daroval 
Domoraz spolu s okolními vesnicemi benediktýnům břevnovského kláš-
tera. Z pozdější doby jsou ale dochovány i zprávy o místním vladykovi 
Zdeňkovi z Domoraz. Je předpoklad, že až do husitských válek zde měl 
tento rod tvrz. Později vlastnilo obec několik majitelů např. Půta Švihov-
ský i Vilém z Rožmberka, posledními byli Lamberkové. 
Pamětihodnosti: Kaple svaté Anny obnovena na konci 17. století, Na okraji 
obce na konci cesty stojí Boží muka (Spolek pro vnitřní obnovu krajiny sem 
roku 2019 vsadil novou polychromovanou sochou Panny Marie Bolestné). 
Kolem je několik starších zajímavých kamenných soch. 
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Domorazský náhodný divadelní soubor
Kontakt: tel. 376 596 119, e-mail: oudomoraz@tiscali.cz, www.domoraz.cz
Úřední hodiny: pá: 18.00–19.00 hodin
Starosta: Jiří Přibyl 
Akce během roku: Masopustní průvod, pouť na sv. Annu s atrakcemi 
a pohoštěním, prasečí hody, podzimní a zimní disco, 25. 12. – otvírání 
domorazských jesliček s kulturním programem (zpívání koled, četba, di-
vadlo), kalendářem a občerstvením. 
Zdroj: Zdeněk Papeš: Domoraz – přehled starších dějin, info portál územní 
samosprávy města.obce.cz, Zdeněk Papeš ml.,www.domoraz.cz ED

• Obce ORP Sušice •

Domoraz

844 obcí a měst v ČR vyvěsilo vlajku Tibetu
Město Sušice letos opět vyjádřilo solidaritu s Tibeťany a 10. břez-

na se připojilo k akci Vlajka pro Tibet. Na sušické radnici vedle vlaj-
ky města byla v tento den již počtrnácté vyvěšena i tibetská vlajka. 

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině deva-
desátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších sym-
bolických akcí na podporu Tibetu. Akce probíhá každý rok 10. března, 
v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Letos 
proběhlo už 61. výročí. 

Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce 
Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech 
nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouho-
dobé porušování lidských práv v Tibetu. 

Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, 
kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce 
se k akci připojilo 817 obcí, měst, městských částí nebo krajů a letos 
to bylo 844 těchto subjektů. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Uni-
verzity Karlovy a kromě různých organizací také mnoho občanů ČR. Po 
celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.

Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter 
a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nej-
výraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných 
protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.

Lidská práva v Tibetu
V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně sys-

tematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vy-
znání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní 
symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci 
tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním 
či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských 
obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se tak sta-
li menšinou ve své vlastní zemi. Od roku 2006 úřady nechaly přemístit 
přes dva miliony Tibeťanů kvůli výstavbě nových domů pro čínské při-
stěhovalce. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání (podle ofi ci-
ální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let 
více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělova-
cích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez 
práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických 
vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků. V posledních letech 
je závažným problémem také drancování nerostného bohatství a ničení 
životního prostředí. Protesty proti výstavbě dolů v blízkosti některých 
hor a jezer, které Tibeťané považují za posvátné, jsou hrubě potlačovány. 
V posledních letech dochází k častému zatýkání umělců zejména tibet-
ských zpěváků a spisovatelů. Pokračuje perzekuce mnichů, jejichž nená-
silné protesty se úřady snaží okamžitě umlčet. Jejich počet v klášterech 
je omezen, dochází k častým kontrolám, téměř před každým klášterem 
se nachází minimálně jedna policejní stanice.

Z historie Tibetu
V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické 

strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla 
do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě 
v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později ustano-
vil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu 
povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňu-
jící Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. března 2020 si připomeneme 
61. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně 80 000 Tibeťanů. 
Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pra-
covních táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demon-
strací v letech 1987–89 bylo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné prá-
vo. Dalajláma se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 

Město dlouhodobě modernizuje bytový fond

Již od roku 2015 jsou zateplovány velké bytové domy v majetku měs-
ta Sušice. Na základě výběrových řízení podle zákona o zadávání veřej-
ných zakázek se v této činnosti vystřídalo několik fi rem a modernizace 
bytového fondu bude pokračovat i nadále. 

Při zateplování se tepelně izoluje obvodový plášť budovy, dále se ob-
novují podlahy lodžií včetně výměny zábradlí, také se nově obkládají 
vstupní portály domů a mění se poštovní schránky. Výměna oken a vcho-
dových dveří zateplování předcházela. 

Historie zateplování: 2015 – Sirkařská 977–980, Stavební společnost
H a T, spol. s r. o. Strakonice, 2016 – Sirkařská 973–976, MIRAS – stavi-
telství a sanace s. r. o., o. z. Plzeň, Plzeň, 2017 – Pravdova č. p. 1060–1063, 
morez stavební s. r. o., Plzeň, 2018 – Pravdova č. p. 1064–1068, Stavební 
fi rma RENO CZ, s. r. o., Sušice, 2019 – Kaštanová č. p. 1158, 1159 (viz 
foto) – eSVe Stav s. r. o., Praha, 2020 – Kaštanová č. p. 1160, 1161 – eSVe 
Stav s. r. o., Praha. Dále se už zpracovává projektová dokumentace na za-
teplení bytových domů Kaštanová 1163–1168 a na štíty domů Volšovská 
856, 857, kde se realizace předpokládá v příštím roce. Některé jednotlivé 
menší bytové domy byly zatepleny již dříve.

ED a Ing. Kateřina Ronová, odbor majetku a rozvoje města

Cestovní kanceláře řeší situaci
Vážení přátelé,od 16. března 2020 platí nařízení vlády ČR o uzavře-

ní státních hranic a zákazu vycestovat. Za stávající situace je jisté, že po 
dobu trvání tohoto nařízení není možné realizovat zájezdy občanů ČR 
do zahraničí. Nejen pro cestovní kanceláře se jedná o naprosto novou, 
mimořádnou situaci. Tato situace nemá žádnou oporu v platné legislati-
vě České republiky, kterou se cestovní kanceláře řídí. 

Cestovní kanceláře pracují intenzivně na řešení nastalé situace v zá-
jmu svých klientů, kteří jsou pro ně na prvním místě. Rádi bychom vás 
jménem všech cestovních kanceláří požádali, abyste nám všem v dané 
situaci poskytli čas na řešení této mimořádné a zcela bezprecedentní si-
tuace. Prioritou je v těchto dnech zajistit bezpečný návrat všech klientů 
do České republiky. Cestovní ruch s sebou přináší celou řadu nenadá-
lých situací, které jsme všichni zvyklí operativně řešit, ale dosud nikdy 
nedošlo k uzavření hranic, k úplnému zákazu vstupu do některých států 
a zrušení nebo omezení leteckých spojů. 

Chceme tímto klienty českých cestovních kanceláří ubezpečit, že vy-
víjíme v této mimořádné situaci maximální snahu, abychom klientům 
nabídli nejoptimálnější varianty řešení. Jsou různé možnosti změn již 
zakoupených dovolených – např. odložení termínu dovolené na pozdější 
dobu, všeobecné obchodní podmínky jsou již v tuto chvíli upraveny tak, 
aby klient získal dostatek času ke zvážení dalšího postupu a mohl řešit 
dovolenou v klidu, s odstupem a bez vlivu momentální situace, která jis-
tě nebude trvat věčně. Naším cílem je bezpečnost a spokojenost zákaz-
níků. Chápeme, že v současné situaci se lidé bojí nejen o své zdraví, ale 
také o své peníze, proto se jim všichni snažíme vyjít maximálně vstříc.

Děláme vše, co je v našich silách a nabízíme možnosti, které vám 
pomohou při rozhodování a zároveň vás nebudou nutit vyřešit tuto věc 
již nyní, kdy není zřejmý vývoj situace v době vaší plánované dovolené.

Děkujeme za podporu, za vaši přízeň a v neposlední řadě za trpělivost.
Vám všem přejeme hlavně zdraví.

Pavla Sulanová a Miroslava Drýková

foto ED

foto Zdeněk Papeš ml.
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám traktůrek „Cutbrod“ na 
sečení + 2 náhradní kola a převo-
dovka. Cena 15 000 Kč. Telefon: 
728 935 624
Prodám Hyundai Elantra, 1.6, r. v. 
2005, 1. majitel, garážovaná, bez 
koroze. Najeto 129 000 km. Vel-
mi dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 
732 66 99 14
Prodám tříkolku pro dospělé zn. 
Meta, nosnost 120 kg. Málo použí-
vaná, celou dobu v garáži, nevyuži-
tá. Zadní košík a kovový přepravní 
box na nákup. Cena dohodou. Tel. 
607 945 076
Prodám kánoi, cestovní – laminát. 
Cena 2 000 Kč. Tel. 606 406 010
Prodej palivového dřeva, štípané, 
dovoz zajištěn. Tel. 607 592 561
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím starší karavan odhlášený 
na zahradu. Tel. 606 406 010
Koupím jakoukoliv tahací harmo-
niku – akordeon, chromatiku, he-
ligonku i v nálezovém stavu. Jsem 
sběratel. Mobil: 728 230 625
Koupím hoblovku srovnávačku 
se spodním protahem KDR Rojek 
a lištovou sekačku MFku s lištou 
a pionýra či babetu Simsona, Jawu, 
ČZ, Tel. 607 702 073
Koupím Simson S51, Jawa Pio-
nýr, Pérák, ČZ a jiný veterán, stav 
nerozhoduje i motodíly. Telefon:
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
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, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 

předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel: 722 777 672 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám pronájem menšího bytu 
v Sušici s výtahem nebo bezbarié-
rový přístup. Tel. 601 171 980
Poskytnu železářskou dílnu, okol-
ní prostory k dispozici. Zn. Jen pro 
odvážné. Tel. 605 937 103
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech
3x5 m. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem bydlení v dom-
ku na vsi, dlouhodobě, důchodce, 
nekuřák. Tel. 606 406 010
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-
zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Divadlo Schody se ptá občanů, 
zda nemá někdo doma staré křes-
lo.Potřebujeme do nové hry. Vyš-
ší ušák, a lehký na stěhování.Tel. 
607 839 779
Nabízím – jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalář-
ských a magisterských prací, růz-
ných publikací; doučování z čes-
kého jazyka; přípravu na přijímací 
a maturitní zkoušky. Více informa-
cí na www.hezkycesky.top nebo na 
606 494 996
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Hledám pro svého otce, který je 
částečně na vozíčku sociální pra-
covnici, nebo masérku i něco víc. 
Diskrétně, děkuji. Tel. 775 961 717
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění. Zdeněk Kubeš, telefon:
607 630 244
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

Uzávěrka
příštího vydání

Sušických novin
bude 2. 4. 2020 

ve 12 hod.

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant všechnny barvy, 
slepičky Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří: 15–19 týdnů. Cena: 169–219,– Kč/ks

Prodej: 14. 4., 29. 5. a  29. 6. 2020 | Sušice u vlakového nádraží v 18.00
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod. | tel. 601 576 270, 728 605 840

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

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

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

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.
                     ST   7.00–16.30 hod.
                    SO   8.00–12.00 hod. 
Prosinec, leden a únor v sobotu zavřeno!
Polední pauza: 11.45–12.30 hod.
Nabízíme tyto služby:
• Prodej užitkového materiálu-BAZAR
• Výkup železného odpadu a barevných 
   kovů, AKU baterií  • Odvoz materiálu
• Likvidace strojních zařízení  
• Ekologická likvidace autovraků 
• Výkup papíru - platba hotově 
• Zpětný odběr elektrošrotu
• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg
Platby provádíme: 
Převodem na účet, složenkou

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ 
KOUPÍ VÁŠ BYT 

V SUŠICI
PROSÍM VOLEJTE
TEL.: 774 034 774



První nakažený – listopad 
2019, Čína. 9. ledna 2020, první 
úmrtí, Wu-Chan, Čína. 6. února – 
na Covid 19 umírá doktor Li Wen-
liang, který se již v prosinci po-
koušel upozornit na šíření nového 
typu koronaviru. Byl umlčen a per-
zekuován. Čína 
veškeré infor-
mace o epi-
demii tutlá.
9. února – čín-
skými úřady 
byl „zmizen“ 
právník Čchen 
Čchiou-š', kte-
rý o epide-
mii koronavi-
ru zveřejňoval 
kritické infor-
mace. Vláda 
vydává zákaz přímých letů mezi 
Českou republikou, Čínou a Jižní 
Korejí. V té době má Čína 800 obětí 
a 35 000 nakažených. 1. března – 
návrh vlády na zákaz letů z Milána 
a Benátek. Testy odhalily první tři 
případy nákazy v ČR. Všichni tři 
lidé přicestovali z Itálie. Ve světě 
se infi kovalo přes 87 500 lidí, vi-
rus si vyžádal tři tisíce obětí (drtivá 
většina z Číny). V Evropě je nejvíc 
zasažena Itálie. Česká republika 
vypravuje letecký speciál do Wu-
-Chanu. Humanitární pomoc ob-
sahuje pět (devět?) tun zdravotní-
ho materiálu. Misi spolufi nancuje 
Evropská unie. (Kolik těch tun ve 
skutečnosti bylo, se člověk nedo-
pídí. 10. března oznamuje noviná-
řům ministr vnitra Jan Hamáček, 
že „čtyři tuny materiálu, které se 
nevešly do vojenského speciálu, vě-
nuje Čína zpět Česku“.) 2. března 
Hamáček konstatuje, že se Světo-
vý pohár v biatlonu (5. až 8. břez-
na) „bude muset konat v Novém 
Městě na Moravě bez přítomnos-
ti diváků“. Na závody se chystaly 
desetitisíce fanoušků. Hokejové ani 
fotbalové stadiony omezení nemají. 
Novoměsští tvrdí, že jde o pomstu 
premiéra Babiše jejich starostovi 
Šmardovi. Až 11. března vláda za-
kazuje všechny kulturní, sportovní 
a společenské akce s účastí nad 100 
osob, zavírají se školy. Celosvětově 
nakaženo přes 120 tisíc lidí, u nás 
75, dva jsou ve vážném stavu. Ší-
ření Covid 19 dosáhlo pandemie.
12. března vyhlášen nouzový stav. 
13. března – zákaz všech veřejných 
akcí (divadla, koncerty, sport, mše) 
i soukromých s účastí nad 30 osob. 
14. března – uzavřeny restaurace, 
bary i obchody s výjimkou potra-

vin, lékáren, drogerií a benzino-
vých pump. Uzavírají se hranice. 
„Chybí až milion respirátorů“, uve-
dl ministr zdravotnictví Vojtěch. 
16. března – zákaz volného pohy-
bu osob (s výjimkami). Nemoc-
nice omezují plánované operační 

výkony na ty, 
které nesne-
sou odkladu.
19. března – 
povinné noše-
ní roušek mimo 
bydliště.

V  d o b ě , 
k d y  t e n t o 
sloupek píši
(21. března), 
je ve světě 278 
tisíc nakaže-
ných, zemře-

lých 11 570. U nás 925 infi kova-
ných, z toho 5 ve vážném stavu.

Včera konečně přistálo na praž-
ském letišti letadlo s 1,1 milionem 
respirátorů zakoupenými v Číně. 
Dnes večer by měl dorazit ukra-
jinský An-124 Ruslan, který k nám 
má z Číny dopravit 2 miliony re-
spirátorů N95, 5 milionů roušek, 
80 000 ochranných brýlí, přes 200 
tisíc rychlotestů a 120 000 ochran-
ných obleků. Nejde o humanitár-
ní pomoc, Česko za materiál platí, 
a to výrazně vyšší než obvyklou 
cenu. Dalšími dodávkami z Číny 
bychom se měli dostat z bezmoc-
né krize, kdy chybí ochranné pro-
středky občanům, ale hlavně ne-
mocnicím a členům záchranného 
systému v první linii.

Někdo hovoří o drastickém sel-
hání vlády, někdo velebí Zemana 
a jeho dobré vztahy s Čínou. Dnes 
se zdržím komentářů. Nicméně 
musím zde s hlubokou úctou po-
děkovat lékařům, sestřičkám, po-
licistům, hasičům – všem, kdo 
v momentě, kdy centralizované 
řízení státem selhalo, dokazují 
nemožné. Všem dobrovolníkům, 
kteří spontánně pomáhají tam, 
kde je třeba. Všem úžasným li-
dem, kteří dokazují, že to doká-
žem. Všimli jste si? Jako vždy, 
když je v Českých zemích ouvej, 
vyrojí se. Jsou tu. Jsou všude. Bla-
ničtí rytíři, rytířky. Jsem na ti-
síc procent přesvědčen, že drtivá 
většina z nich nevolí ani Babi-
še, ani Zemana. Nepotřebují je. 
Vlastně nepotřebují žádnou vlá-
du. Jen prostor.

Buďte zdrávi, přátelé!
Martin Mejstřík
21. března 2020
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Očima Martina Mejstříka

Covid 19

Poznáváte?
Minulou fotohádankou byl po-

hled z období kolem roku 1940 na 
barokní štít statku č. p. 17 s brá-
nou v Čímicích. Čímice (Cimitz, 
Cimice), 480 m., se nacházejí ca 
7 km severovýchodně od Suši-
ce, 2 km od Žichovic, v krásné 
pošumavské krajině, obklopené 
hlubokými lesy a vápencový-
mi skalami. Z návrší ve směru 
na Chmelnou jsou romantické 
výhledy do okolí. Obcí protéká 
Nezdický potok, poblíž obce se 
nachází i oblíbené Čímické (Ži-
chovické jezírko). 

První písemná zmínka o obci 
pochází z roku 1543, je však ne-
pochybně podstatně staršího pů-
vodu. Obec se dělila na dva dvo-
ry, patřící panství žichovickému 
a strakonickému. V roce 1879 tu 
žilo 763 obyvatel. (Dnes zde žije 
kolem 190 obyvatel.) Vystavěny 
byly tři cihelny. Od dávných časů 
zde byly dvě hospody. Hořejší „Na 
Kovárně“, kde se prodávalo stra-
konické pivo, a dolejší „U Krč-
máře“ s žichovickým pivem. Do 
roku 1873 nebyl v Čímicích jediný 
obchodník. Ze živelných pohrom 
postihovaly obce nejvíce požáry. 
Během požárů se v polovině 19. 
století v době šestnácti let shoře-
lo 47 stavení a zůstalo ušetřeno 
jen 16 domů. V roce 1813 se pře-
hnala kolem obce obrovská průtrž 
mračen. Hráz rybníka se návalem 
vody protrhla a valila se na čími-
cký mlýn. V obci napáchala dosti 
značné škody.

Ve Sborníku Sušicka z roku 
1938 lze číst: „Obec čítá 113 čísel 
a má 552 obyvatel české národ-
nosti. Obyvatelstvo se zaměst-

nává většinou polním hospodář-
stvím, část tvoří dělníci, kteří 
jsou zaměstnáni hlavně ve vápen-
cových lomech. / Při statistice do-
bytka napočteno 45 koní, 445 ho-
vězího dobytka, 2 ovce, 45 koz, 
124 vepřů a 2561 kusů drůbeže.“

Na návsi lze nalézt kapli sv. 
Cyrila a Metoděje, vystavěnou 
ve stylu selského baroka, ze stej-
ného stavebního slohu je i řada 
usedlostí v centru obce. Na ne-
dalekém návrší Lomec se nachá-
zejí sporé pozůstatky středověké 
tvrze. V obci se nachází také po-
mník obětem první světové vál-
ky. Zajímavá je technická památ-
ka, kovárna s dílnou z 19. století.

Čímice žijí poměrně čilým 
sportovním a kulturním ruchem. 
Největší část sportovních aktivit 
se odehrává na místním teniso-
vém a fotbalovém hřišti. Teniso-
vé hřiště, vhodné na hraní tenisu, 
nohejbalu, volejbalu nebo bad-
mintonu, vybudovala obec v roce 
2002. Tenisové hřiště si lze za 
vhodného počasí pronajmout 
u správce hřiště. Součástí hřiště 
jsou i víceúčelové šatny.

Každým rokem se pořádá dět-
ský den na místním hřišti. Spo-
lečně se obyvatelé obce scházejí 
při oslavách Mikuláše a na maso-
pust. V předvečer prvního máje se 
zde staví májka s večerním po-
sezením. V červenci se koná tra-
diční pouť.

V obci funguje sbor dobro-
volných hasičů a myslivecké 
sdružení.

V budově obecního úřadu č.p. 
63 se nachází restaurace a prodej-
na potravin.

Domy jsou napojené na obec-
ní vodovod s velice kvalitní vo-
dou. Obec je obsluhovaná au-
tobusovou dopravou, včetně 
napojení na nedalekou želez-
niční zastávku Žichovice, kte-
rá leží na trati Českých drah 
Klatovy–Horažďovice.

Pokud dokážete identifi kovat 
tentokráte 2 nové hádanky, pište 
prosím na e-mail: bur.mira@se-
znam.cz. Děkuji. 

Všem čtenářům přeji pevné 
zdraví a odolnost vůči korona-
viru, nebezpečnému viru, který 
vznikl v Číně v silně nehygie-
nických podmínkách. Myslím, 
že by nám odtud měli zasílat ty 
ochranné roušky a respirátory 
zdarma a s velkou omluvou. Tak 
buďte na sebe opatrní a držte 
se!

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

Historie Hudební školy v Sušici – 6. díl
V letech 1975 

až 1976 již praco-
val v Sušici Kruh 
přátel hudby, kte-

rý vznikl z iniciativy sušického ro-
dáka, houslisty Pavla Prantla a jeho 
manželky, klavíristky Martiny 
Maixnerové. Společně s Osvěto-
vou besedou a LŠU v Sušici bylo 
zorganizováno 7 hudebních veče-
rů a tato tradice pak pokračovala 
5–8 koncerty ročně. Osvětová be-
seda se změnila na Městské kultur-
ní středisko (MKS), ale spoluprá-
ce s LŠU a KPH pokračovala dál. 
Tehdy poprvé se zde uskutečnil 
pěvecký koncert Jitky Kovaříko-
vé, sušické rodačky a sólistky ope-
ry v Lipsku (tehdy NDR) s jejím 
pěveckým kolegou R. Riemerem. 
A dál jsme mohli ve Smetanově 
sále vidět a slyšet třeba Pražský 
barokní soubor, Collegium fl auto 
dolce, Doležalovo kvarteto, Musi-
ca da Camera Praga, Pražské žes-
ťové kvinteto, Smetanovo kvarte-
to, ale i Komorní orchestr VŠSE 
v Plzni s dirigentem Jar.Klobou-

kem nebo Decho-
vé kvinteto LŠU J. 
Kličky v Klatovech.

 Vystřídalo se 
zde i mnoho sólis-
tů, např. členové 
opery Josefa Kaje-
tána Tyla v Plzni, 
klavírista Petr Eben 
s přáteli, houslista 
Václav Snítil, kla-
víristé M. Lan-
ger a Pavel Štěpán 
nebo společný kon-
cert Magdy Spitze-
rové (harfa), Ivy 
Malinové (mezzo-
soprán) a J. Hofma-
nové (klavír). 

V roce 1977–78 
se uskutečnilo 5 
koncertů. Jedním 
z nich byl 25. 11. 1977 koncert 
k 25. výročí založení LŠU (počí-
táno od roku 1952), na němž účin-
kovali bývalí i současní učitelé 
a žáci: H.Šafandová, J. Pruner,
D. Jurigová, J. Petrus, J. Čelikov-
ský – klavír, A. Fišerová – hous-
le, J. Klička – klarinet, J. Fuchs 
– zpěv, Vl. Kratochvíl – hoboj 
a slovem koncert doprovázel
J. Kolář.

V roce 1978 jsme zde uví-
tali manžele a iniciátory KPH
P. Prantla a M. Maixnerovou. 
Dále pak pásmo španělské hud-
by a portugalské poezie – Pražské 
strunné duo (Saša a Vl. Večtomo-
vi – violoncello a kytara) s reci-
tací herečky Marie Tomášové.
14. 12. 1978 se konal koncert k 100. 
výročí narození národního umělce 
Františka Stupky, na němž účinko-
vali učitelé LŠU v Sušici a pěvec-
ký sbor Svatobor. K témuž výročí 
pak 7. 6. 79 opět koncert P. Prantla
a M. Maixnerové.

POVÍDÁNÍ O STROMECH
 Ještě než se tráva změní 

v brčál, budou stromy účtovat. 
Zda nechtěly růst příliš vysoko. 
Koho z nich tíha sněhu a námra-
zy poranila, kdo neunesl nápor 
větru, který od východu vál a od 
severu fičel. A budou žalovat 
rozštěpenými pahýly na kru-
tost osudu. Obnaženy vystrčí 
k obloze své ulámané větve, je-
jichž listím by se zanedlouho 
zazelenal strom ve slunci. Jen 
ten už nikdy nepromluví, který 
byl vyvrácen mrazivým větrem 
i s kořeny.

 A bude mlčet i ten, který se 
postavil proti větru, rozrážel 
kmenem svým nápor za nápo-
rem a nebál se bolesti poláma-
ných haluzí a obnažené dřeni. 
A zedrán a polámán zas s ja-
rem nalije své pupeny, aby v létě 

mohly dozrát v semena příštích 
generací.

 I strom chce žít! Proto má dost 
síly postavit se proti náporu niči-
vého větru. Jaké síly je k tomu po-
třeba! Jaké odvahy vydržet a ži-
votaschopnosti zacelit kruté rány 
polámaných údů a zdravě napojit 
mízou, věčnou krví země.

 Každý strom je něčím pozo-
ruhodný a má své osobité kouz-
lo. To můžeme objevit právě teď 
zjara, kdy nám stromy obnaží 
svoji strukturu, bohatost, složi-
tost a jemnost svých větví. Ve 
svých proměnách ročními doba-
mi prochází stromy z holé zim-
ní strnulosti do období rašení, 
zeleně a rozkvětu, pak do doby 
podzimní plodnosti, a přece stále 
zůstávají sami sebou. 

Ivan Nikl

 Rok 1979 začal 17. 1. koncer-
tem Václava Hudečka – housle 
a Petra Adamuse – klarinet. Pak 
následovalo Foersterovo trio, 
Pražští madrigalisté, bratři Dre-
šerové (akordeon, Smetanovo trio, 
členové ND v Praze, Adamusovo 
trio, Ivan Klánský a Vlad. Klán-
ská (klavír a lesní roh) a Čeněk 
Pavlík (hs). Výběrem z dalších let 
uvádím: 6. 11. 1981 zažila Suši-
ce natáčení ČsTV ve Smetanově 
sále s účinkujícími: Kaňkovo trio 
(hs,vlc,kl) a Talichovo kvarteto (P. 
Messiereur – 1. hs, J. Kvapil – 2. 
hs, J. Talich – vla, E. Rattay – vlc). 
V dalších koncertech účinkova-
li Boh.Matoušek – hs, Kociano-
vo kvarteto, sólisté ND v Praze 
a ostatní umělci.

V roce 1981 se zde uskutečni-
lo 9 koncertů,na kterých účinko-
vali umělci, které jsme zde sly-
šeli již víckrát a v roce 1982–83 
dokonce 11 koncertů, na př. Due 
Boemi, České noneto, Dechové 

Prof. Procházka - „otec“ myš-
lenky i realizace Smetanova sálu

kvinteto Bohemia, Nové praž-
ské trio a ze sólistů Ivan Mora-
vec – klavír, Věra Soukupová a D. 
Baloghová – zpěv a klavír. Také 
jsme vyslechli 2 koncerty poslu-
chačů konzervatoře, z nichž ně-
kteří byli naši bývalí žáci: M. Če-
lakovská – zpěv, Vl. Kratochvíl 
ml. – hoboj, P. Mužíková – kl.

 Tímto letmým přehledem 
jsem se dostala do let 1983–85, 
ve kterých jsme postupně slyšeli 
další umělce, některé nám již zná-
mé, ale i nové tváře. A také různé 
hudební nástroje – klavír, housle, 
violu, violoncello, harfu, fl étny, 
fagot a j. buď sólově nebo v růz-
ných uměleckých uskupeních. 
V některém z příštích článků se 
ke koncertům ještě vrátím,abych 
alespoň krátce dokončila to, co 
jsem čerpala hlavně z programů 
sušických hudebních večerů, kte-
ré sbírám již od roku 1950.

A. Fišerová
fotoarchiv E. Kintzl a A. F.

Roku 1970 – koncert sušického tělesa v kostele sv. Václava (diriguje J. Baierl)
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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 376 520 519

KNIHOVNA

Jan Amos Komenský
30. 3. 2020 | 17.30 | Městská knihovna Sušice

ZRUŠENO!

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
rozhodnutím vlády v souvislosti s vyhlášením stavu nouze 

je knihovna od pátku 13. března 2020 uzavřena. Také všech-
ny původně plánované akce jsou prozatím zrušeny. Všechny 
výpůjčky budou automaticky prodlouženy, účtování po-
kut z prodlení bude pozastaveno. KNIHY, PROSÍM, NE-
VRACEJTE! Až to bude možné, velice rády vás přivítá-
me osobně! 

Naše knihovnice nezahálejí. Zapisují a balí nové knihy, pro 
lepší orientaci čtenářů v knihovně popisují knihy třímístným 
označením, dělají pořádek ve skladech, připravují programy, 
ošetřují a hýčkají knižní fond, který vám přináší radost. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Nový rok odstartoval maraton akcí
Během dvou měsíců navštívilo knihovnu necelých 700 dětí 

na dopoledních programech, které pro ně připravuje naše dět-
ská knihovnice. Prvňáčci si přišli pohrát s písmenky, děti dru-
hých tříd se potkaly se špatným kamarádem Maxem, které-
ho poučily o dobrém chování, napravily ho a vzaly do party. 
Třeťáci se formou Pitvy knihy seznámili s náležitostmi knih 
a také s dobrým způsobem zacházení s nimi. Čtvrťáci si na 
vlastní kůži prožili pověst z našeho regionu. Páťáci si prošli 
zkouškou pěti lidských smyslů a žáci šestých tříd se seznámili 
s postupem výroby knihy. Osmáci se proškolili ve vyhledává-
ní knih prostřednictvím knihovnického webu a deváté třídy 
obhajovaly podstatu a důležitost knihoven. Děti mateřských 
škol se projely poznávacím knihovnickým expresem a druži-
ny si přišly do knihovny popovídat o masopustu. 

V odpoledních hodinách navštívilo dětskou knihovnu 1685 
čtenářů, 3145 návštěvníků zavítalo do oddělení pro dospělé. 
Jak vidno, knihovna žije! -mk- 

Prvňáčci si přišli pohrát s písmenky.

Druháčci se potkali se špatným kamarádem Maxem.

Čtvrťáci si na vlastní kůži prožili pověst z našeho regionu.

Páťáci si prošli zkouškou pěti lidských smyslů.

Šesťáci se seznámili s postupem výroby knihy.

Třeťáci se formou Pitvy knihy seznámili s náležitostmi knih.

Osmáci se proškolili ve vyhledávání knih prostřednictvím webu.

Deváťáci obhajovali podstatu a důležitost knihoven.

Děti MŠ se projely poznávacím knihovnickým expresem.

Zajímavosti
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