
zia Sušice byli velmi aktivní, mimo 
jiné partnerstvím s Realschule Bad 
Kötzting. Probíhalo několik setkání 
ročně. Kromě takových akcí se ko-
naly výtvarné, hudební a literární 
soutěže v rámci měst Douzelage 
(soutěž v poezii v Granville, Mladí 
muzikanti v Sherbornu, Musikpar-
ty v Bad Kötztingu , Scrapbook stu-
dentů SOŠ a mnoho dalších.)

V rámci Comenia vznikla za-
jímavá brožura o slavení adventu 
a Vánoc v různých evropských ze-
mích. Ilustrace k úspěšné povídce 
o historii sušické sirky se dostala na 
obal souboru těchto povídek nazva-
ném Historické mezníky ve městech 
z r. 2014. Přispěli jsme českou verzí 
na jazykovou hru pro děti Metapho-
ra Word Game atd. Těchto projek-
tů se účastnili žáci základních škol, 
SOŠ i Gymnázia Sušice. 

Ale Douzelage se nesoustře-
ďuje jen na děti a mládež. Byly 
osloveny nejrůznější organiza-
ce a spolky v Sušici. Je ale prav-
dou, že dospělí se do mezinárod-
ních akcí moc nehrnou, hlavně 
kvůli ostychu z jazykové barié-
ry. Světlou výjimkou je sbor Sva-
tobor, který má za sebou řadu 
výměnných koncertů a pobytů 
s několika městy sdružení, např. 
Judenburgem či Bad Kötztin-
gem. Mnozí občané Sušice si jis-
tě pamatují na společné provedení 
Carminy Burany od Orffa sbo-
rem Svatobor, SDS a sboru z Bad 
Kötzting v sokolovně v r. 2008. 
V r. 2013 se ve výstavní síni su-
šické radnice konala putovní vý-
stava Douzelage, kde partnerská 
města na panelech pomocí foto-
grafi í a textů přiblížila svá měs-
ta. Naši sportovci se každý rok 
účastní běhu na horu Kaitersberg 
organizovaného Bad Kötztingem. 

Douzelage podnítila i styky na 
úrovni radnic. Kromě dlouholeté 
spolupráce s Bad Kötztingem naše 
Radnice navázala styky s Chojnou, 
v r. 2018 tu delegace města Škofja 
Loka tu zasadila na Husově náměstí 
lípu. Další stromy přátelství rostou 
v parku u ZŠ Masarykova. 

pokračování na str. 3
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Do celosvětové akce Global 
Greening v rámci oslav dne sv. Pa-
trika 17. 3. se zapojilo sdružení měst 
EU Douzelage – některé obce na-
svítily zeleně své dominanty. V Su-
šici padla volba na Andělíček a při-
nášíme i fotografi e z dalších měst 
Douzelage. Zároveň tuto organizaci 
přibližujeme prostřednictvím rozho-
voru s jejími sušickými představiteli.

● Historii připomíná dlouho-
letá bývalá předsedkyně Mgr. Věra 
Svobodová.

V Evropské unii se rozvíjí spo-
lupráce v rámci celých států a po-
chopitelně i příhraničních oblastí. 
S jakým cílem vzniklo sdružení 
měst Douzelage, které spojuje 
různá města jednotlivých států 
EU? Mají města něco společného? 
„Douzelage se od běžných dvou-
stranných partnerství liší. Propoju-
je totiž prostřednictvím svých měst 
všechny země EU. Cílem tohoto 
partnerství je sblížit občany měst, 
usnadnit jejich vzájemnou komuni-
kaci v rámci EU a tím přispět k po-
znávání lidí různých kultur, názorů 
a zvyků pomocí výchovných, kul-
turních, sportovních, turistických 
a ekonomických projektů. Vesměs 
jde o malá, zajímavá města, každé 
z jiné země.“

Jak sdružení vzniklo? Která 
města jsou zastoupena a kdy se 
přidala? Zástupce Velké Britá-
nie zůstává? „Na myšlenku propo-
jit netradičně evropské země přišel 
člověk z francouzského Granville. 
Spolu s partnerským Sherbornem 
v Anglii tak bylo r. 1991 vytvořeno 
sdružení 12 měst ze zemí EU (z toho 
název Douzelage podle francouzské 
číslovky douze=dvanáct). Proto je 
také jednacím jazykem angličtina 
překládaná do francouzštiny. V ná-
sledujících letech se připojila další 
města a r. 2004 se Douzelage začala 
rychle rozrůstat o další členy, hlavně 
ze zemí bývalého východního blo-
ku. Posledním, 28. přijatým měs-
tem, bylo před dvěma lety chorvat-
ské město Rovinj.

Členy Douzelage jsou: Sher-
borne (Velká Británie), Granville 
(Francie), Meerssen (Nizozemí), 
Houffalize (Belgie), Altea (Španěl-
sko), Sesimbra (Portugalsko), Bad 
Kötzting (Německo), Bellagio (Itá-
lie), Holstebro (Dánsko), Niederan-
ven (Lucembursko), Preveza (Řec-
ko), Bundoran (Irsko), Oxelösund 
(Švédsko), následoval Judenburg 
(Rakousko), Sušice (ČR), Köszeg 
(Maďarsko), Chojna (Polsko), Türi 
(Estonsko), Zvolen (Slovensko), 
Sigulda (Lotyšsko), Marsaskala 
(Malta), Siret (Rumunsko), Tryav-
na (Bulharsko), Skofja Loka (Slo-
vinsko), Asikkkala (Finsko), Ag-
ros (Kypr), Prienai (Litva) a Rovinj 
(Chorvatsko). 

Jak jsem uvedla, byl Sherborne 
zakladatelem Douzelage a jejím nej-
aktivnějším členem. Proto na kon-
ferenci v r. 2019 bylo jednohlasně 
odsouhlaseno, aby město zůstalo 
členem Douzelage.“

Jediným městem z celé ČR 
v této organizaci je Sušice. Jak 
se to podařilo? Kdy k tomu došlo 
a jak to proběhlo? „Vlastně bychom 

letos mohli slavit 20. výročí Dou-
zelage v Sušici. V roce 2001 oslovil 
předseda Douzelage v partnerském 
Kötztingu (Günther Pecher) ředi-
tele sušické jazykové školy Pavla 
Kahleho, zda bychom o partnerství 
v tomto sdružení měli zájem. Díky 
němu a kladnému přístupu tehdejší 
starostky J. Rippelové jsem se již 
v roce 2002 zúčastnila jako host 
konference v belgickém Houffalize 
a o rok později spolu s Pavlem v por-
tugalské Sesimbře. Po vstupu ČR do 
EU v roce 2004 starostka Rippelová 
slavnostně podepsala na konferen-
ci v rakouském Judenburgu listinu 
a Sušice se stala právoplatným čle-
nem Douzelage. Od té doby jsme se 
zúčastnili všech konferencí.“

Bylo třeba splnit nějaké pod-
mínky? „Na za-
čátku rozšiřování 
Douzelage probí-
halo přijímání no-
vých měst na zá-
kladě doporučení 
partnerských měst. 
Tak tomu bylo 
i u nás, doporučil 
nás Kötzting, naše 
partnerské město 
od začátku devadesátých let. Byli 
jsme malé zajímavé město nedaleko 
pražského letiště a měli jsme o spo-
lupráci zájem. V posledních letech 
to mají nová města těžší. Je jich na 
doporučení vybráno několik, vice-
-prezident je objede, posoudí vhod-
nost (velikost, atraktivita, poloha) 
a na konferenci doporučí přijetí jed-
noho z nich.“

Má organizace nějaké centrál-
ní vedení? Kolik má členů, kde 
sídlí, jsou tam i zástupci Sušice? 
„Douzelage je vedena neplacený-
mi dobrovolníky. V čele stojí prezi-
dent a tři viceprezidenti volení kaž-
dé 3 roky na konferenci, která se 
koná každoročně v některém z part-
nerských měst. Jde vždy o schopné 
členy ochotné věnovat spoustu času 
práci bez honoráře. Tak byla „síd-
lem“ Douzelage města Meerssen, 
Sherborne, Granville nebo Chojna. 
Viceprezidenti jsou z dalších měst. 
Sušice zatím ve vedení není. Pokud 
jde o členy, je naším členem každý, 
kdo chce něco zorganizovat nebo se 
na akcích podílet. Co se týče konfe-
rencí, jsou každému městu hrazeny 

DOUZELAGE spojuje města EU už 30 let

náklady na pobyt 5 delegátů. Dva se 
účastní hlavní, organizační sekce, 
(připravují společné projekty a vý-
měnné akce pro děti, mládež i dospě-
lé v oblastech vzdělání, cestovního 
ruchu, kultury, sportu a turistiky. Je-
den učitel se účastní sekce pedago-
gické a dva studenti workshopu, kde 
předvedou své příspěvky, diskutují 
a vyměňují si názory a zkušenosti na 
téma zvolené pro daný rok.“

Co Douzelage Sušice? „My jsme 
začínali velice skromně – ve dvou. 
Od r. 2004 nás bylo pár učitelek an-
gličtinářek (V. Svobodová, A. Nová, 
K. Volná) a ředitelka kulturního stře-
diska (L. Szvitková) později další 
dvě učitelky (M. Ryšavá a D. Vrza-
lová) a zástupkyně města (P. Polan-
ková). Pokud jsme nedostali propla-

cený transport 
na konference 
z grantu EU, při-
spělo nám měs-
to. Od počátku 
jsme ale patřili 
k nejaktivnějším 
členům. Po r. 
2010 se Douze-
lage stala jednou 
z komisí města 

a naše skupina se rozrostla o zástup-
kyně města (V. Marešová, O. Mel-
kusová, E. Beníšková), a o ředitele 
ZŠ (J. Kolář a R. Smola). R. 2019 do 
nové komise Douzelage/pro zahra-
niční spolupráci přibyli zastupitelé 
J. Bartoš, V. Kolář, M. Lorenc a J. 
Bártová. Předsednictví po mně pře-
vzala Věra Marešová.“

Jaké první akce proběhly za 
účasti našeho města? „Již v roce 
2004 jsme se, dvě učitelky a dva 
studenti, zúčastnili přivítání no-
vých členů v anglickém Sherbornu. 
V témže roce ZŠ Lerchova vstoupila 
do projektu Comenia Moje město– 
naše Evropa, poslali jsme básničky 
žáků na soutěž, studenti se zúčastnili 
akce Mini-parlament v italském Bel-
lagiu a pozvali jsme města k účasti 
na Sušických dnech.“

Kterou akci poprvé uspořáda-
la Sušice? „Kromě zmíněných Dnů 
Sušice, kde nám zazpívali postup-
ně soubory z Judenburgu, Sherbor-
nu i Kötztingu, se stal prubířským 
kamenem naší činnosti květen 
2010, kdy jsme v Sušici organizo-
vali 35. konferenci Douzelage. Mu-

sím přiznat, že to stálo hodně úsilí 
a času zajistit program, ubytování, 
stravování, transport atd. pro více 
než sto delegátů, ale dotaci od EU 
jsme dostali (konference stála teh-
dy 350 000 Kč), takže jsme nezatí-
žili rozpočet města a podle hodno-
cení účastníků jsme se akce zhostili 
výborně.

Další velkou akcí pořádanou 
a konanou v Sušici byl projekt Look 
Around v r. 2016 a připravena byla 
soutěž Young Musicians v r. 2019, 
o kterých se zmíní Eva Beníšková.“

Kterých dalších projektů jste 
se zúčastnili? „Kdybych měla vy-
jmenovat všechny akce za těch 
20 let, zabralo by to celé Sušické 
noviny. Tak jen v kostce:

Účastnili jsme se víceletých pro-
jektů z programu Sokrates a Come-
nius, kdy se skupiny dětí z různých 
měst setkávaly pokaždé v jednom 
z nich a tvořily zajímavé projekty, 
několikrát kulturně-vzdělávacích 
pobytů v maďarském městě Köszeg 
a sportovně-vzdělávacích pobytů 
v belgickém Houffalize, naposle-
dy r.2018,

Setkání na akcích všeho druhu 
v anglickém Sherbornu bychom na 
prstech nespočítali, 

Miniparlamenty byly akce pro 
mládež v italském Bellagiu. 

Nesmím zapomenout na velmi 
aktivní hudebníky. Žáci ZUŠ byli na 
mnoha hudebních akcích v městech 
Douzelage. Dětský sbor a Lidová 
muzika účinkovali v partnerských 
městech v Anglii, Irsku, Belgii, Ni-
zozemí, Německu, Řecku a Španěl-
sku. V r. 2007 přivezli několik cen 
z mezinárodní hudební soutěže v ir-
ském Sligo.Také studenti Gymná-

DE, Bad Kötzting – Pfi ngstreiter
 foto Christa Rabl-Dachs

BG, Tryavna – Hodinová věž

NL, Meerssen – GloriëttE

SE, Oxelösund – Ståltheten

LT, Sigulda – Gutmanova jeskyně

SL, Skofja Loka – Kapucínský most  foto Denys Shay

V souladu s vládními 
nařízeními se 16. března 
uskutečnilo testování na 
covid u pracovníků Měst-
ského úřadu Sušice. „Testy 
všech zaměstnanců byly ne-
gativní. Testování probíhá 
v týdenních intervalech a to 
vždy v úterý,“ doplnil staros-
ta Petr Mottl.  -red-
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Informace z nemocnice
Dnes podám pouze krátkou informaci k aktuálnímu dění v nemocnici 

a dále se budu věnovat reakci na článek uvedený v tomto vydání Sušických 
novin s názvem – „Ať si občané sami řeknou, o jakou péči v nemocnici stojí“.

Situace v nemocnici
Momentálně nemocnice poskytuje akutní lůžkovou péči na inter-

ním oddělení, dvou odděleních pro COVID+ pacienty a JIP. Nemoc-
nice začínala s kapacitou 9 lůžek standardních a 2 lůžek intenzívních 
pro COVID+ pacienty. Nyní je hospitalizováno 40 pacientů s COVID+, 
z toho 7 pacienti na JIP. Lůžka na JIP jsou průběžně plná, akutní lůžka 
interní a pro pacienty COVID+ již delší dobu vykazují rezervu, momen-
tálně disponuje nemocnice rezervou 11 lůžek pro COVID+ pacienty. 
Na lůžkách následné péče máme několik volných míst, která průběžně 
plníme z akutních oddělení. 

Sušická nemocnice je, v organizaci péče o COVID+ pacienty, zařazena 
do systému nemocnic Plzeňského kraje. Probíhají pravidelná jednání ko-
ordinátorů péče o tyto pacienty a jsou přijímána opatření k zajištění péče. 
Díky tomuto systému se podařilo zvládnout současnou vlnu pandemie tak, 

že bylo nutno, z kapacitních důvodů, zorganizovat pouze jeden překlad 6 
pacientů do jiných zdravotnických zařízení, zároveň jsme ovšem vypo-
mohli s naší kapacitou a převzali 5 pacientů z jiné nemocnice. Domnívám 
se, že nemocnice, díky svému personálu, zvládla tuto vlnu pandemie na 
výbornou, i když za cenu práce na hranici možností nemocnice i personálu.

Dále probíhá testování občanů na COVID, máme naplněné pořadníky 
a zajišťujeme testování i pro okolní podniky, které mají testování uloženo 
nařízením vlády. Testování již probíhá rutinním způsobem, což je vidět 
i na menší frontě u odběrového centra. Ta navenek patrná rutina je ovšem 
opět vykoupena nasazením a perfektní prací personálu nemocnice – jen pro 
dokreslení – odběrové centrum udělalo v minulých dnech rekord v počtu 
odběrů – 465 za den. Úžasné číslo na malou okresní nemocnici.

V práci očkovacího centra je setrvalý stav. Přivezeme vakcíny, všech-
ny vyočkujeme během krátké doby a čekáme na další dodávky. Počet po-
daných vakcín již přesahuje 4 000. Naše kapacita je vyšší, vše záleží na 
včasné dodávce vakcín. Vše probíhá podle postupů stanovených přísluš-
nými orgány, které nás průběžně informují o faktu, že v měsíci dubnu se 
výrazně navýší dodávky vakcín – jsme připraveni. 

Domnívám se, že nemocnice zcela plní potřeby regionu v poskytování 
zdravotní péče v této nelehké době a zároveň se připravujeme na změny, 
které nás čekají v době poCOVIDové.

Přeji všem pevné zdraví. Jiří Vlček, jednatel, Sušická nemocnice, s.r.o.

Reakce na INFORMACE Z NEMOCNICE
V posledních třech číslech Sušických novin nacházíme pravidelnou 

rubriku pana Bc. Jiřího Vlčka INFORMACE Z NEMOCNICE. Zaujalo 
mě, že hned v prvním příspěvku z 12. února 2021 vybízí pan jednatel čte-
náře k dotazům a diskuzi. Avšak – jaká je realita toku informací směrem 
k zastupitelům, kteří o městské nemocnici rozhodují?

V prosinci 2020 zastupitelé požádali svým usnesením jednatele, aby..... 
„vždy do konce kalendářního měsíce poskytl zastupitelům souhrnné in-
formace o vývoji personální situace, struktuře a množství provedených 
výkonů, a to vždy za předcházející měsíc.“

VÝSLEDEK? První, a dosud jediné informace (!) dorazily 1. února 
2021. Obsahem byla chybná a neúplná tabulka stavu personálu k 1. 1. 2021 
a dále přehled výkonů v roce 2020. I když jsem obratem prosila o upřesně-
ní a doplnění faktického stavu (Pavel Hais měl dotazy k ekonomice), za-
stupitelé už vůbec nic od Bc. Vlčka nedostali. Zjednodušeně řečeno – my 
zastupitelé tedy nemáme přehled ani o personálu, ani o výkonech nemoc-
nice, ani o platbách zdravotních pojišťoven. 

Další zarážející skutečností je naprostá ignorace žádosti Finančního 
a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sušice. Spolu s Ing. Jaroslavem 
Macháčkem (předseda fi nančního výboru) jsme 4. ledna 2021 sdělili jed-
nateli nemocnice požadavky ohledně kontroly a to, aby potřebné materiály 
nám byly dodány nejpozději do konce února 2021. V žádosti jsme nabídli 
spolupráci se zaměstnanci (oddělení personální a ekonomické), v žádném 
případě by nebyli zatěžováni zdravotníci. 

VÝSLEDEK? Nemocnice mlčí, nikdo nezavolal ani nenapsal. Podkla-
dy ke kontrole, a to ani dílčí, nemáme.

Vzpomeňme tedy společně, že jedním z  údajných důvodů odvolání bý-
valých jednatelů bylo, cituji: „Podávání zkreslených a neúplných informací 
o skutečném stavu nemocnice pro valnou hromadu, dozorčí radu a zastu-
pitelstvo + nutnost jejich dodání neustále urgovat.“

Vidím, že se neměří všem stejným metrem. Úsudek o situaci si jistě 
utvoří každý čtenář sám.      Milena Stárková, 

zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru (ČSSD)

V posledním čísle byla jednatelem Sušické nemocnice zmíněna jakási 
kampaň od jisté skupiny občanů proti nemocnici. Z článku je zřejmé, že je 
potřeba situaci detailně vysvětlit a hlavně veřejně poděkovat.

Před pár dny byl mou horlivou iniciativou ode mně na Facebooku zve-
řejněn příspěvek, který jsem napsala v totálním zoufalství z okolností ko-
lem Sušické nemocnice. Srovnávala jsem v něm nynější hejtmanku, která 
je i radní pro zdravotnictví Ilonu Mauritzovou s bývalou radní pro zdra-
votnictví Milenou Stárkovou. Doufala jsem, že se ledy pohnou. Ledy se 
rozhýbaly a já nyní cítím povinnost se o tuto situaci s vámi podělit. 

Již nějakou dobu se snažím o to, aby se v Sušické nemocnici zachovala 
akutní péče. Místní politici a hlavně někteří členové Rady města Sušice se 
v mých očích snaží akutní plnohodnotný provoz v nemocnici likvidovat. 
Jsme tady svědky jistých manipulací, intrik a lží, které musí občané Sušice 
a okolí snášet. Místní radní a členové valné hromady Sušické nemocnice 
s.r.o. za ANO a hlavně za ODS vytváří usnesení, která jsou z mého po-
hledu záměrná a jdou proti akutní péči v Sušické nemocnici. Proto i došlo 
k mému příspěvku, neboť jsem v něm prioritně hlavně vystoupila proti 
radní pro zdravotnictví za ODS. Chtěla jsem tím dát najevo, jak vnímám 
nečinnost valné hromady v čele se starostou ODS. V mých očích se po-
škozuje nejen ODS, ale hlavně plnohodnotná zdravotní péče a tím i radní 
pro zdravotnictví, která je i hejtmankou Plzeňského kraje.

Na základě příspěvku, který v mých očích rozhýbal vody, mě paní 
hejtmanka Ilona Mauritzová nakontaktovala přes svého náměstka Pavla 
Haise a pozvala nás oba k sobě na kávu. Schůzky se zúčastnil i pan náměs-
tek Rudolf Špoták. Prioritně se mnou paní hejtmanka chtěla řešit hlavně 
Facebook a můj příspěvek, který byl jasným vzkazem – "Sušická ODS je 
špatně a vy krajská ODS udělejte s tím něco! " Ale probraly jsme společně 
i spoustu dalších věcí včetně Sušické nemocnice. 

Zjistila jsem, že je velkou snahou hejtmanky vyslechnout každý názor, 
i když v první chvíli se to může zdát jako útok proti její osobě. Vše se vy-
světlilo a já jsem moc vděčná za tuhle příležitost, při které paní hejtman-
ka prokázala velký nadhled a vstřícnost. Bylo mi totiž umožněno reálně 
zjistit, jak se snaží pomoci právě v oblasti zdravotnictví.

Při té příležitosti jsme využili situace a dovolili jsme si předložit paní 
hejtmance vypracovanou písemnou zprávu v podobě několika bodů, na 
kterých už jsme nějakou dobu spolupracovali včetně dalších lidí (MUDr. 
Šedivý, Ing. Václav Rada, Pavel Hais, Jaroslava Kolářová, Ing. arch. Karel 
Janda, Mgr. Jitka Kroupová, Ing. Milena Stárková, Ing. Vladimír Říha, 

Zuzana Hrabá a já), kterým není situace kolem Sušické nemocnice lhos-
tejná. Trošku jsme tím paní hejtmanku překvapili, ale chtěli jsme tím po-
ukázat na to, jak moc nám leží na srdci osud Sušické nemocnice a jakým 
způsobem by se mohla nastavit spolupráce mezi nemocnicemi Plzeňského 
kraje právě v této krizové situaci. 

V případě sušické nemocnice se jednalo hlavně o to, jakým způsobem 
co nejdříve otevřít nevyužitá lůžka, která jsou k dispozici a mohou na-
výšit kapacitu lůžek pro pacienty s nemocí Covid 19 v Plzeňském kraji. 
Vzhledem k tomu, že jsme chtěli poukázat na využití sociálních lůžek, tak 
proto se schůzky zúčastnil i pan náměstek sociálních věcí Rudolf Špoták. 

Příspěvek, který zřejmě rozhýbal ledy a který měl poukázat na tu naší 
nešťastnou situaci ohledně Sušické nemocnice, kterou řídí sušická ODS, 
jsem psala sama za sebe a doslova zněl takto :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napíši vám tady svůj názor. Opakovaně upozorňuji hejtmanku Plzeň-

ského kraje, ve veřejném zájmu, na situaci v Sušické nemocnici, která vů-
bec není růžová. Nereaguje! Hejtmanka je o té situaci na Sušicku velmi 
detailně informována, ale vzhledem k její funkci „radní pro zdravotnic-
tví“ musím se smutkem konstatovat, že z mého pohledu, ta paní nedělá 
vůbec nic. Proběhlo zde několik trestních oznámení a jí to stále nechává 
chladnou? Opravdu? Doufám, že v tom nehraje roli ODS politika, v této 
hnusné krizové době! Otázka je, jaké si dala sama sobě úkoly. Jaké do-
stala úkoly jako radní pro zdravotnictví od hejtmanky Plzeňského kraje? 
Milena Stárková byla z mého pohledu slabá radní, ale proti nynější radní 
byla solokapr! Na její obhajobu musím říct, že mezi chlapy prosazovat svůj 
postoj, čehož jsem byla v jejím případě několikrát součástí, bylo opravdu 
těžké, ale nynější hejtmanka má úplně jinou pozici. Já to vnímám tak, že 
Mauritzová je hejtmankou, ale úplně zanedbává post radní pro zdravot-
nictví. Vzala si na sebe docela velké sousto a projevuje se to negativně 
právě v této době, toť můj názor! Takže vážení a milí, pokud máte natřís-
kané nemocnice a budete mít pocit z nedostatečné péče, její kvality a ka-
pacity, tak se ptejte své hejtmanky, kam se poděla radní pro zdravotnictví.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závěrem bych chtěla moc poděkovat paní hejtmance a radní 

pro zdravotnictví Iloně Mauritzové za pozvání na kávu, za její 
vstřícnost a nasazení, právě v této nelehké době. Věřím, že se 
bude stále snažit držet stejný směr ve prospěch občanů celého 
Plzeňského kraje.      Hana Harantová

Poděkování hejtmance Plzeňského kraje

Z posledních příspěvků ředitele nemocnice stále není zřejmé, jak bude 
dále zajištěn provoz akutní péče v sušické nemocnici. Ani ze zveřejněných 
usnesení rady města nevyplývá, že by se rada města jako valná hromada 
ve funkci nejvyššího orgánu nemocnice jakkoliv snažila tuto péči obnovit. 

Jestliže jsem při projednávání mojí první petice v roce 2018 měla po-
cit, že zastupitelům města Sušice jde skutečně o zajištění péče pro obča-
ny, protože se opravdu snažili zajistit služby na chirurgické ambulanci, 
sháněli doktory a z rozpočtu města se uvolnily pro její provoz peníze, tak 
za poslední půlrok mi přijde, že zajištění plnohodnotné péče pro občany 
kleslo až na poslední místo. Zastupitelé sice schválili v prosinci roku 2019 
provoz sušické nemocnice o třech akutních lůžkových odděleních (inter-
ně, JIP a chirurgie), ale činnost současného pana ředitele od jeho zvolení 
nijak výrazně toto směřování nemocnice nepotvrzuje.

V posledním březnovém čísle Rozhledu jsme měli možnost si pře-
číst informace k připravovanému sušickému referendu. Podaný návrh 
na Referendum je stále v čekací fázi a lhůty pro jeho kontrolu započnou 
po skončení nouzového stavu. (Je pochopitelné, že termín vlastního pro-
vedení referenda je závislý na uvolnění omezujících opatření spojené 
s pandemií COVID-19, ale tomu, aby byly zkontrolovány formální ná-
ležitosti návrhu, však žádné objektivní důvody nebrání.) Doufejme, že 
k tomu již brzy dojde. Občané Sušice tak dostanou jedinečnou možnost 
se prostřednictvím referenda vyjádřit k tomu, jakou podobu sušické ne-
mocnice si tady přejí. Přeji nám všem a hlavně zdravotníkům hodně sil 
do dalších dní.  Zuzana Hrabá

Ať si občané sami řeknou, 

o jakou péči v nemocnici stojí

V uvedeném článku je prezentováno, že z mých příspěvků není 
jasné, jak bude zajištěn provoz akutní péče v sušické nemocni-
ci. Zároveň je konstatováno, že moje současná činnost nepotvr-
zuje směřování nemocnice podle usnesení zastupitelstva města 
z prosince 2019.

Považuji za vhodné jasně prezentovat text citovaného usnesení:
2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí možné varianty pro-

vozu Sušické nemocnice, s.r.o., se sídle Chmelenská 117, 342 01 
Sušice, IČO: 081 76 302 a doporučuje radě města jako valné hro-
madě společnosti zvolit variantu 1) provoz nemocnice se třemi 
lůžkovými odděleními, komplementem (CT, RDG, SONO a labo-
ratoř) a ambulancemi včetně pohotovostní služby.

V komentovaném článku je toto usnesení napsáno chybně, 
protože článek pracuje s akutními lůžkovými odděleními a uvá-
dí oborové zaměření. Ani jeden z těchto faktů usnesení zastupi-
telstva neobsahuje.

Vím, že to některým z vás může připadat jako hra se slovíč-
ky, ale domnívám si, že veřejně je nutno operovat s přesnými 
informacemi.

Teď věcně – nevím jaký signál mám vyslat, aby bylo jasné jak 
bude zajištěn provoz akutní péče v nemocnici. V současné době 
zajišťuje převážně akutní péči, dokonce jsme pro její poskytování 
vyhradili i jedno oddělení následné péče. Nemocnice poskytuje 
služby zcela podle potřeb regionu a připravuje se na období po 
pandemii COVID 19.

Nyní pečujeme o více než 40 COVID+ pacientů, z nichž je 7 na 
JIP a současně pracuje akutní interní lůžkové oddělení. K tomu 
jedna stanice následné péče, ambulance a LSPP.

Jediným pracovištěm, jehož provoz se zatím nepodařilo obno-
vit je lůžkové chirurgické oddělení. Zcela zásadním důvodem je 
nedostatek personálu, který by byl schopen zajistit provoz tak ná-
ročného oboru a druhým důvodem je současná epidemiologická si-
tuace, která neumožňuje provádění odkladné péče v tomto oboru.

V článku je zmíněn pocit pisatelky, že zajištění plnohodnot-
né péče pro občany kleslo až na poslední místo. Je možné, že 
tento pocit pramení z nedostatku informací o různých jednáních 
orgánů na různých úrovních, které se této problematiky týkají.

Probíhají velmi intenzívní jednání na úrovni orgánů společ-
nosti (dozorčí rada a valná hromada), na úrovni města Sušice, Pl-
zeňského kraje, i jednání se zdravotními pojišťovnami. Všechna 
tato jednání směřují k jasnému stanovení pozice sušické nemoc-
nice ve zdravotním systému Plzeňského kraje.

Celému průběhu všech jednání vévodí definice pojmu „plno-
hodnotná péče“. Jinou představu bude mít starší chronicky ne-
mocný občan a jinou bude mít maminka s malým dítětem.

Já jsem svoji představu o směřování nemocnice jasně defino-
val v jednom z minulých vydání Sušických novin a v příštím vy-
dání vám podám informaci o podmínkách vzniku tohoto návrhu.

Jsem přesvědčen, že občanská iniciativa, která organizuje Referendum 
se, v části týkající se nemocnice, dobývá do otevřených dveří, jen je mi 
líto, že nejsou prezentovány věcné argumenty. Bc. Jiří Vlček, MBA

Reakce na článek „Ať si občané sami 

řeknou, o jakou péči v nemocnici stojí“

Vyjádření starosty města
Z informací od pana jednatele Jiřího Vlčka ohledně Sušické ne-

mocnice, které najdete výše, zcela jasně vyplývá, že nemocnice 
v současné těžké době funguje a dělá maximum, aby se postarala 
o pacienty ze Sušicka. Velmi dobře funguje také spolupráce s ve-
dením Plzeňského kraje v čele s hejtmankou paní Ilonou Maurit-
zovou. Děje se tak na základě pravidelné komunikace s vedením 
města a krizovým štábem.

Tím, kdo skutečně řeší situaci v nemocnici, jsou především její 
zaměstnanci, kteří se v náročné době během podzimní a aktuál-
ní zimní/jarní vlny pandemie dokázali s vypětím všech sil a ob-
rovského nasazení postarat o stovky covidových pacientů. Za to 
jim patří obrovské díky. Vedení města se nemocnici samozřejmě 
snaží maximálně pomáhat, což dělá také prostřednictvím krizové-
ho štábu a pravidelné spolupráce s Plzeňským krajem. Rozhodně 
není pravda, že by snad nedělalo nic nebo svou práci zanedbávalo. 

Naopak – místo trávení času na sociálních sítích a sepisování 
otevřených dopisů situaci řeší konkrétními kroky také ve spolu-
práci s Plzeňským krajem. Po ustavujícím jednání krajského za-
stupitelstva kraj neprodleně rozhodl o finanční podpoře Sušické 
nemocnici, a to ve výši 4,5 milionu korun. Paní hejtmanka usta-
novila pracovní skupinu, která se situací v Sušické nemocnici za-
bývá, zveřejněné budou i další konkrétní výstupy. Osobně jednala 
s několika lékaři o možném nástupu do nemocnice v Sušici, při-
čemž několik jich na základě našeho jednání skutečně nastoupi-
lo. Prostřednictvím Krizového štábu Plzeňského kraje se také po-
dařilo vyjednat pomoc Armády ČR, dodávku dvou neinvazivních 
přístrojů na plicní ventilaci a šesti přístrojů na podporu dýchání.

Z detailních informací od pana jednatele Jiřího Vlčka je patr-
né, že Sušická nemocnice v náročné době funguje a její zaměst-
nanci poskytují pacientům ze Sušicka maximum možné péče. 
Znovu opakuji – práci okolo Sušické nemocnice nerozhýbají pří-
spěvky na facebooku ani otevřené dopisy, ale naopak konkrétní 
činy a reálná práce.

Zástupci města Sušice jsou v pravidelném kontaktu se zá-
stupci Plzeňského kraje, paní hejtmanka a další zainteresovaní 
lidé se o dění v nemocnici zajímají. V nemocnici se léčí paci-
enti, intenzivně se testuje a v rámci možností i očkuje. Všem 
děkujeme, přejeme především pevné zdraví a věříme, že celá 
situace okolo pandemie brzy poleví.

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
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Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 8. března 2021
• Rada města schválila „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ o po-

skytnutí fi nančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní ob-
služnosti Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 
386 120 Kč bude hrazena z Org. 405, kap. 4, par. 2292, pol. 5323 – „Nein-
vestiční transfery krajům“ schváleného rozpočtu města. 
• Rada města schválila poskytnutí dotace na činnost těchto or-

ganizací: Senioři ČR, z. s., zákl. org. Sušice, IČ: 07146540 ve výši 16 
000 Kč; Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sušice, 
IČ: 66343992 ve výši 10 000 Kč a pověřila starostu města podpisem 
smluv o poskytnutí dotace. Částky budou hrazeny z org. 191. Rada 
města schválila poskytnutí dotace KČT, oblast Plzeňského kraje, IČ: 
45331995 na obnovu a údržbu turistických značených cest ve výši 4 
500,– Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace. Částka bude hrazena z org. 191. 
• Rada města vzala na vědomí protokol o otevírání obálek a schváli-

la uzavření kupní smlouvy na „Nákup nového elektrohydraulického vy-
prošťovacího zařízení pro JSDHO Sušice“ se společností Nordstahl Ser-
vis, s.r.o., se sídlem V Lázních 395, 354 01 Jílové u Prahy s cenou zařízení 
572 810 Kč bez DPH a pověřila starostu města podpisem kupní smlouvy. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „Výměna výta-

hu Kaštanová čp. 1158“ se společností Schindler CZ, a.s., Walterovo nám. 
329/3, 158 00 Praha 5, IČO 2 27127010 ve výši 930 000 Kč bez DPH, tj. 
1 069 500,– včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 
• Rada města schválila pronájem částí pozemků p. č. 1049/1 a 1048 

v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 5.000 m2 a to na dobu určitou od 
2. 7. 2021 do 13. 7. 2021 pro pořádání lukostřeleckého soustředění pro mlá-
dež podal 1. lukostřelecký klub Plzeň 1935, Toužimská 22, 323 00 Plzeň, 
IČ: 45333335; a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Dynamické řízení veřejného osvětlení v Sušici
Město Sušice pokračuje v realizaci dynamického řízení ve-

řejného osvětlení. 
Po pilotní instalaci dynamického řízení veřejného osvětlení u kaple An-

děla Strážce, schválila na začátku roku 2019 městská rada strategii veřej-
ného osvětlení na období 2019 – 2030, jejímž cílem je snížit spotřebu ener-
gie oproti výchozímu roku 2017 alespoň o 40 % a v dlouhodobém výhledu 
(2030) provozovat jednu třetinu až jednu polovinu soustavy VO v dynamic-
kém režimu s využitím LED osvětlení. V rámci strategie rozvoje veřejného 
osvětlení byl zpracován kompletní soubor klíčových dokumentů zahrnující 
Základní plán veřejného osvětlení, Generel VO, Akční plán (plán obnovy 
sítě VO) a v přípravě je standardizace VO. Nedílnou součástí je i zavedení 
tzv. managementu hospodaření s energií, který je již funkční od roku 2018.

Koncem roku 2020 byla dokončena renovace veřejného osvětlení 
v úseku podél řeky Otavy mezi venkovním koupalištěm směrem na Fu-
ferna a dále od školy Komenského, ulicí Kostelní, v ploše náměstí a v uli-
ci V Brance. 

Podél řeky Otavy
Tato lokalita zahrnuje stezku pro pěší a cyklisty podél řeky Otavy a park 

na Fufernách. Cílem projektu bylo zajistit dostatečnou úroveň osvětlení, 

jeho rovnoměrnost včetně možnosti dynamické-
ho řízení. Instalace obsahuje 30 nových osvětlo-
vacích těles včetně stožárů a výměnu cca 1000 
metrů nevyhovujícího kabelového vedení. Byly 
použity dva druhy svítidel – silniční LED svíti-
dlo (230V/AC, 30W, 2 200lm, 3000K) a parkové 
LED svítidlo (230V/AC, 35W, 2 400lm, 3000K). 
Na vybraná místa bylo instalováno 12 ks refl ek-
torů architekturního osvětlení. 

Centrum města
V  centrální části města byla provedena repa-

se stávajících svítidel typu „Pechlát“ (50 ks), kdy byl vyměněn zdroj světla 
s elektronickým řídícím členem. Dynamické řízení je zajištěno prostřed-
nictvím pohybových čidel a současně je realizován demonstrační systém 
řízení světel pomocí kamerového systému, který zároveň vyhodnocuje 
obsazenost míst pro parkování vozidel a umožňuje sdílet obraz z instalo-
vaných kamer pro zabezpečení prostoru.

Energetická bilance a investiční náklady
Celková výše investice činila 5,5 mil. Kč. Při původní spotřebě činily 

náklady na elektrickou energii přibližně 85 tis. Kč/rok, na údržbu přibliž-
ně 50 tis. Kč ročně. Po realizaci jsou očekávané průměrné roční náklady 
na spotřebu elektrické energie přibližně 40 tis. Kč při základním časovém 
režimu řízení, na údržbu pak 10 tis. Kč, náklady na řídicí systém dynamic-
kého osvětlení v rozsahu projektu jsou 10 tis. Kč za rok. Projekt přispívá ke 
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v pilotní oblasti o 40 % 
(9 830 kWh/rok), čímž dochází ke snížení emisí CO2 přibližně o 11 tun/
rok a ke snížení horního světelného toku o 13,6 klm.

Tento projekt je spolufi nancován částkou 3,8 mil Kč Státním fondem ži-
votního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životní-
ho prostředí.      Ing. Vladimír Marek, vedoucí 

Odboru majetku a rozvoje města

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola T. G. Masaryka Sušice Základní škola T. G. Masaryka Sušice 
  Dr. E. Beneše 129   Komenského 59 
Ve školním roce 2021 / 2022 bude otevřena 1 třída v objektu 

ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129 a rovněž 1 třída v objektu 
ZŠ T. G. Masaryka, odloučené pracoviště Komenského ul. 59. V souvis-
losti s koronavirovou pandemií bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti 
dětí ve škole. Zákonní zástupci, kteří budou chtít, aby jejich dítě navště-
vovalo jeden ze dvou uvedených objektů školy, zašlou do školy pouze vy-
plněný zápisový list, a to podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, následujícím způsobem:
1. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky školy: he3mtej);
2. e-mailem s  elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen 
poslat prostý e-mail,  e-mailová adresa: skola@zstgmasaryka.cz);
3. poštou na adresu Dr. E. Beneše 129, Sušice, 342 01 (rozhodující je da-
tum podání na poštu); 
4. osobním podáním ve škole – vyplněný zápisový list vhodí do schránky 
u objektu Dr. E. Beneše 129, Sušice (platí i pro objekt Komenského 59). 

Zápisový list bude k dispozici od 1. 4. 2020 do 8. 4. 2021 na níže 
uvedených webových stránkách školy, a to v záložce „ŠKOLNÍ ROK 
20/21“ / „Zápis do 1. třídy“.

Na webových stránkách www.zstgmasaryka.cz najdete i informace 
o škole. V případě, že byste potřebovali další doplňující informace, vo-
lejte prosím na telef. číslo 376 526 546.

Dítě je možné přihlásit kterýkoliv pracovní den v období od 1. 4. 
2021 do 8. 4. 2021.   PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ

Jak jsou nastaveny dlouhodobé projekty? „Některé projekty byly 
krátkodobé, většina, např. projekty Comenius, Mladí muzikanti a mnoho 
dalších, byly projekty na několik let. Momentálně už rok žijeme v nejis-
totě, takže se nekonala ani loňská konference a soutěž Mladí muzikanti, 
která měla být v Sušici. Letošní konference na jaře byla také odvolána, 
takže na nějaké dlouhodobé projekty si počkáme. Také získávání grantů 
na projekty bude obtížnější.“

Jaké jsou konkrétní přínosy pro město a pro jeho obyvatele? „Ne-
sporným přínosem je hlavní cíl sdružení – sbližovat lidi. Jsem přesvěd-
čena, že hlavně všechny děti a mládež, kteří se zúčastnili buď konference 
nebo nejrůznějších projektů, mají dodnes na tyto akce pěkné vzpomínky. 
Ale hlavně zjistili, že ač se cizí jazyk teprve učí, jsou schopni se s kama-
rády dorozumět, ztratili zábrany. Určitě získali i motivaci. Mnozí mladí 
i dospělí získali přátele, se kterými jsou dodnes v kontaktu a navštěvují 
se. Kdo z nás navštívil jakékoliv z daných měst, dozvěděl se určitě něco 
nového o zemi i lidech tam.“

Co ze Sušice vzbudilo v ostatních městech největší ohlas? „Většina 
lidí v Douzelagi před rokem 2010 toho o Sušici moc nevěděla. Delegáti 
byli překvapeni jak naším hezkým městem, Andělíčkem nebo Svatoborem, 
tak i Šumavou, kam jsme uspořádali výlet. Řada z nich se k nám vrátila na 
soukromou návštěvu nebo s námi udržuje stálé kontakty. Totéž bych řekla 
i o mladých, kteří se u nás zúčastnili akcí.“

Jaká akce – konference byla obzvlášť povedená a kde se vám nejvíce 
líbilo? „Protože jsem se jako vedoucí Douzelage Sušice zúčastnila většiny 
konferencí, mohla bych srovnávat. Některé, zvlášť v západních zemích, 
byly honosné co se týče jídla či ubytování. Země dřívějšího východního 
bloku přišly s levnější variantou, ale zajímavým programem. Řekla bych, 
že se mi líbilo tam, kde nám poslední odpoledne ukázali nějaká zajímavá 
místa v okolí. Na mne osobně nejvíc zapůsobil Mont-Saint-Michel, někdy 
ostrov, někdy poloostrov se středověkým městečkem v Normandii neda-
leko partnerského města Granville. Co se týče akcí, nejhezčí atmosféru 
jsem zažila s dětmi na Miniparlamentu v Bellagiu.“

● Douzelage očima Ing. Evy Beníškové – členky komise a kon-
taktní osoby Douzelage 

Kdy ses poprvé účastnila akce Douzelage a jaké byly tvé začátky? 
„První konference Douzelage jsem se zúčastnila takřka před dvaceti lety 
v belgickém městě Houffalize. Počátky mé aktivní práce v Douzelage po 
odmlce způsobené mateřskou dovolenou a jiným pracovním zaměřením lze 
datovat do roku 2015. Tehdy jsem byla zvolena členkou komise Douzelage 
a měla příslušnou agendu za město Sušice na starosti. Již v tomto roce jsme 
byli v rámci konference v rumunském městě Siret svědky odsouhlasení 
nového člena organizace Douzelage – chorvatského města Rovinj. Absol-
vovali jsme v rámci tématu Udržitelný rozvoj studijní cestu po Bukovině.“ 

Co přinesla další léta v činnosti Douzelage? „V roce 2016 Douze-
lage oslavila 25. výročí své existence na konferenci v bulharském městě 
Tryavna. Na programu byla volba nového prezidenta a tří viceprezidentů. 
Dosavadního prezidenta Douzelage z polské Chojny Janusze Cezaryho 
Salamończyka nahradila nová prezidentka z Nizozemí Annigje Luns-
-Kruytbosch, ta je prezidentkou dodnes. 

Téhož roku zorganizovala sušická Douzelage mezinárodní projekt s ná-
zvem Look around! Rozhlédni se!, jehož nosným tématem byla sociální 
izolace. Výměny mládeže se kromě sušických studentů zúčastnili mladí 
lidé z polské Chojny, lotyšské Siguldy, maďarského Köszegu a německé-
ho Bad Kötztingu. 

Tento rok reprezentovalo tanečně-pěvecké uskupení Sušici na 
Mezinárodním festivalu hudby a tance v anglickém městě Sherbor-
ne. Slavnostním odhalením sušického kamene v lázeňském parku 
v německém Bad Kötztingu došlo k doplnění kruhu patnácti kamenů 
z členských měst Douzelage. 

DOUZELAGE spojuje města EU už 30 let – pokračování ze str. 1
Rok 2017 byl ve znamení konference Douze-

lage v Bad Kötztingu, rok následující ve švéd-
ském městě Oxelösund. 

I rok 2018 byl bohatý na mezinárodní 
události…

„Pod vedením Kristiny Volné se sušičtí studenti zúčastnili v belgic-
kém Houffalize projektu Memory work, democratic engagement and ci-
vic participation for the future of Europe. Kristýna Prančlová zvítězila 
v mezinárodní hudební soutěži ve francouzském Granville Young musi-
cians competition. 

V září roku 2018 byla slavnostně vysazena lípa česko-slovinského 
přátelství v parku na Husově náměstí. Zároveň zde byl osazen kámen 
s pamětní destičkou. Výsadbě předcházelo přivítání delegace ze slovin-
ské Škofja Loky a velvyslance Slovinské republiky J.E. p. Leona Marce.“

Jaký byl rok 2019? „Setkání členů organizace Douzelage proběhlo 
v roce 2019 ve Finsku, ve městě Asikkala. Zástupci Sušice zde předsta-
vili ruční výšivku s motivem sušického sirkařství. Spolu s ostatními ev-
ropskými výšivkami tvoří banner Douzelage. 

Téhož roku se Sušice zviditelnila na kulturně-kulinářském festivalu 
v rakouském Judenburgu. Lidová muzika reprezentovala naše město na 
Folklorních dnech v nizozemském Meerssenu.“ 

Do jaké míry celosvětová pandemie ovlivnila aktivity mezinárod-
ního uskupení? „Radikálně. Již v roce 2019 započala komise Douzelage 
organizovat soutěž mladých muzikantů Young Musicians Competition, 
které se měli v našem městě zúčastnit mladí muzikanti z deseti evrop-
ských zemí. Bohužel pandemie nejen tento záměr zhatila. 

Na Den sv. Patrika se Sušice poprvé připojila k celosvětové ekologic-
ké iniciativě Global greening. Fotografi e kaple Anděla strážce nasvícené 
na zeleno byly mezinárodně propagovány. 

Na jaře roku 2020 se komise Douzelage připojila k iniciativě Douzelage 
towns seen through a Corona Window. Mapovala průběh koronavirové 
pandemie v jednotlivých městech Douzelage formou fotografi í s popisky. 

V současnosti běží velmi zajímavý projekt iniciovaný slovinským 
městem Škofja Loka. Nese název Juniors for seniors – active ageing. Je 
zaměřený na mezigenerační kooperaci mladých lidí a seniorů a aktivní 
stárnutí. Zástupci Sušice se zúčastnili pilotního setkání měst, pandemie 
však tento projekt přerušila. Doufejme, že se budeme moci brzy vrátit 
k aktivní práci v rámci Douzelage.“

● Aktuální situaci Douzelage přibližuje současná předsed-
kyně Ing. Věra Marešová.

Jaké akce plánujete v nejbližší době a výhledově po odeznění 
pandemie?

„Bohužel nám pandemie stále brání plánovat akce setkávání mnoha 
lidí z mnoha měst a zemí, což je v podstatě smyslem Douzelage. Stále 
probíhají některé online projekty, ale lidé jsou dnes online mnoho hodin 
a ve svém volném čase si potřebují od monitorů spíše odpočinout. Jedi-
nou společnou akcí v letošním roce by mohla být konference měst Dou-
zelage v kyperském městě Agrosu, plánovaná na říjen. Jaká budou proti 
epidemiologická opatření a kolik zástupců měst se bude moci skutečně 
zúčastnit, se nyní nedá odhadovat. 

Po odeznění pandemie se osobně nejvíc těším na akci soutěž mladých 
muzikantů „Young Musicians Competition“, kterou jsem připravovali 
v Sušici na červenec 2020 a již druhým rokem jsme ji museli odložit. Vě-
řím, že to bude první akce, kam se sjedou nadějní mladí hudebníci z měst 
Douzelage z celé unijní Evropy a budeme moci představit nejen sušické 
muzikanty a zpěváky, příjemný prostor hudební školy a důstojné koncert-
ní prostory, ale i naše město v celé jeho kráse.“

Děkuji sušickým představitelkám Douzelage za odpovědi.
  Eduard Lískovec
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Gastronomie neustále žije! A to i na SOŠ a SOU v Sušici
Jak se říká: „Kolik lidí, tolik chu-

tí!“. Na světě existuje mnoho skupin 
lidí, které se rozdělují podle toho, co 
ve svém jídelníčku preferují. Může-
me se určitě rovněž shodnout na tvr-
zení, že pravidelná strava je jedním 
ze základů úspěšného a zdravého 
života. Jednoduše řečeno, lidé jed-
li už v pravěku, jedí v současnosti 
a jíst budou rozhodně i v budouc-
nosti, takže vyučit se v tomto oboru 
má rozhodně smysl a vyplatí se to! 
Každá kultura může ke kuchařské-
mu umění přispět specifi ckými po-
stupy, což ho právě činí zajímavým 
a populárním. Stačí se jen při roz-
ličných cestách – ať už směřujeme 
do blízkých, či dalekých krajů – dí-
vat kolem sebe a zajisté lze spatřit 
různé druhy restaurací, kde si mů-
žete dopřát pokrmy jiných kultur 
(jmenujme např. čínské, italské, thaj-
ské, mexické atp.). Z výše uvedené-
ho je patrné, že gastronomie je jed-
ním z prvků, které kultury spojují 
a svým způsobem i reprezentují. Jis-
tě si vybavíte některý z televizních 
pořadů, kde kuchařky a kuchaři ces-
tují po světě, objevují nové (mnoh-
dy nečekané) ingredience, jež jsou 
v tamějších kuchyních používány, 
a následně tím obohacují nejen sebe 
samé, nýbrž také nespočet dalších 
lidí, kteří jejich „objevné cesty“ sle-
dují. Gastronomie může být taktéž 
impulzem k cestování, neboť i záli-
bu v určité kuchyni lze označit za je-
den z možných předpokladů, proč 
se do zahraničí vypravit a vnímat 
všechny vůně a chutě přímo v re-
gionu, odkud odedávna pocházejí. 
Shrňme to asi následovně – globa-
lizačním trendům podléhá v mo-
derní době množství odvětví a ani 
gastronomie není každopádně opo-
menuta, neváhejte tudíž a vzdělá-
vejte se v oboru, kde je po kvalit-
ních absolventkách a absolventech 
doslova „hlad“. 

Pokud bychom volně navázali 
na poslední tvrzení, můžeme na naší 
škole zajistit jak ukojení „hladu“ 
na trhu práce, tak i hladu vás sa-
motných. Nabízíme totiž 2 učeb-
ní obory, a sice Kuchař-číšník 
(65-51-H/01) a Stravovací a uby-
tovací služby (65-51-E/01), které 
jsou si obsahem učiva v odborně 
zaměřených předmětech velmi po-
dobné. SOŠ a SOU Sušice je škola, 
jejíž počátky jsou spjaty se zeměděl-
stvím, což zajišťuje dobré předpo-
klady pro výuku gastronomie, jejíž 
produkty jsou právě na zemědělské 
výrobě závislé. Jsme zároveň členy 
Asociace kuchařů a cukrářů Čes-
ké republiky, zúčastňujeme se pra-
videlně různých gastronomických 
akcí, pořádáme odborné přednášky 
a tematické kurzy vaření s profesio-
nálními kuchaři a vyučujeme podle 
on-line videokurzů profesionálního 
vaření s názvem Kulinářské umění, 
v nichž si naše žákyně a žáci osvo-
jí širokou škálu kulinářských tech-
nik a postupů, a to od základních 
až po náročnější. Na základě prů-
běžné komunikace s partnerskými 
fi rmami můžeme potvrdit, že jdeme 
v rámci naší výuky správným smě-
rem, jelikož mají naše absolvent-
ky a absolventi správné předpokla-
dy pro to, aby se úspěšně uplatnili 
v oboru, jemuž se rozhodli věnovat. 
Pro všechny žákyně a žáky, kteří 

naše gastronomic-
ké obory úspěšně 
dokončí, můžeme 
poskytnout uplat-
nění například v re-
stauraci na Roz-
hledně Svatobor 
u Sušice, v hote-
lech Srní a mnoha 
dalších provozech, 
kde lze od 2. roční-
ku konat i praxi bě-
hem odborného vý-
cviku. Skutečnost, 
že naši práci odvá-
díme dobře, může-
me mj. dokladovat 
též četnými úspě-
chy v různých sou-
těžích – z posled-
ní doby jmenujme 
3. místo v celostát-
ní soutěži o nej-
lepší Samostatnou 
odbornou práci, 
kterou pořádala 
Hospodářská ko-
mora České repub-
liky a kde nás takto skvěle reprezen-
tovala absolventka Tereza Sýkorová. 

Stále váháte, zda je gastronomie 
tou správnou volbou? Jednak měj-
te na paměti, že současná výuka 
v odborném výcviku není omezena 
do takové míry, jako tomu může být 
v některých jiných oborech. Většina 
našich žákyň a žáků vaří doma pro své 
rodiny a známé, mnohdy denně, jeli-
kož je to baví a mohou najít mnoho za-
jímavostí i na internetu, v televizi, či 
v kuchařských knihách. Recepty lec-
kdy následně upravují podle své chuti 
a učí se tímto způsobem kombinovat 
různé ingredience. Rozhodně tedy 
nezůstávají v nečinnos-
t i , c o ž 

může- me do-
ložit i na základě rozhovoru, který 
jsme pro vás připravili s žákem 3. roč-
níku oboru Kuchař-číšník, Václavem 
Kučerou.

Vašku, kdy ses rozhodl, že bys 
chtěl být kuchařem-číšníkem? Co 
bylo tím hlavním impulzem?

„Už odmala mě přitahovala ku-
chyň. Jako malý jsem rád vždy po-
máhal v kuchyni, ať už to bylo pe-
čení nebo vaření, ale pevně jsem se 
rozhodl na základní škole, kdy mě 
bavilo vaření čím dál víc. Najednou 
mě v tu chvíli napadlo, že když rád 
vařím, proč se nestát kuchařem a teď 
jsem na učebním oboru, který mě 
baví a dává mi nové znalosti ohled-
ně vaření a gastronomie.“ 

Jak ses připravoval na budoucí 
profesi ve škole – v teorii i během 
odborného výcviku?

„Škola mi toho dala hodně. V te-
orii mě nejvíce zajímalo, co z čeho 
uvařit a jak udělat, aby to vypadalo 
pěkně. Nejraději jezdím na různé 
trhy a festivaly v rámci výuky. Nej-
víc mě nadchnul Gastrofest – tolik 
vůní a jídel pod jednou střechou. To 
je sen každého kuchaře, vše si ochut-
nat. Praxe nám toho dala hodně, co 
se nám bude v životě chodit – od zá-

kladního vaření až po složitou obslu-
hu. Praxe je jednou z nejlepších věcí, 
jak si věci zapamatovat, protože si je 
vyzkoušíme, a tím i zapamatujeme.“

Učil ses od někoho i mimo 
školu?

„Mimo školu se rád učím po 
internetu. Hlavně z YouTube, kde 
se dívám na své idoly jako Gordon 
Ramsey, Roman Paulus, Zdeněk 
Pohlreich a další. Rád zkouším jejich 
recepty, protože mi přijdou zajíma-
vé, jak vzhledem, tak i chutí.“

Co v současné době děláš? Kde 
pracuješ?

„V současné době, jelikož je pan-
demie, jsem doma, kde se snažím 
rozvíjet své poznatky o vaření.“

Co tě na kuchařině baví? A na-
opak, co je v tomto oboru obtížné?

„Rozhodně mě nejvíce baví uče-
ní se o jiných zemích a jejich specia-
litách. Moje oblíbené kuchyně jsou 
italská, francouzská, čínská, ale také 
česká. Občas je obtížné si zapamato-
vat některé věci, které si jen probe-
reme, ale nemůžeme je vidět naživo. 
To se pak hůř pamatuje.“

Jaké máš profesní plány do 
budoucna?

„V budoucnu bych se rád stal 
kuchařem v nějaké restauraci, kde 
se zase přiučím nové věci a kde 
budu moci využít své znalosti 
v gastronomii a budu moci uká-
zat, co ve mně je. Ale můj největ-
ší sen je otevřít si svou vlastní re-
stauraci, kde se budou vařit kvalitní 
a dobrá jídla.“

Vašku, moc děkujeme za roz-
hovor a přejeme ti mnoho úspěchů 
nejen v profesním životě. 

Jak jsme se snažili prezentovat, 
je gastronomie rozhodně obor, kte-
rému se vyplatí věnovat a jenž je ak-
tuální každý den. V regionu Sušicka 
je o kvalitní kuchařky a kucha-
ře velký zájem, poněvadž mnoho 
z nich bohužel odchází do soused-
ního Německa, popřípadě do vět-
ších měst (Klatovy, Plzeň apod.), 
kde vidí větší možnost uplatnění. 
To je rozhodně škoda, protože sku-
tečně dobrého kuchaře, či kuchařku 
dokážou ocenit lidé kdekoliv, kde 
bude svou práci vykonávat s nadše-
ním a profesionálně, takže se určitě 

nebojte, staňte se nezbytnou 
součástí naší školy (v rámci 
odborného výcviku budete 
totiž obsluhovat rovněž vaše 
kamarády, kamarádky a vy-
učující) a věnujte se tomu, co 
lidé velmi často vyhledávají. 
Věřte, že se k vám v takovém-
to případě budou všichni vel-
mi rádi vracet.

Za náborový tým 
Mgr. Jiří Vlček

50 let ve službě vzdělání
Při příležitosti Dne učitelů, který 

byl vyhlášen na výroční den naroze-
ní Jana Ámose Komenského 28. 3., 
jako morální ocenění práce pedago-
gů, jsem oslovil bývalého dlouho-
letého ředitele sušického gymnázia 
Mgr. Františka Březinu.

V povědomí sušické veřejnos-
ti jste nerozlučně spjat s místním 
gymnáziem, kde jste se stal prv-
ním polistopadovým ředitelem. 
V této funkci jste působil 16 let 
a za tu dobu se mnohé změnilo. 
Největší změny asi probíhaly hned 
ze začátku vašeho vedení. Mohl 
byste připomenout, co všechno jste 
tehdy řešili?

„V roce 1990 byla obnovena ví-
celetá gymnázia, došlo tak k znač-
nému nárůstu počtu žáků. Do teh-
dejší primy sedmiletého gymnázia 
se například hlásilo 160 dětí. Byli 
přijati žáci do dvou tříd, které jsme 
ovšem museli umístit do objektu ZŠ 
Lerchova, protože jinde nebylo mís-
to. V dalším roce pak bylo asi 120 
přihlášených. Opět byly přijaty dvě 
třídy a opět umístěny do Lerchov-
ky. Nicméně už v roce 1990 zača-
la jednání o přesunu školy z objek-
tu v Komenského ulici do původní 
budovy gymnázia. Po téměř dvou-
letých poměrně náročných jedná-
ních se to podařilo koncem června 
1992. Bylo totiž nutné získat zhru-
ba 30 různých ofi ciálních vyjádře-
ní a potvrzení – například, že objekt 
nepodléhá restituci, nejedná se o ze-
mědělskou půdu, potvrzení o tom, že 
je to kolaudovaná školní budova, že 
nebude ohroženo ptactvo, souhlas 
ministerstva s přesunem, atd. Ješ-
tě předtím jsem zjistil, že v budově 
byla již zcela nevyhovující elektro-
instalace (osvětlení tříd odpovída-
lo asi jedné třetině tehdejší normy), 
proto se veškerý inventář školy přes 
prázdniny uložil až po strop v tě-
locvičně a během oněch hlavních 
prázdnin byla provedena generální 
rekonstrukce elektroinstalace. Zají-
mavostí je, že při ní bylo do stěn bu-
dovy umístěno 25 kilometrů vodičů. 
A stěhovaný inventář školy si tehdy 
vyžádal 80 jízd nákladním autem.

Změny se v té době týkaly sa-
mozřejmě i obsahu a způsobů vý-
uky. Postupně docházelo k tomu, 
že se výukové metody orientovaly 
více na studenta, na jeho motivaci, 
samostatnost a schopnost dialogu. 
Větší důraz se kladl na zvládnutí 
cizích jazyků, počítačovou gramot-
nost a schopnost prezentace.“

Než jste se stal ředitelem gym-
názia, byl jste tam učitelem. Od 
kdy jste tam učil? Jaká to byla 
doba, popř. jestli jste učil před 
gymnáziem ještě někde jinde?

„V roce 1964 jsem absolvoval Pří-
rodovědeckou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně. Absolventi vyso-
kých škol tehdy dostávali umístěn-
ky na konkrétní působiště, ovšem 
jako člověk nekolaborující s tehdej-
ším režimem a nemající v příbuzen-
stvu žádného člena KSČ, jsem musel 
vybírat jen z těch nejvzdálenějších 
nabídek. Z tehdejších možností So-
kolova, Mostu a Sušice jsem si dob-
rovolně vybral tu poslední jmeno-
vanou a nastoupil na Pedagogickou 
školu (PŠ) a Střední všeobecně vzdě-
lávací školu (SVVŠ) v Sušici. Obě 
školy se společně nacházely v jedné 
budově v Komenského ulici. PŠ byla 
v roce 1965 přemístěna do Karlových 
Varů a SVVŠ byla v roce 1968 pře-
jmenována na gymnázium.

V době mého nástupu se podle 
vyžadovaných politických nástě-
nek stále slavila „významná“ výro-
čí: narozeniny Lenina, sjezdy KSČ, 
únorové vítězství pracujícího lidu, 
VŘSR a další podobné události, kte-
ré znepříjemňovaly život svobodo-

myslným lidem. Mohu sice konsta-
tovat, že v období „železné opony“ 
byl větší pořádek – ve vězení je to-
tiž zpravidla vždy větší pořádek než 
v běžném životě – ovšem jedním 
dechem je třeba dodat, že vedoucí 
strana části studentů znemožňova-
la střední a vysokoškolské vzdělání 
právě z politických důvodů.

V současné době části studentů 
brání už jen vlastní lenost. U někte-
rých soukromých škol je dnes bo-
hužel možné si vzdělání koupit, je 
ovšem nutné navenek alespoň for-
málně plnit některé povinnosti, ze-
jména pak školné. Úroveň součas-
ných studentů je podstatně vyšší 
v ovládání cizích jazyků a v počíta-
čové gramotnosti. V ostatních nauko-
vých předmětech je patrný zřetelný 
pokles. Studijní morálka je v prů-
měru také nižší. To je dáno zejmé-
na tím, že ve srovnání s minulostí 
mají mnohem větší nabídku aktiv-
ního i pasivního využití času. S tím 
souvisí i menší snaha plnit své povin-
nosti. K tomu samozřejmě přispívá 
nepatrná vůle odpovědných orgánů 
postihovat opakované neplnění po-
vinností účinnými sankcemi.“

Jaké předměty jste vyučoval?
„Během aktivní pedagogické 

činnosti jsem vyučoval hlavně fy-
ziku, matematiku jen v malé míře. 
Kromě toho jsem se stal členem Od-
borné skupiny didaktiků fyziky při 
Jednotě českých matematiků a fy-
ziků. V časopise „Fyzika ve škole“ 
jsem uveřejnil desítky článků. Jsem 
také spoluautorem knihy „Problé-
mové vyučování a problémové úlo-
hy ve fyzice“, kterou vydalo nakla-
datelství SPN Praha v roce 1982.“

Souvisejí s těmito předměty 
i vaše současné koníčky?

„Částečně ano. Z astronomie 
jsem obhájil diplomovou práci 
Sekundární minima zákrytových 
proměnných dvojhvězd. Tehdejší 
zájem právě o astronomii a nemož-
nost cestování mě vedl ke sbírání 
poštovních známek s tématem kos-
mos. V současné době se zajímám 
o různé typy automatofonů z období 

panování našeho císaře pána Františ-
ka Josefa I. Automatofony jsou me-
chanické digitální hudební nástroje 
s binárním záznamem zvuku. Ak-
tivně se mj. věnuji též fi lokartii tý-
kající se Sušice.“

Chtěl jste odmalička být 
učitelem?

„Můj strýc Miroslav z Řícmanic 
u Brna si vždy přál být učitelem, ale 
smrt jeho otce a následná krize ve 
třicátých letech minulého století mu 
to znemožnila, a proto mě nasměro-
val ke studiu na Masarykově univer-
sitě v Brně. Od mládí mě podněcoval 
k rozšiřování vědomostí. Také proto 
se moje dcera jmenuje Miroslava.“

Byl některý z kolegů vaším 
vzorem?

„Neexistuje osobnost, která by 
pro mne byla komplexním vzorem. 
Na lidech v okolí jsem vždy oceňo-
val jen jednotlivé vlastnosti. Samo-
zřejmě jsem měl i určité antivzory 

– kariéristy, tzn. některé členy a kan-
didáty KSČ. V dobách svých peda-
gogických začátků jsem často chodil 
na nedělní poobědové vycházky se 
známou sušickou osobností, profeso-
rem Františkem Procházkou, který 
byl charakteristickým typem prvo-
republikového profesora.“

Vzpomínáte si na některé vaše 
studenty, popř. měl jste nějakou 
třídu zvláště oblíbenou?

„Každá třída měla svého ducha, 
záleží jak se sešla a z jakých byla 
složena osobností, protože výsledná 
atmosféra té které třídy se pochopi-
telně projevovala i na vyučovacích 
výsledcích. Některé třídy byly sym-
patičtější, některé méně. Mohl bych 
asi jmenovat, ale za ty roky bych ur-
čitě nevzpomněl všechny, tak snad 
obecně lze říci, že zatímco některé 
třídy se pravidelně setkávají dodnes, 
jiné se třeba nesetkaly nikdy.“

Co nejdůležitějšího by se měl 
student gymnázia naučit?

„Při zkvalitňování našeho škol-
ství je potřeba, aby se studenti uměli 
podrobit kázni, byli schopni se syste-
maticky a soustředěně něčím zabý-
vat a aby se naučili řešit problémy 
kultivovaným způsobem. K tomu je 
bezpodmínečně nutné získat ve škole 
určitou kostru základních informa-
cí na které je pak možné navazovat. 
Pseudovědecké tendence hlásající, že 
se dá všechno získat na internetu nej-
sou správné. Tedy, samozřejmě dá, 
ale pokud nemá žák zvládnuté zákla-
dy, pak získané poznatky jsou kusé, 
bez potřebných souvislostí a použi-
telné obrazně jen v restauracích niž-
ších cenových skupin.“

Vím, že jste stále aktivní a do-
konce vyučujete i v dnešní době 
online. Kde učíte a jak vám to jde?

„Vzhledem k současnému ne-
dostatku vyučujících nyní částeč-
ně a dočasně vyučuji matematice 
na ZŠ TGM v Sušici. Zjistil jsem, 
že výuka online je náročnější nejen 
pro pedagogy, ale i pro vedení ško-
ly, žáky a zodpovědné rodiče. Malá 
část žáků ji zvládá dobře, ale o něco 
větší část velmi málo, a to se vyja-

dřuji značně ohleduplně. Část žáků 
jen bezmyšlenkovitě opisuje, někteří 
rodiče se výuce věnují místo svých 
dětí – to je dobré jen v tom případě, 
že tomu děti porozumějí. Bohužel 
existují také rodiče, které to abso-
lutně nezajímá. Pokud rodiče nedo-
ceňují vzdělání, pak úsilí pedago-
gů vůbec neodpovídá výsledkům 
žáků. Velkým nedostatkem online 
výuky je také značné omezení po-
hybových aktivit dětí a vůbec soci-
álních kontaktů.

Už delší dobu se jen mluví o re-
dukci učiva. Rozumná redukce je 
nutná, současné přehlcení učivem 
vede obvykle jen k formálnímu 
zvládnutí, tak snad to komise Mi-
nisterstva školství ČR vyřeší. Je tře-
ba, aby žáci důkladně zvládali menší 
množství učiva tak, aby zažívali ra-
dost z poznání a jeho využití.“

Děkuji za odpovědi.
Eduard Lískovec
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SIRKUS, Příkopy 178, Sušice – UZAVŘEN! 

GALERIE SIRKUS – UZAVŘENA! 

Výstava: Miroslav Šisler – SLAPY
cyklus kreseb a maleb – POZASTAVENO!

4.–6. června 
Létající ateliér – Žihobce – areál koupaliště
Třídenní pobyt v sušickém Pošumaví s výtvarnou 
aktivitou se zaměřením na plenérovou kresbu a mal-
bu pod vedením malíře Miroslava Šislera

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
– UZAVŘENO! 

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

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

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

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
– UZAVŘENO! 

KANCELÁŘ SUŠICKÝCH NOVIN
– UZAVŘENA!

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

Archiv Sušických novin a fotogalerii najde na 
www.kulturasusice.cz v sekci Sušické noviny a star-
ší foto na stránkách informačního centra města.

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

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

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

15. května od 8 hod. – náměstí Sušice

1. července – Ostrov Santos
Trautenberk – koncert

24. července – Ostrov Santos
Chinaski – koncert

31. července – Ostrov Santos
Extra Band – koncert

21. srpna – Ostrov Santos
Harlej – koncert

27.–28. srpna – Ostrov Santos
Metal Madness

3. září – Ostrov Santos
Brutus – koncert

27. září – KD Sokolovna
Tři sestry – koncert

16. října – KD Sokolovna
Doga + Alkehol – koncert

30. října – KD Sokolovna
Horkýže slíže – koncert

11. listopadu – KD Sokolovna
Mňága a Žďorp – koncert

27. listopadu – KD Sokolovna
Wohnout – koncert

8. prosince – KD Sokolovna – přeloženo z 9. 12. 2020
4TET – Jiří Škorpík – baritone 2, Dušan Kollár – bass, 
Jiří Korn – baritone 1, David Uličník – tenor

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

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

1. dubna 2021 – Kino Sušice

16. dubna. – KD Sokolovna 

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

Sušice

Region

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

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
19. června od 21.30 hod.
Kladivo na pýchu
Divadelní spolek Za oponou Klatovy uvádí původní 
klatovskou rockovou operu – na motivy historické po-
věsti „O jedné pošetilé lásce a jejím tragickém konci“

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
19. srpna od 20.00 hod.
Kladivo na pýchu 

ZŘÍCENINY
Hrady jsou v této době zavřené, ale dosyta můžete na-
vštívit zbytky kdysi slavných staveb (zdroj: mapy.cz) 
Hradiště Sedlo – pozůstatky velkého kamenného valu 
z doby halštatské – 6. st. př. n. l., později zde i Keltové 
Obří hrad – keltské oppidum u Popelné hlavně z doby 
laténské s dochovanými dvěma pásy kamenných valů
Hrad Džbán – Na zalesněném hřebeni mezi Budě-
ticemi a Vlkonicemi zbytky malého hradu ze 13. st. 
Pustý hrádek – zřícenina na vršku nad Kašperkem 
plnila tehdy ochrannou funkci
Tvrz Kašovice – v lesoparku nad obcí zřícenina pan-
ského sídla ze 14. století.
Kaple Všech svatých – u Rabí na hřebeni nad lomy 
pod vrchem Líšná záhadná zřícenina
Barokní kaple – v lese nad obcí Dolejší Krušec stojí 
už jen zbytky ve tvaru hvězdy. 
Kaple Lamberg nad Žichovicemi – na vrchu Velký 
Kozník jen malá zřícenina a křížek
Zřícenina hradu Ballymotte – u Nalžovských Hor 
v lese Prašivice s kamennými obludami si postavil 
původem Ir, hrabě Taafe zříceninu rodového sídla.
Stará vápenka – u penzionu Stará Vápenka nad 
Bucharem stoleté pozůstatky vápenky
Bohov – zřícenina bývalého statku s pivovarem na samo-
tě, v r.1950 zkonfi skován majitelům a pak zdevastován

Galerie 
ve městě

Sušická galerie Sirkus, která je v tomto čase ná-
vštěvníkům nedostupná, našla způsob jak přiblížit 
výtvarné umění divákům. 

Od pondělí 29. března vás proto zve 
do ulic města Sušice, kde si na dvacít-
ce výlepových (plakátovacích) ploch 
můžete prohlédnout výstavu s názvem 
Galerie ve městě. 

Dvacet výtvarníků, kteří v minulosti v Sušici vysta-
vovali, přispěli jedním svým dílem (fotografi e, malby, 
grafi ky, ilustrace) do této výstavy. Ve spolupráci s gra-
fi ckým studiem Matypo byla všechna díla digitalizo-
vána a vytištěna na plakát formátu A1. 

Na jednotlivých výlepových plochách, tak může 
divák i náhodný kolemjdoucí zhlédnout vždy jeden 
obraz či fotografi i od jednoho autora. 

Všem autorům touto cestou děkujeme za spolu-
práci! A vám divákům nabízíme seznam plakátova-
cích ploch. 

Výstava potrvá do neděle 2. května 2021.  Krás-
nou jarní procházku a příjemný zážitek přeje Gale-
rie Sirkus Sušice! 

Seznam plakátovacích – výstavních ploch:
 1 – Americké armády x Příkopy
 2 – Dlouhoveská x Nuželická, klášter (MHD)
 3 – Hrádecká (Albert)
 4 – Kaštanová (čp.1156), hřiště
 5 – Klostermannova (finanční úřad, knihovna)
 6 – Na Štěbetce x Sadová
 7 – Nábřeží Karla Houry x lávka 28. října
 8 – Nábřeží Karla Houry x T. G. Masaryka
 9 – Nádražní x Šumavská (nádraží ČD a BUS)
10 – Poštovní (centrum)
11 – Pravdova x Studentská (dětské hřiště)
12 – Sirkařská x Pravdova (sídliště)
13 – Stupkova x V Lukách
14 – T. G. Masaryka x Žižkova (MHD)
15 – Tylova x Pod Svatoborem (COOP)
16 – V Rybníčkách x Villaniho (sídliště)
17 – Volšovská x Na Hrázi (technické služby)
18 – Volšovská, plavecký bazén (MHD u hřiště)
19 – nábř. J. Seitze (parkoviště)
20 – nám. Svobody (centrum)

DŮLEŽITÁ 
TELEFONNÍ 

ČÍSLA – SUŠICE
Nemocnice 376 530 111 
Městská policie 376 523 250
Městský úřad 376 540 111
Úřad práce 950 128 201

Sběrný dvůr 376 555 208 
provoz. doba: út, čt 13–18 hod., 
   so 8–12 a 13–15 hod.

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

Lety jsou naplánovány na 5, 10 nebo 15 minut, bě-
hem kterých se bude možné podívat na rozhlednu Sva-
tobor nebo na důmyslný půdorys historického města 
s náměstím Svobody a Městského úřadu v jeho středu.

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

Více informací naleznete na stránkách www.
forfreedays.cz/susice. 

 plakát s informacemi na str. 10

Rozlétejme Česko

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

VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI 
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Se smutkem a lítostí sděluji, že dne 25. 2. 2021, ve věku 71 let, zemřel 
pan Josef Schmid, dlouholetý starosta partnerského města Wenzen-
bach v Bavorsku. Myslím, že celá řada občanů Sušice si při pohledu na 
fotografi e uvědomí známou nebo alespoň povědomou, vždy usměvavou, 
tvář. Josef navštěvoval Sušici pravidelně, několikrát do roka, s delegací 
zástupců města a kulturních spolků Wenzenbachu při sušických slavnos-
tech, s manželkou nebo přáteli nevynechal jediný vánoční koncert sboru 
Svatoboru, jindy jen tak přijel na návštěvu některých známých ze Sušice 
a blízkého okolí, s kterými navázal osobní přátelství. 

Josef Schmid, který byl tenkrát poměrně krátce ve funkci starosty, ofi -
ciálně požádal Sušici, již v roce 2004, o uzavření partnerství obou měst. 
(Starostou Wenzenbachu byl od roku 2002 do 2014.) Sušici si Josef nevy-
bral náhodou, chtěl navázat na dávné historické propojení míst na obou 
stranách Šumavy. V roce 1504 se na území Bavorska rozhořela válka 
o landshutské dědictví. Ta se nás v Čechách nijak netýkala do té doby, než 
vůdce jedné znepřátelené strany Ruprecht von der Pfalz nechal najmout 
žoldnéře právě z Čech. V konečné bitvě, která proběhla u Wenzenbachu 
(někdy uváděná jako bitva u Schönbergu), padlo 1600 českých žoldnéřů 
a 700 jich bylo zajato. Podle údajů na německé straně prý byla řada těchto 
statečných bojovníků z okolí Sušice. A tak v roce 2004, u příležitosti pě-
tistého výročí bitvy, bylo uzavřeno partnerství měst Sušice a Wenzenbachu.

Hned od začátku to nebylo partnerství pouze formální a mohu říci, 
že brzy partnerství měst přerostlo v přátelství mnoha občanů obou měst. 
Starosta Josef dlouhé roky rozvíjel vzájemné kontakty Sušice a Wenzen-
bachu jako starosta i jako občan. Každý, kdo ho poznal, si ho zapamatoval 
a oblíbil pro jeho přátelský a opravdový zájem o Čechy, o lidi, o přírodu 
a Šumavu a také o naší kulturu, zvláště hudbu. Každoročně zval Josef su-
šické hudebníky a zpěváky při různých příležitostech do Wenzenbachu. 
Uskutečnilo se setkání sušických turistů s turistickým klubem z Wen-
zenbachu, také pod vedením Josefa. Tichou vzpomínkou může být dub 
v parčíku u gymnázia, který Josef zasadil a nazval evropským stromem, 
na uvítání České republiky v Evropské unii. Na oplátku, po deseti letech 
partnerství, zástupci města Sušice vysadili lípu u radnice ve Wenzenba-
chu, na břehu rybníka, který je Josefovým zdařilým projektem. To se událo 
v roce 2014, kdy Josef předával funkci starosty. Ani nadále na Sušici Jo-
sef nezapomněl, navzdory své zákeřné nemoci, se kterou bojoval řadu let, 
stále navštěvoval naše město a své přátele, účastnil se místních kulturních 
akcí a jiné doma organizoval. Žádná slova nám už našeho přítele a kama-
ráda nevrátí. Slovy lze sdělit snad jen to, že na české straně naší společné 
hranice, neznám žádného člověka, který by Josefa znal a neměl ho rád.

Josefe, děkujeme ti a nikdy na tebe nezapomeneme. Snad ještě bude 
někdy možnost, abychom ti se sborem zazpívali třeba tvého oblíbeného 
českého autora Dvořáka, vzkázal Josefovi do nebe sbor Svatobor. 

Za všechny Josefovi přátelé v Čechách, 
Věra Marešová

Společenská kronika

Pojeďte s námi... 

Vzpomínky

Milena Tomanová r. 1954, František Hanzl r. 1947, Jaroslav 
Švarc r. 1946, Jiří Janda r. 1941, Zdeněk Uldrich r. 1944, Jaroslava 
Jarošová r. 1964, Josef Červenka r. 1950.

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

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

středa 23. června 2021 – rezervace možná do 29. 3. 2021
MUŽ DVOJHVĚZDY – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ –ČESKÝ KRUMLOV
Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný svár svobodné-
ho ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností a zra-
ňující nenávistí. Tajemný– muž, zázračně kráčející vzduchem, nás vybízí, 
abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už bychom 
nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních zázraků ote-
vírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otáčivého hlediště.

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

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

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

Opustili nás...

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

Dne 30. března uplynou dva smutné roky, co nás 
opustil pan

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

Roky tiše plynou jak klidné řeky proud,
na Tebe tatínku se nedá zapomenout.
Odešel si nám, jak si osud přál, 
však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 24. března by se dožil sedmdesáti pěti let pan 

Štefan Lovič.
S láskou a velkou bolestí v srdci vzpomínají manželka Hanka, dcera 
Štěpánka, Jana a Radek s rodinami.

S úctou a láskou si připomínáme první smutné výročí, 
kdy nás opustil pan 

Josef Koudelka 
čestný občan obce Petrovice u Sušice. 
Zemřel dne 31. března 2020 v nedožitých 93 letech. 
Za tichou vzpomínku všem, co ho znali a měli rádi, 
děkuje rodina. 

Kdo v srdcích žije, neumírá.

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

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

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

Horažďovice: 6. 4. | 22. 6. | 5. 10. 2021
Nalžovské Hory: 16. 3. | 14. 9. 2021

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

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Dobrá zpráva
Na Velký pátek 2. dubna budou požehnány dva nové křížky. 

Ten první na Sedle nad Albrechticemi požehná v 11 hodin 
P. Donnerstag a druhý v Kašperských Horách na Šibenič-
ním vrchu požehná v 15 hodin P. Kulhánek.

Dne 25. března uplynul rok, kdy nás opustila naše 
mami 

Marie Rajtmajerová 
z Petrovic. 
S láskou vzpomínají děti Marcela, Kája, Magda.

Josef Schmid z Wenzenbachu

Josef přijat čestným členem sboru Svatoboru

Wenzenbach 11. 4. 2014 – odhalení pamětní desky obou měst

Slovo sušického faráře k Velikonocům
16. března roku 2020 jsme na dveře farní kanceláře pověsili 

ceduli: „Vážení farníci, po dobu zvýšeného rizika nákazy korona-
virem je farní kancelář pro veřejnost uzavřena“. Tehdy jsme mys-
leli, že to bude jen na pár týdnů, maximálně na měsíc nebo dva. 
Bohužel, trvá to už déle než rok. Pořád se pohybujeme ve světě 
omezení, příkazů a nařízení. Někdy dopad COVID 19 pocítíme 
i velmi bolestně, když onemocní a občas i umírají naší nejbližší. 
Divná je to doba, smutná.

Ve společenství církve se právě teď připravujeme na Velikono-
ce. Pokračujeme dobou postní, rozjímáme, co všechno pro nás i za 
nás vytrpěl Boží Syn – Ježíš Kristus. Když umřel na kříži, jeho 
učedníci upadli do zármutku a beznaděje. Neviděli východisko ani 
a smysl toho, co mají dělat dál. Zdálo se jim, že přišli o všechno. 

Třetího dne po smrti Ježíš vstal z mrtvých a svým slavným vzkří-
šením navždy všechno proměnil. Od toho velikonočního rána jsou 
utrpení a bolest už navždy spojeny s nadějí vzkříšení. 

Nadějí, která našeptává, že poslední slovo vždy patří Bohu, 
slovo záchrany.

Nadějí, která připomíná, že v Bohu je vždy konečné vítěz-
ství a sláva. 

Nadějí, která ujišťuje, že vzkříšený Pán vstupuje do našeho stra-
chu a nejistoty se slovy „Pokoj Vám. Nebojte se!“

Liturgie velikonoční vigilie začíná v noci obřadem požehnání 
ohně, kdy je celý kostel ponořený do tmy. Kněz uvede shromáždění 
lidu slovy: „Začíná veliká noc vzkříšení. Připojme se i my s vírou, 
že náš Pán Ježíš Kristus přemohl také naši smrt, že skrze něho také 
my žijeme v Bohu, že jeho vzkříšení je naše vzkříšení.“ Zapálíme 
velikonoční svíci se slovy „Světlo Kristovo“. Tma už není tmou. 
Je prozářena jednou jedinou svící, která symbolizuje naši křehkou 
naději a pevnou víru v Kristovo vítězství.

Možná ještě nějaký čas budeme tápat ve tmě a smutku, ale den 
radostného vzkříšení v Bohu se jistě blíží. Přejí všem Velikonoč-
ní svátky radostné, požehnané a plné naděje. 

 P. Marek Donnerstag

 Ve věku 73 let náhle odešel ze života člen TJ Tatran Dlouhá Ves Jan 
Hubený st., dřívější zaměstnanec sušické jednotky, za svého mládí ak-
tivní hráč kopané TJ v Dlouhé Vsi.

Jan Hubený se po skončení aktivní činnosti jako člen výboru TJ 
podílel svou prací na údržbě sportovního areálu, byl zodpovědným 
řidičem autobusu (ve vlastnictví TJ), dopravoval sportovce k utká-
ním podle potřeby. Podporoval sportovní činnost svého syna – ka-
pitána mužstva mužů.

Svým chováním a jednáním plně zapadl do sportovního kolekti-
vu, kde byl oblíben pro svoji kamarádskou povahu. Mnoho volného 
času věnoval své rodině a vnoučatům.

Pro svou rozvážnou povahu a snahu pomoci lidem byl oblí-
ben i u veřejnosti.

Čest jeho památce.  výbor TJ Tatran Dlouhá Ves

Vzpomínka na Jana Hubeného st.
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Ulice T. G. Masaryka
Po prvním československém prezidentovi je pojmenováno mnoho 

ulic, staveb, institucí. Není divu, podstatným způsobem se zasloužil 
o vznik samostatného Československa. Přes tři sta většinou význam-
ných ulic nese jeho jméno. Místa nazvaná po T. G. Masarykovi jsou ale 
i v Izraeli, Mexiku, Nizozemsku nebo ve Spojených státech. (Zdroj.: 
Ct24.ceskatelevize.cz). Dominantní ulice vycházející z náměstí nese 
jeho jméno i v Sušici. 

Přibližovat život a dílo této osobnosti by bylo nošením dříví do lesa. 
Pojmenování ulice v Sušici má však ještě hlubší význam. T. G. Masaryk 
Sušici totiž navštívil už v roce 1891, měl zde politický projev a i Sušice 
ho úspěšně podpořila při volbě do říšského sněmu. V roce 1936 byl jme-
nován čestným občanem města (Jan Lhoták – SN16/2017).

Původní název ulice min. do r. 1837 byl Pražská ulice, pak Široká 
a min. od roku 1887 se jmenovala Palackého třída. Za sokolovnou už 
ale přecházela v Nádražní třídu, která byla za první republiky nazvána 
třídou Tyršovou. Komunisté Palackého s Tyršem nahradili Leninem, 
jenž v názvu vydržel do konce totality.   ED

Kaleidoskop

KNIHOVNA

Mezi poli a pastvinami, při silnici z Dražovic do Strašína se nachází 
svah porostlý převážně borovicemi, listnáči a křovisky, jenž v dolní čás-
ti ukrývá vstup do jedné ze dvou známějších jeskyní na Sušicku. Místo 
je odpradávna opředeno pověstmi o vyústění tajné chodby z hradu Rabí. 

Proslulá Strašínská jeskyně je dnes přírodní památkou a od roku 2002 
je chráněn okolní prostor o výměře 0,53 ha. Důvodem ochrany je zachová-
ní jediné větší přirozené krasové jeskyně v systému sušickostrakonických 
vápenců. Od vstupu se jeskyně svažuje do 23 metrů dlouhé, 12 metrů širo-
ké a až tři metry vysoké síně, z níž se odpojují další chodby a chodbičky. 
V nejhlubším místě síně se nacházejí dvě malá podzemní jezírka, jejichž 
hladina kolísá v závislosti na okolních srážkách. Celková délka prostor je 
asi 200 metrů. Jeskyni chybí krápníková výzdoba, její strop ale zdobí mí-
sovité a hrncovité prohlubně. (Zdroj: cs.wikipedia.org)

Vchod do jeskyně byl uměle rozšířen v roce 1936 při těžbě limonitu (spe-
cifi cká ruda železná), který tvoří významnou část jeskynních sedimentů. 
Jeskyně je navíc zimovištěm teplomilných druhů netopýrů. 

Vstup je opatřen bytelnou mříží, ale od roku 2012 je za poplatek jeskyně 
přístupná veřejnosti s průvodcem a výkladem a to v rozmezí července až 
srpna denně (kromě pondělí) od 10 do 16 hodin. Jindy je možné si prohlíd-
ku dohodnout (www.strasin.cz).     text a foto dole ED

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Strašínská jeskyně

Město Rejštejn – Nadmořská výška: 568 m n. m.
Počet částí: 9 – Rejštejn, Klášterský Mlýn, Radešov, Radkov, Svojše, Je-
lenov, Malý a Velký Kozí Hřbet, Zhůří.
Katastrální výměra: 3 043 ha Počet obyvatel: 242 Průměrný věk: 43,8 
Pošta: Ano Škola: Ne Zdravotnické zařízení: Ne Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: ano Plynofi kace: Ne

Historie: Zpočátku tvořil Rejštejn spolu s Kašperskými Horami 
jednu obec, která měla pečeť a znak už v předhusitské době. O obou 
částech této významné městské lokality jsou zprávy již od roku 1337. 
Rejštejn vděčí za svůj vznik úspěšnému rýžování a dolování  zlata. Po-
stupem času získala osada relativní samostatnost. Úplné osamostatnění 
nastalo až v roce 1584, když Rudolf II. povýšil Rejštejn na královské 
horní město a dal mu stejná práva, jako v té době měly Kašperské Hory.
Pokles těžby v 17. století a odchod mnohých horníků způsobily stag-
naci ve vývoji. Svědky zašlé slávy jsou stopy  po dolovacích pracech, 
rýžovnické sejpy a občasné nálezy mlecích kamenů ze středověkých 
zlatorudných mlýnů. Jisté oživení obci přineslo zakládání skláren 
a využívání velkého bohatství okolních lesů. Rozvoji mělo napomoci 
potvrzení privilegií  a udělení dalších trhů za Josefa II. a Františka II. 
Rejštejn navštěvoval Karel Klostermann. Zasadil sem děj některých 
svých románů a povídek. 

Zvlášť významnou kapitolou v historii místa tvořila existence svě-
toznámé sklárny v Klášterském Mlýně. Původně skelná huť byla za-
ložena již r. 1836 Janem Eisnerem, synem huťmistra na Vogelsangu. 
Nejdříve se zde vyráběly jemné skleněné perle, později tabulové sklo. 
Po Eisnerovi vedl huť Jan Lötz. To již se sklárna proslavila výrobou 
křišťálového skla. V roce 1855 zde byla vybudována velká brusírna 
skla. V roce 1879 Susanne Lötzová předala prosperující fi rmu vnu-
kovi Maxmilianovi von Spaunovi a nastalo nejslavnější období této 
šumavské sklárny. Sklárna se více zaměřovala na náročně dekorované 
luxusní sklo. Poté, co v roce 1908 převzal úspěšnou fi rmu Maxmilian 
von Spaun ml., začala fi rma upadat a od roku 1911 byla v konkurzu. 
Ránu sklárně zasadila velká hospodářská krize i požár sklárny v roce 
1930 a v roce 1939 fi rma zanikla.

Vedle sklárny měli místní obyvatelé příležitost obživy také v nedaleké 
továrně Franze Watzlavicka, která proslula výrobou dětských kočárků. 
Původně se zde vyráběly jen kartáče, násady k bičům, ozdobné knofl íky 
a nohy ke stolům a židlím. Brzy však nový majitel získaný podnik rozší-
řil o truhlárnu a ohýbárnu dřeva a vyráběl zde loukoťová kola pro ruční 
dřevěné trakaře a dětské kočárky. V areálu zanedlouho vznikly další do-
plňkové provozy jako kovárna se zámečnickou dílnou, dále lakýrnická 
a čalounická dílna. Tím byl dán základ fi rmy, nesoucí zpočátku poněkud 
neobvyklý název „První rakousko-uherská továrna na kolečka k dětským 
kočárkům“. Žádaným zbožím, které se zde kromě dětských kočárků za-
čalo vyrábět, byly žebřinové vozy. Práce v lese a při zpracování dřeva je 
i dnes zaměstnáním velké části místních  obyvatel.

Pamětihodnosti: Dominantou Rejštejna je kostel sv. Bartoloměje, 
připomínaný v roce 1570, přestavěný v roce 1792. Ve věži se nacházejí 
tři zvony: jeden gotický z konce 14. století a dva novodobé. Na hřbi-
tově při jihovýchodní straně kněžiště kostela je hrob matky a bratra 
spisovatele Karla Klostermanna ( Charlotta Klostermannová + 1903, 
Jakub Klostermann + 1901, býval v Rejštejně farářem). Sklářskou minu-
lost připomínají hroby sklářů (Loetz, Spaun, Procházka, Alferi a další). 

Na náměstí u informační tabule je umístěn balvan s miskovými 
prohlubněmi ze středověkých úpraven zlatonosného křemene. V pro-
hlubních se třel rozemletý zlatonosný křemen se rtutí, aby bylo zís-
káno čisté zlato.

V Klášterském Mlýně se nachází secesní vila sklářského podni-
katele M. Spauna z roku 1904, jejíž projekt pochází od významného 
architekta vídeňské secese Leopolda Bauera. U vstupu do vily byla 
osazena skleněná mozaika s klasicizujícím vodotryskem a pestrými 
pávy a motýly od Richarda Teschnera. 
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Rejštejn
Kontakt: tel. 376 582 822, e-mail: mesto.rejstejn@seznam.cz
Úřední hodiny: 
Pondělí 7.00–12.00 13.00–17.00
Úterý  7.00–12.00 13.00–15.00
Středa  7.00–12.00 13.00–15.00
Čtvrtek 7.00–12.00 13.00–15.00
Pátek  7.00–12.00
Starosta: Horst Hasenöhrl
Tradiční akce během roku – Hasičský bál, Masopust – průvod masek, 
oslava MDŽ,  májka se setkáním čarodějnic, Bartolomějská pouť, Advent-
ní setkání s benefi čním koncertem 
Zdroj: města.obce.cz, www.sumavanet.cz/rejstejn, MÚ Rejštejn  ED
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RejštejnJMÉNA SUŠICKÝCH ULICPOZNÁVEJTE PŘÍRODU 
A ZA ODMĚNU PŘIJEĎTE DO ZOO

Naše knihovna se již poosmé zapojila do projektu, který vyhlásila 
Zoologická zahrada a botanická zahrada města Plzeň pro děti.

Podmínky jsou velmi jednoduché. Navštívit do 30. 11. 2021 naši 
knihovnu 12x a při každé návštěvě si vypůjčit knihu o zvířátkách, pří-
rodě nebo životním prostředí. Každý ze soutěžících, který splní všech-
ny podmínky soutěže, obdrží na začátku roku 2022 volnou vstupenku do 
ZOO Plzeň. Věříme, že se do soutěže s námi zapojíte a objevíte spoustu 
nových krásných knížek o přírodě.

Výherci z roku 2020 jsou všichni, kteří se do soutěže zapojili a půjčili 
si knihu minimálně 6x. Vzhledem k epidemiologické situaci byla pravi-
dla upravena a počet návštěv snížen na polovinu. Momentálně čekáme na 
dodání vstupenek od ZOO Plzeň. Budeme vás informovat, jakmile vstu-
penky obdržíme. Děkujeme soutěžícím a těšíme se na všechny.

Předem objednané knihy si můžete vyzvednout v našem vý-
dejním okénku: Po 10.00–12.00 | St 14.00–16.00 | Pá 11.00–13.00

Výdejní okénko je umístěno v budově knihovny v 1. patře před vcho-
dem do knihovny.

Pokud vám uvedený čas nevyhovuje, kontaktujte nás a domluvíme se 
individuálně. Knihy objednávejte online prostřednictvím online katalogu 
na stránkách www.knihovnasusice.cz, e-mailem: dospele@kulturasusice.
cz nebo telefonicky na čísle: 376 526 531.

S knihovnicí se vždy telefonicky domluvte na termínu vyzvednutí knih.

Melodie mého srdce
Sušická kapela MY4 vydala po dvou zdařilých singlech (Šumavě a Na-

vigaci) svoji další píseň, tentokrát s názvem Melodie mého srdce. „Měli 
bychom poslouchat své srdce, být takoví, jací jsme, na nic a na nikoho 
si nehrát, a o tom je naše nová píseň“, říká zpěvák kapely Pavel Horejš. 
Hudební singl vznikl se zajímavým lyric videem (Tj. hudební video, kde 
běží text písničky). Singl si můžeme poslechnout ať už na YouTube ka-
pely, nebo třeba na dalších streamovacích službách, jako je např. Spotify 
nebo Apple Music. Jan Vavřička

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 130 let – výročí narození Vlasty Buriana

Vlasta Burian (9. 4. 1891, Liberec – 31. 1. 1962, Praha), známý jako 
Král komiků, byl český divadelní i fi lmový herec, režisér, ředitel di-
vadla Rokoko, zpěvák, podnikatel, sportovec, mecenáš, spisovatel, 
imitátor a hvězda českého fi lmu, divadla i rozhlasu. 

Studoval obchodní školu v Praze, kterou ale nedokončil a vyučil se pří-
ručím v obchodě s textilem. Celý život se s velikým zájmem věnoval spor-
tu. Hrál závodně tenis, hokej i fotbal. Jako zpěvák začal nejprve účinkovat 
na předměstích, ale brzy se objevil i v některých pražských kabaretech 
a v operetních souborech v Praze, Plzni nebo Brně. V letech 1925–1944 
provozoval své vlastní Divadlo V. Buriana. Držel si u sebe stálý soubor 
herců, se kterými vystupoval také před kamerou. V roce 1947 se dostal na 
tři měsíce do vězení za kolaboraci s nacisty, která však nebyla nikdy pro-
kázána. Počínaje rokem 1953 vystupoval na estrádních zájezdech. Vynikal 
bohatým rejstříkem hlasových a mimických prostředků, smyslem pro detail 
a schopností groteskní nadsázky a situační či konverzační improvizace. 
Jeho projev byl spojením pěveckého, pohybového i klaunského mistrov-
ství, díky němuž se stal nejpopulárnějším českým komikem. K výsadnímu 
postavení „krále komiků“ přispěl značně svým účinkováním ve fi lmech 
již za němé éry. Teprve zvuk ve fi lmu však umožnil ukázat všechny jeho 
schopnosti. Díky znalosti jazyků natáčel své fi lmy i v německých verzích.

Jaký byl hlavní přínos Vlasty Buriana a proč je dobře si jeho vý-
ročí připomenout?

Vlasta Burian byl známý již před začátkem své kariéry komika, ale až 
když začal působit na jevišti, získal mnohem větší popularitu. Během vál-
ky český národ nutně potřeboval vzpruhu. Právě Vlasta Burian byl jeden 
z těch, kteří ho v této těžké době dokázali svými schopnostmi morálně 
podpořit. Svým účinkováním v divadle dokázal odlehčit tehdejší situaci 
za druhé světové války. Unikátním humorem a hereckými schopnostmi 
si následně vydobyl první místo v anketě České televize o Krále komiků 
jako hlavní představitel české komedie. Myslím si, že by toto výročí mělo 
být připomínáno hlavně pro Burianovo působení v době války.

Vlasta Burian byl známý svým unikátním pohledem na svět a schop-
ností rozesmát kohokoliv.

 Asi nejvíce ho proslavily role v těchto fi lmech: „Byl jednou jeden král“, 
„Funebrák“ nebo „Muž v povětří“.

Je autorem mnoha citátů, uvádím některé z nich:
„Nejlínější je svědomí. Málokdy se v někom hne.“
„Pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý.“
„Česko je nejkrásnější zemí na světě. Jen je škoda, že zde žijí 
Češi.“  Jakub Kolbek, sexta A

Zdroje: cs.wikipedia.org, csfd.cz, zivotopis.osobnosti.cz
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Sport

Karel Turner, Zdeněk Galuška, Vladislav Galuška a Bára Galušková v Pau (F)

Pekhart září: čtyři góly za zápas a šance o EURO
V neděli „pokropil“ soupeře 

z polské Zaglebie čtyřmi góly, 
hattrick stihl za bleskových 19 minut. 
Sušický odchovanec Tomáš Pekhart 
odehrál v Legii jeden z nejlepších 
zápasů kariéry. Hned po velkém 
představení nasedl do auta k manželce 
Adéle a malé dcerce a zamířili do 
Prahy na reprezentační sraz. „Za 
dlouhodobou práci, kterou v Legii 
předvádím, si šanci zasloužím,“ těšil 
se 31letý útočník na kvalifi kační duely 
o mistrovství světa.

Z nominovaných hráčů do 
ofenzivy vykazuje Pekhart nejlepší 
čísla. V devatenácti ligových 
zápasech nastřílel devatenáct gólů, 
v aktuální sezoně zvládl už 21 
zásahů. Suverénně vládne střelcům 
polské Ekstraklasy, naposledy 
nasázel za Legii proti Zaglebii čtyři 
branky. 

„Vracel jsem se po zranění 
(problémy se sedacím nervem) 
a poprvé hrál v základní sestavě. 

Tak jako každý rok, i letos 
Pošumavské sportovní sdružení 
okresu Klatovy uspořádalo anketu 
Nejúspěšnější sportovec roku 
okresu Klatovy a z nominovaných 
sportovců, družstev a trenérů 
vybralo ty, kteří v roce 2020 dosáhli 
největších úspěchů. Přestože bylo 
kvůli proticovidovým opatřením 
v loňském roce hodně sportovních 
soutěží zrušeno a mnoho sportovců 
nemohlo naplno ukázat svou 
výkonnost, v některých sportech 
významné soutěže proběhnout 
mohly a sportovci klatovského 
okresu se v nich rozhodně 
neztratili. Bylo jich však méně 
než obvykle, takže byly zúženy 
i některé vyhlašované kategorie. 
Tradiční slavnostní vyhlášení se 
letos kvůli epidemiologické situaci 
neuskutečnilo, ale i tak věříme, že 
zveřejnění výsledků ankety vybrané 
sportovce, trenéry, sportovní kluby 
i jejich fanoušky potěší. 

Autor Luboš Nový 
Pošumavské spor tovn í 

sdružení okresu Klatovy, z.s. 
aktuálně sdružuje 71 sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot 
s celkovým počtem přes 7 tisíc 
členů. 

Pořadí:
Mládež – jednotlivci
1. NICOLE ZEMANOVÁ – 

15 let, TJ SA Špičák, sjezdové 
lyžování.

Na Olympiádě dětí a mládeže, 
kterou v lednu 2020 pořádal 
Karlovarský kraj, obsadila Nicole 
1. místo ve slalomu a 4. místo 
v obřím slalomu. Opakovaně pak 
získávala pódiová umístění na 
republikových závodech ve slalomu, 
obřím slalomu a superobřím slalomu 
a svými výsledky se ve své kategorii 
dostala v celkovém hodnocení 
českých závodnic na absolutní 
1. místo, čímž si zajistila místo 
v české reprezentaci starších žaček.

2. BÁRA GALUŠKOVÁ – 
14 let, Klub vodních sportů Sušice, 
kanoistika.

Vítězka Českého poháru 
žáků 2020 a vicemistryně České 
republiky 2020. Na MČR juniorů 
mladších skončila jako žákyně na 
4. místě a vyjela si právo startu 
v Českém poháru seniorů pro rok 
2021 mezi 30 nejlepšími seniorkami 
a profesionálkami. V týmové 
kajakářské soutěži MČR mladších 
juniorů startovala mezi hochy 
a s partnery z oddílu KVS Sušice 
získali společně zlatou medaili.

3. MATYÁŠ ROUBAL – 10 let, 
Šachklub Sokol Klatovy, šachy

Klatovský talent, který se ve  
své kategorii do 10 let probojoval 
do reprezentace České republiky. 
V roce 2020 vybojoval 2. místo 
na MČR v praktickém šachu 
a 3. místo na MČR v rapid šachu. 
Dále reprezentoval na mistrovství 
Evropské unie, kde se umístil na 
11. místě. Na mistrovství světa v on-
line šachu obsadil skvělé 25. místo 
v evropské části MS. Matyáš je 
součástí základní sestavy družstva 
v extralize dorostu a nejmladším 
členem B družstva dospělých 
v krajském přeboru.

4. KAROLÍNA BEZPALCOVÁ 
– 17 let, Vodní záchranná služba 
ČČK Klatovy 

V roce 2020 obsadila v Táboře 
celkové 2. místo na mistrovství 
České republiky v plážových 
disciplínách a 2. místo v náročné 
disciplíně Oceanman (kajak – surf – 
plavání). Svými výkony se Karolína 
probojovala do reprezentace České 
republiky, která se měla účastnit 
mistrovství Evropy a dalších 
mezinárodních závodů ve vodním 
záchranářském sportu.

5. LUKÁŠ MAREK – 18 let, SK 
Klatovy 1898, fotbal.

Kapitán a vůdčí osobnost 
družstva staršího dorostu hrající 
v sezoně 2020/2021 divizi skupiny 
A. V přípravě již nakoukl i do 
A mužstva mužů. Perspektivní 
fotbalista s velkým přehledem na 
hřišti, jehož předností je rychlost, 
nebojácnost a široká využitelnost. 
V současnosti nastupuje jako krajní 
záložník, což mu svědčí asi nejvíce.

6. KAROLÍNA MACHOVÁ – 14 
let, Atletika Klatovy, atletika.

Na Mistrovství České republiky 
žáků a žákyň na dráze 2020 obsadila 
ve vrhu koulí 7. místo (12,02 m) 
a v hodu oštěpem též 7. místo 
(36,66 m). Na MČR žáků a žákyň 
v hale pak ve vrhu koulí 4. místo 
(12,15 m). Na mistrovství Plzeňského 
a Karlovarského kraje ml. a st. žactva 
obsadila v kouli 2. místo (11, 50 m) 
a v hodu oštěpem 4. místo (31,73 m). 
Na mistrovství Plzeňského kraje st. 
žákyň se pak ve vrhu koulí Karolína 
umístila na 1. místě (11,47 m).

Dospělí – jednotlivci
1. ANTONIE GALUŠKOVÁ – 

19 let, KVS Sušice, kanoistika.

Poprvé si jako amatérská 
sportovkyně vyjela seniorský 
reprezentační dres, kde jsou 
pouze 3 české reprezentantky. Na 
Mistrovství Evropy seniorů 2020 
v Praze získala v týmech zlatou 
medaili a v individuální kategorii 
skončila na 9. místě. Na ME 
v Krakově v kategorii do 23 let pak 
získala jako nejmladší závodnice 
individuální bronzovou medaili 
a 3. místo vybojovala i v týmech. 
Nadále zůstává v reprezentaci 
České republiky i pro ME seniorů 
2021.

2. FILIP LAGRON – 18 let, 
Hammers gym, kickbox.

Vítěz jednoho z největších turnajů 
v Evropě – Irish open 2020 v disciplíně 
lightcontact junioři –79 kg. V Teplicích 
pak získal titul mistra České republiky 
2020 v disciplíně kicklight muži – 
79 kg a vicemistra České republiky 
v disciplíně lightcontact muži –79 kg. 
Je členem reprezentačního týmu ČR.

3. VOJTĚCH KOŽELUH – 
28 let, Atletika Klatovy, atletika.

Na mistrovství České republiky 
mužů a žen na dráze 2020 obsadil 
7. místo na 3 000 m překážek 
(9:35,97). Na Mistrovství Jihočeského, 
Plzeňského a Karlovarského kraje se 
umístil na 2. místě na 110 m překážek 
(19,78) a na 4. místě na 1 500 m 
(4:10,64). Na mistrovství Plzeňského 
kraje v hale pak obsadil 3. místo na 
60 m překážek (10,69).

4. JIŘÍ DOLEJŠ – 37 let, TJ 
Sokol Mochtín, MTB ultramaraton.

Při své 2. účasti v nejextrémnějším
non-stop závodě ve střední Evropě 
„1000 Miles Adventure“, který 
vede přes české a slovenské hory 
z nejzápadnějšího města ČR Hranice 
u Aše až do Nové Sedlice na hranici 
mezi Slovenskem a Ukrajinou a měří 
přes 1 600 km, obsadil Jiří Dolejš 
v roce 2020 na horském kole 6. místo 
v čase 9 dní, 23 hodin a 48 minut. 
Do 10. ročníku tohoto závodu, 
který byl asi nejdeštivější v historii, 
odstartovalo 162 závodníků a do cíle 
jich dorazilo pouze 46.

5. ADAM AIZNER – 21 let, SK 
Klatovy 1898, fotbal.

Hráč A mužstva mužů hrající 
v sezoně 2020/2021 divizi skupiny 
A a nejlepší střelec mužstva v neúplné 
podzimní části soutěže. Jeho předností 
je rychlost a dobré zakončení, což 
ho předurčuje do pozice hrotového 
útočníka, ale je schopen hrát i na 
pozici krajního záložníka. Adam 
na sobě stále pracuje, což mu může 
otevřít dveře i do vyšší soutěže.

6. ADAM KONČAL – 18 let, 
KST Klatovy, stolní tenis

Mladík z klatovského Klubu 
stolního tenisu byl ústřední postavou 
týmu při kýženém postupu do třetí ligy 
mužů. V postupové sezoně 2019/2020 
odehrál v divizi celkem 41 „singl“ 
zápasů, z nichž 40 vyhrál. Aktuální 
umístění v žebříčku České republiky: 
194. místo, v Plzeňském kraji: 7. místo, 
v okresu Klatovy: 1. místo, ELO: 1937.

Mládež – kolektivy
1. Družstvo mladších juniorů 

Klubu vodních sportů (KVS) Sušice, 
kanoistika.

Tým ve složení Karel Turner, 
Zdeněk Galuška a Bára Galušková se 
v roce 2020 stal poprvé v historii KVS 

Sušice mistrem 
České republiky 
juniorů mladších, 
přičemž porazil 
i favorizovanou 
Duklu a USK 
Praha.

D o s p ě l í 
– kolektivy

1. Družstvo 
mužů Klubu 
stolního tenisu 
Klatovy, stolní 

tenis.
Tým ve složení Adam Končal, 

Lukáš Zahradník, Daniel Javorský, 
Jakub Pergler a Miroslav Jehlík 
ovládl v sezoně 2019/2020 divizní 
soutěž a zajistil si postup do 3. ligy, 
kam se vrátil po několika letech. 

Trenéři
1. VLADISLAV GALUŠKA – 

55 let, KVS Sušice, kanoistika.
Hlavní trenér střediska juniorů 

pro jižní a západní Čechy, trenér 
KVS Sušice a oceněných sportovců 
Báry Galuškové, Antonie Galuškové 
a družstva mladších juniorů KVS 
Sušice, které v roce 2020 získalo 
zlatou medaili na Mistrovství ČR.

2. MICHAL HOFFMANN – 44 
let, SK Klatovy 1898, fotbal.

Trenér A družstva mužů, které 
se po neúplné podzimní části divize 
sk. A 2020/2021 nachází na 7. místě. 
Za své krátké působení dokázal 
mužstvo stmelit a ukázat hráčům 
správný směr, kterým se mohou ve 
své výkonnosti posouvat. 

3. RADEK MAŠÁT – 44 let, 
Sport Club Klatovy, fl orbal

Úspěšný fl orbalový trenér, který 
již několik let dosahuje s družstvy 
dívek vynikajících výsledků. 
V loňském roce dovedl žákyně 
klatovského oddílu v kategorii 
do 14 let k senzačnímu 2. místu 
na mezinárodním turnaji Prague 
Games 2020.

4. JAN POTUŽNÍK – 45 let, SK 
Klatovy 1898, fotbal.

Trenér družstva starších žáků, 
které se po neúplné podzimní 
části krajského přeboru 2020/2021 
nachází na 1. místě. Ambiciózní 
trenér, který je náročný nejen k sobě, 
ale především ke svým svěřencům.

5. JAN PRÁŠEK – 60 let, TJ 
Sušice, atletika.

Úspěšný trenér a vedoucí 
atletické přípravky, který se již řadu 
let obětavě věnuje dětem začínajícím 
v Sušici s atletikou a nejinak 
tomu bylo i v roce 2020. K tomu 
je též stále aktivním rozhodčím 
a funkcionářem TJ Sušice.

Rozhodčí
ZUZANA ŠPINDLEROVÁ 

– 33 let, fotbal
Z k u š e n á  r o z h o d č í 

z Bezděkova, k terá je 
nasazována na utkání mužů 
v krajských soutěžích, ale 
také na první ligu žen v roli 
hlavní i pomezní sudí. V roce 
2020 z pozice „lajnovky“ 
odmávala kvalifi kační utkání 
o postup na ME žen mezi 
domácím Kazachstánem 
a Severní Makedonií (0:3). 
Navíc si v srpnu loňského 
roku odbyla premiéru coby 
rozhodčí v nejvyšší futsalové 
lize mužů.

Síň slávy
JOSEF RŮŽIČKA – 81 let, TJ 

Tatran Železná Ruda
Významná postava běžeckého 

lyžování okresu Klatovy. V roce 
1972 byl zvolen předsedou TJ Tatran 
Železná Ruda (kde funkcionaří 
dodnes) a zároveň i předsedou 
oddílu lyžování, který dlouhodobě 
patří k nejlepším v Plzeňském 
(dříve Západočeském) kraji. Sám 
v té době patřil k předním lyžařům 
– běžcům okresu Klatovy. Navíc 
i trénoval a organizoval významné 
běžecké závody jako Belvederská 
lyže, Běh Železnorudskem, 
mistrovství Západočeského kraje, 
Zimní olympiády, atd. Pod jeho 
vedením vyprodukoval oddíl 
lyžování Tatranu Železná Ruda 
nespočet skvělých lyžařů, včetně 
reprezentantů. Ještě nedávno 
nechyběl na žádném přespoláku 
v rámci seriálu běžců mimo dráhu 
okresu Klatovy, a když je sníh, 
je možné jej každý den vidět na 
běžkách. Velkou odměnou za 
celoživotní tréninkovou dřinu mu 
byl zisk titulu mistra světa v běhu na 
lyžích na 15 km klasicky v kategorii 
nad 75 let, který získal v roce 2016 ve 
fi nském Vuokatti. Pod jeho vedením 
vybudovala TJ Tatran nejen běžecký 
areál na Belvederu, ale i pěkný 
lyžařský areál pro sjezdové lyžování 
Alpalouka na Špičáku. Celá řada 
vychovaných běžců přešla navíc 
do nově vzniklého biatlonového 
klubu při TJ Tatran, kde měli též 
výrazné úspěchy v rámci České 
republiky. V roce 1987 obdržel 
za svou obětavou práci s mládeží 
Cenu Otakara Jandery a Čestné 
uznání ČSTV za zásluhy a rozvoj 
československé tělesné výchovy. 
Letos vstupuje Josef Růžička do 
Síně slávy jako sportovní osobnost 
roku 2020 okresu Klatovy.

Pavel Šot, PSS Klatovy

První gól jsem dal už ve čtvrté 
minutě, pak se hraje útočníkovi 
lépe. Přišly další góly, jeden dva 
byly od soupeře takové dárečky. 
V prvním poločase na mě byla ještě 
jasná penalta, sám hráč se přiznal, 
ale sudí po konzultaci s VAR ji 
nakonec nenařídil. Měl jsem i další 
šance a mohl přidat klidně jeden, 
dva góly navíc,“ hodnotil své 
nejproduktivnější soutěžní utkání 
kariéry.

Míč z výjimečně povedeného 
zápasu schoval patnáctiměsíční 
dceři Noelie Sarah. Balon jí slíbil 
v případě, kdy s ním v utkání nastřílí 
tři a víc branek. „Hned ráno mi ho 
přinesla k posteli a chtěla si se mnou 
kopat. Takhle s balonem jsme si 
hráli poprvé, sliboval jsem jí to od 
začátku sezony a jsem rád, že jsem 
jí to mohl splnit,“ usmíval se muž, 
jehož v Polsku vzhledem ke střelecké 
fazoně přirovnávají k národní ikoně 
Robertu Lewandowském. „Ten je ale 

Klub vodních sportů Sušice, 
jmenovitě Vladislav Galuška a jeho 
dcery a tým mladších juniorů 
fi gurují na předních místech tradiční 
ankety o nejúspěšnějšího sportovce 
okresu Klatovy. Doufejme, že 
sušičtí kajakáři úspěšně ponesou 
jméno své rodné hroudy ve světě 
i v nadcházející sezoně. Na jejich 
plány jsem se zeptal trenéra a otce 
oceněných děvčat Vladislava 
Galušky. 

Gratuluji k ocenění na všech 
frontách za rok 2020. Jaképak 
vrcholné podniky máte letos 
v kalendáři? „Kalendář je opět 
nafouknut k prasknutí, ovšem je 
otázkou co nám Covid blázinec 
a vlády různých zemí dovolí. 
Tonička má už někdy na konci dubna 
ME seniorů v italské Ivrei. Až poté, 
v půlce května, začínají nominace 
do národního týmu 2021 seniorů, 
třiadvacítek a juniorů. Uvidíme, zda-
li bude Tonička schopna i letos obhájit 
reprezentační dres, pevně věřím že 
ano. Bitva o seniorský reprezentační 
dres nebude jednoduchá. 

Barunka má ve svých 15 letech 
první juniorskou sezonu před sebou. 
Je to kategorie, která už začíná 
zavánět profesionalizmem a mnoho 
jejich soupeřek věnuje přípravě na 
sezonu maximum.  Mnoho juniorek 
trávilo zimní či jarní přípravu na 
Reunionu či ve Francii. Od toho co 
se holkám povede v nominacích do 
reprezentačního týmu se pak odvíjí 
celá sezona. Junioři a U23 mají ME 
v Solkanu a MS v Tacenu. Obě akce 
pořádá Slovinsko. ME dospělých 
je v Bratislavě. Letos jsou naštěstí 
velké mezinárodní akce za humny.“ 

Při říjnovém rozhovoru po 
ME v Krakově měla Antonie 
poraněnou ruku. Už je v pořádku?  
„Já věřím, že tyhle problémy jsou 

snad už historií. S reprezentační 
fyzioterapeutkou na tom dost 
pracovaly, Tonička ví, že musí 
určité partie více posilovat a věřím, 
že ten problém byl zdvižený prst 
a ona se z toho rychle poučila.  
Poslední týdny jsem jí sledoval ve 
Francii na vodě a vypadá skvěle. 
Už ji v podstatě převzal trenér 
VSC Michal Buchtel, bývalý český 
špičkový kajakářský reprezentant 
a já začínám mít pouze poradní hlas. 
Je fajn jí vidět v tréninkové partě 
s dvěma profesionálkami, Amálkou 
Hilgertovou a sestrou Karolínou 
a ještě k tomu v profesionálním 
zázemí v Praze. Tohle v Sušici 
zařídit neumím.  A já tím začínám 
mít více času na moji nejmladší 
divou Báru.“ 

J a k  p r o b í h á  v a š e 
příprava na sezónu v době 
protikoronavirových opatření? 
„Letos bohužel neklaplo zimní 
soustředění v Emirátech či Austrálii. 
Ve chvíli, kdy se v Čechách 
utahovaly covidové opratě a nemohli 
jsme podle přihlouplých předpisů 
ani na řeku do jiného katastru jsme 
se s oddílem sbalili a odjeli 1 700 km 
do jižní Francie. Zde bylo super 
počasí, děcka byla v přírodě na vodě, 
nebo na počítači dělaly něco do 
školy. Protáhli jsme si to, klidně bych 
tam zůstal další měsíc. Ale někteří 
sportovci z naší party odjíždějí 23. 3. 
do Slovinska na závod světové série. 

Do Slovinska byla nominovaná 
Bára i Tonička. Barunku čeká 
první mezinárodní ostrý start mezi 
dospěláky, Tonička si jede ozkoušet 
formu. A až se holky vrátí, doufám, 
že se bude v Čechách zase moci 
vyrazit v klidu na řeku. A jestli ne, 
tak se zase nějak zařídím.“ 

Děkuji za odpovědi.
  Eduard Lískovec

Plány oceněných z KVS Sušice

úplně jinde,“ pousmál se Pekhart při 
srovnání s hvězdou Bayernu.

Reprezentační pozvánka, kde 
si naposledy zahrál v roce 2013, 
pro vysokého útočníka s báječnou 
formou logicky musela přijít. „Hodně 
jsem před rokem na jaře pomohl 
k titulu, hrál pravidelně, ale gólů 
zase nebylo tolik, abych si zasloužil 
sem jet dřív. Teď mám čísla jiná. Za 
dlouhodobou práci, kterou v Legii 
předvádím, si tu šanci zasloužím,“ 
pověděl zkušený forvard.

Pekhart pamatuje EURO 2012 
v Polsku, teď se porve o další velký 
turnaj. „Tým je teď hodně kvalitní, 
hrát proti Česku není pro nikoho 
jednoduché. Po zlaté generaci přišel 
propad českého fotbalu, teď to jde 
zase výrazně nahoru. Hodně kluků 
hraje v top ligách a v top týmech, 
kvalita tady je, navíc gró je sestavené 
z mladých hráčů. Tenhle tým jede na 
EURO zaslouženě,“ pravil rodák ze 
Sušice.  Jonáš Bartoš
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Videokonference hejtmanky Plzeňského kraje se starosty ORP
Dne 8. března 2021 se uskutečnila další videokonference hejtmanky Pl-

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

Ředitel KHS podal stručnou informaci o situaci v kraji. V kraji bylo 
v minulém týdnu nakaženo za den 1 658 obyvatel. Je to smutný rekord 
a vymyká se zatím všemu, co v kraji bylo. Dále se zmínil o potřebě tes-
tování. Záchyt pozitivně testovaných činí v kraji 39%. Je to velmi vysoké 
číslo a značí, že přítomnost viru mezi populací je hodně vysoká. Tato čís-
la nedávají v kraji důvod k optimizmu. V kraji je v průměru 670 až 690 
hospitalizovaných, mění se pouze počet hospitalizovaných na JIP. Zmínil, 
že již bylo několik pacientů přesunuto do zdravotnických zařízení vesměs 
na Moravě. V kraji došlo za minulý týden k přírůstku 7 055 nově nakaže-
ných. Britská mutace se vyskytuje mezi testovanými v 90 %. Tato mutace 
způsobuje enormně rychlý přenos a nárůst nakažených. Populačně nejza-
saženější v kraji je skupina obyvatel ve věku 35 – 64 let, činí 50 % všech 
nakažených. Zmínil problémy s kapacitou testovacích míst, které jsou za-
hlceny požadavky na testy od zaměstnavatelů, kteří mají povinnost tes-
tovat svoje zaměstnance. Nevyužívají možný způsob samotestování nebo 
testování najatou organizací a zatěžuji testovací místa. (Pozn: v Sušici je 
zaplněna kapacita na antigenní testy do 25. 3. 2021 – vztaženo k 10. 3. 2021.) 

Starosta Sušice zmínil, že prozatím je problém vůbec sehnat samotes-
tovací sady. Důvodem jsou dlouhé dodací lhůty, nebo fi rmy na poptávku 
nereagují. Toto potvrdil i náměstek hejtmanky. 

Ředitel Krajského ředitelství PČR oznámil, že úkolem policie bylo kon-
trolovat dodržení stanovených opatření. Zhodnotil, že týden proběhl rela-
tivně hladce a policie zaznamenala pozitivní přístup obyvatelstva. Ocenil 
i přístup veřejnosti k organizované akci v Praze o víkendu. Byl zachycen 
autobus z Plzeňska, který dovážel pouze 12 lidí na tuto akci. Ocenil tak 
přístup občanů Plzeňska, kteří účast na této akci nepovažovali za smyslu-
plnou, chápou závažnost situace a chovají se rozumně. 

Ředitel Krajského ředitelství HZS informoval o plošné dezinfekci 
venkovních prostorů měst a obcí. Zdůraznil, že HZS je ochoten pomoci 
s dezinfekcí, pokud by měl někdo problémy. 

Vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu seznámil se situa-
cí s očkováním v kraji. Očkováno je v kraji 44 054 osob první dávkou 
a 13 349 osob druhou dávkou. Seniorů 80+ je naočkováno 15 982. Se-
známil se zámyslem očkování praktickými lékaři. V minulém týdnu 
bylo v kraji přihlášeno k očkování 11 praktických lékařů, kteří měli 
zaregistrováno každý cca 100 osob. Měli obdržet závoz vakcíny Astra 
Zeneca. Bohužel vinou distributora nebyl závoz realizován. Tento tý-
den je v kraji připraveno 13 000 dávek a v příštím týdnu je přislíbeno 
14 500 dávek vakcíny. Na návrh starosty Sušice zda by nešlo zveřejňovat 

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP SUŠICE INFORMUJE:
podrobněji údaje o proočkování po různých kategoriích, místech, apod. 
odpověděl, že na stránkách KÚ se připravuje takové údaje zveřejňovat. 
Měly by být zveřejněny již tento týden. 

Náměstek hejtmanky pro dopravu připomněl změny v dopravě realizo-
vané od 7. března 2021. Doprava přešla na prázdninový režim. 

Poté proběhla debata o testování zaměstnanců podniků nad 50 osob, 
které se dotýkají i úřadů obcí s rozšířenou působností. Města si musejí za-

jistit testování sami buď nákupem samotestovacích sad, nebo dodavatel-
ským způsobem. (Pozn: město Sušice nebude zatěžovat nemocnici či jiné-
ho poskytovatele. Jsou nakoupeny samotestovací sady a úředníci se budou 
testovat sami na pracovišti.) 

Hejtmanka na závěr poděkovala starostům za účast a vyjádřila přání, 
aby se situace začala stabilizovat a život v kraji se postupně zklidnil. 

Krizový štáb ORP Sušice



černozemně. Dovezu sám, max. 
5 km od Sušice. Zn. Jen kva-
litní. Tel. 606 633 919
Koupím staré pivní láhve s li-
tými nápisy, staré zápalkové 
nálepky a krabičky, reklamní 
plechové a smaltované cedule, 
papírové dopisní zálepky, sta-
ré pohlednice Sušice a okolí. 
Přijedu! Tel. 606 494 996

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronájem bytu od července 
2021 2+1 (50m2) – Volšovská 
ulice. Dlouhodobě. Telefon. 
732 800 874
Hledám ke koupi nebo do 
pronájmu zahrádku v Sušici 
a okolí. Tel. 607 839 779 
Koupím velký stavební poze-
mek (nejlépe u lesa), popřípa-
dě i s chalupou, v oblasti mezi 
Kašperskými Horami a Mod-
ravou. Platím nadstandardně 
a v hotovosti. Tel. 606 633 919
Hledám pronájem malého 
bytu v rod. domku na vesni-
ci. Důchodce. Tel. 606 406 010 
Koupím garáž, nejraději v Sir-
kařské ulici. Tel. 608 143 398
Koupíme stavební pozemek 
(i se starou stavbou) s výhle-
dem do krajiny do cca 20 km 
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Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin 
bude 1. 4. 2021 ve 12 hod.

PRODEJ
Prodám: lištovou sekačku 
ELITE 402, délka lišty 80 cm 
+ náhradní díly. Vhodná do 
menší zahrady. Cena dohodou. 
Tel. 723 940 328
Prodám 4 vyzimovaná včel-
stva i se zánovními nástav-
kovými úly. (3 roky) Rám-
ková míra 39x24. Info na tel. 
+420 604 538 120
Prodám auto Suzuki swift, 
rok výroby 2000, najeto 
83.000, první majitel, cena 
10.000 Kč. Tel. 737 873 307 
Prodám: Kotel ÚT, Viadrus 
U22, litina, 2.000 Kč. Tříram. 
lustr, mosaz, 500 Kč. Hodi-
ny stojací, kukač. na bater. 
500 Kč. Tel. 723 308 857
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejo-
malby. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím starší moped, nebo 
skútr i s poruchou za účelem 
přibližování se. Důchodce. 
Tel. 606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé dřevo 
na topení v okolí Sušice. Te-
lefon 773 997 016 
Koupí m (2)  mu l t i k á r y 

od Sušice. Volejte, prosím, na 
tel. 608 702 468 
Koupím nemovitost – byt, po-
zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dnů. Tel. 
605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro 
prodej, darovací smlouvu, dě-
dické řízení, úvěr, hypotéku, 
účetnictví apod. – kvalitně 
a rychle. I. Drábková, Sušice. 
Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Převíjení třífázových a svě-
telných elektromotorů – Leto-
vy 43. Tel. 376 396 324. Mob. 
723 327 101.
Hledám šikovného samostat-
ného řemeslníka – kutila pro 
drobné opravy na domě blíz-
ko Petrovic u Sušice – nátěry 
dveří, opravu komínu, opra-
vy venkovní dlažby, drob-
né zednické práce atd.. Tel. 
773 997 016 
Nabízím jazykové a stylistic-
ké úpravy textu, korektury ba-
kalářských a magisterských 
prací, přípravu na maturitní 
a přijímací zkoušky z českého 
jazyka, doučování. Více infor-
mací na www.hezkycesky.top, 
tel. 606 49 49 96
Potřebujete opravit oděvy, 
u ší t  pol š t á řek ,  v y t vo ř i t 
patchworkovou dečku, tašku 
a nebo někoho obdarovat? Vy-
tváříme ručně různé dárečky 
a děláme menší opravy oděvů. 
Přijďte nás podpořit. Koli-
nec 28 – obecní úřad. 
Hledám brigádu jako strážný 
– hlídač apod. Důchodce. Tel. 
606 406 010
On l i ne  v ý u k a  a ng l ič t i -
ny, př íprava na matur itu, 
opravné i přijímací zkoušky. 
D oučová n í  ZŠ /SŠ.  Te l . 
776 180 080
Hledám brigádně jakoukoliv 
práci – soboty, neděle – i za 
špatného počasí – výkopové 
práce, na stavbě, v lese a pod. 
Možno volat po 15 hod. Tel. 
604 880 966
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, 
židlí a čalounění, Zdeněk Ku-
beš, telefon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svá-
žu diplomové práce. Tel. 
739 744 687
Nabízím – stříhání živých 
plotů, ovocných stromů, se-
čení trávy a údržbu zahrad. 
Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. 
Tel. 721 484 172

Vážení klienti a přátelé cestovní kanceláře Tempo tours, 

přestože i nadále musíme mít zavřenou naši kancelář,

JSME PRO VÁS STÁLE NA PŘÍJMU 

na našem e-mailu 

tempo@tempotours.cz 

nebo na mobilních číslech 

603 180 130 Pavla Sulanová  

603 503 595 Miroslava Drýková

od pondělí do pátku 9 – 17 hod

LETNÍ TÁBOR

Popovice u Benešova
8.8. – 21.8.2021

• Ubytování ve stanech s podsadou po 2 dětech
• Cena  3 900 Kč pro člena
  4 900 Kč pro nečlena
• V ceně je zahrnuta cesta na tábor autobusem tam i zpět
• Přihlášky k dispozici v kanceláři pionýrské skupiny
 (úterý 16–17 hod) nebo na webu www.psotava.cz
• Kontaktní osoba: Petr Darda (hlavní vedoucí tábora)
    tel.: 777 355 480
    e-mail: p.darda@narodni-divadlo.cz

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Otava Sušice, 

Nuželická 60, 342 01 Sušice

Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

Casting – Barrandov, s. r. o.
Registrace do komparzních a epizodních rolí
v seriálu Policie Modrava (2021)

Od konce května 2021 se budou na jihozá-
padě Čech opět natáčet další díly úspěšného 
seriálu Police Modrava TV NOVA. Natáčení 
povede jako vždy velmi precizní režisér Jaro-
slav Soukup.

Bydlíte-li v okolí míst, kde se bude natá-
čení konat (Annín, Čeňkova Pila, Dlouhá 
Ves, Hartmanice, Janovičky, Kašperské 
Hory, Klatovy, Modrava, Nezamyslice, Pl-
zeň, Rabí, Radešov, Srní, Sušice, Velký Bor 
nebo Železná Ruda) a rádi byste se takovéhoto 
natáčení zúčastnili, pak tu jste zcela správně.

Nabízíme vám možnost účastnit se natáčení 
a k tomu ještě dostat odměnu.

Pokud se přihlásíte, můžete být vybráni do 
komparzní role, případně i do epizodní role.

Když si vás produkce vybere, uvidíte 
jak takové natáčení probíhá a stanete se 
i jeho součástí.

Například v Sušici se mimo jiné budou natáčet 
dvě lokace s větším množstvím komparzu:

a) Tradiční kloub (diskotéka): minimálně 100 
mladých lidí – kompars. Věk cca od 18 – 38 let. 
Přibližně 50% holek, 50% kluků;

b) Gymnázium: studenti gymnázia.
Celkem budeme obsazovat velké množství 

lidí všech věků.
Kvůli aktuální epidemické situaci se bude 

registrace i casting provádět výhradně elektro-
nicky. Nemusíte tedy nikam jezdit, jak tomu 
bylo v minulosti.

S ohledem na bezpečnost všech zúčastněných 
bude natáčení probíhat při dodržení přísných 
protiepidemických opatření.

Adresa pro více informací a registraci:
Casting-Barrandov.cz/PolicieModrava.html (fungu-
je i jako odkaz)   těšíme se na vás

tým Casting – Barrandov, s.r.o.

/@skc.sirkus



Pokračujeme v naší husitské epo-
peji, přátelé.

Řekli jsme si, že se v Praze od 11. 
listopadu do 22. prosince 1433 schá-
zí Svatomartinský sněm. Převládá 
zde křídlo umírněných kališníků. 
Juan Palomar nabízí dohodu – tzv. 
kompaktáta – výměnou za mír. Pol-
ní vojska v čele s Prokopem Holým 
však kompromisní návrh Basilejské-
ho koncilu považují za zradu husit-
ského programu. Sněm přikazuje 
zemskému správci, Aleši Vřešťov-
skému z Riesenburka, zavést v zemi 
pořádek. Holý je označen za zem-
ského škůdce a jeho vojska posta-
vena mimo zákon. Na jaře 1434 je 
svolána zemská hotovost. Hlavní 
slovo v ní připadlo koalici katolic-
kých a kališnických pánů. Třicátý 
květen. Lipany. Toho dne, „obojí 
vojsko Sirotků i Táborů z dopuště-
ní Božího (…) poraženo byvši, za-
hynulo a úplně bylo válečně potře-
no. A tam i oba Prokopové, kteří 
byli správci oněch vojsk, Táborů, 
jenž se nazýval Holý a druhý Sirot-
ků, Malý, byli zabiti. Pán nechť se 
smiluje nad dušemi jejich.“ (Měst-
ská kniha českobrodská)

Opusťme nyní, již podruhé, li-
panské bojiště a zastavme se u role 
Sušice. Byla jednoznačně husitská – 
zdá se, že zde již v době Kostnického 
koncilu působil kazatel Havel (poz-
ději se stane táborským knězem). 
Na jeho kázání se hrnuly zástupy. 
Pokud se týče sušického panstva, 
zůstal stát na straně katolické Jan 
z Rýzmberka. Jeho hrad Rabí se stal 
útočištěm a oporou všech nepřátel 
kalicha v kraji a stálou hrozbou pro 
Sušici. Na stranu husitů se připojil 
Jan z Hradce, majitel pevného hra-
du – Velhartic. (Jeho syn Mehnart, 
majitel nedalekých Horažďovic, byl 
naopak velkým odpůrcem husitů.) 
Nebo třeba pan Petr Zmrzlík ze Svo-
jšína, nejvyšší mincmistr Království 
českého a zástavní pán hradu Kašper-
ka. I jeho synové se postavili na stra-
nu husitů a posádka na hradě Kašper-
ku byla významnou oporou kalicha.
Po vzpouře Prahy, sešly se v Žinko-

vech (obec vzdálená necelých 8 km 
západně od Nepomuku) zástupy lidu 
z Klatov, Domažlic, Sušice a Plz-
ně, organizované knězem Korandou 
a vojensky vedené panem Břeňkem 
z Dolan i dalšími drobnými šlechtici 
z Pošumaví.

Po založení Tábora se k „Boží-
mu městu“ přihlásila i Sušice a zů-
stala členem táborského svazu až 
do jeho zániku. Sušičtí se účastnili 
všech významných bitev – napří-
klad dobývání Švihova (1425), ob-
léhání Plzně (1426), obléhání Zví-
kova (1429). V roce 1432 pomáhali 
při dobývání hradu Lopaty, který 
patřil Zikmundovu přívrženci vla-
dykovi Habartovi z Hrádku. Suši-
ce byla například jmenována i na 
sjezdu táboritů při uzavření pří-
měří po dobytí Tachova (1428).
Pokud se týká Rabí – v dubnu roku 
1420 ho Jan Žižka dobyl. Pak, 
10. října 1420, dobude Horažďovice 
a odtáhne k Malému (Panskému) 
Boru. Zdejší tvrz hájila rožmber-
ská posádka. Ta se nakonec vzdává 
a 12. října Žižka tvrz vypálí. V tu 
chvíli však netuší, že se u Horaž-
ďovic shromáždilo silné vojsko Ol-
dřicha z Rožmberka, plzeňských 
a jihočeských katolických pánů a ra-
kouských, německých a uherských 
žoldnéřů, které na pomoc svým pod-
daným vyslal král Zikmund. Žiž-
ka je nucen stáhnout se od hořícího 
hradu na nedaleké návrší s román-
ským kostelíkem sv. Maří Magdale-
ny. Je obklopen kamennou hřbitovní 
zdí. Díky strategicky dobře zvole-
nému místu v kombinaci s vozovou 
hradbou husitský vojevůdce nájezdy 
katolické těžké jízdy odrazil a ná-
slednou krvavou bitvu vyhrál. A za-
jistil tak husitům politické ovládnutí 
jižních Čech. Při druhém obléhání 
Rabí v červenci 1421 přišel Žižka 
o své jediné zdravé oko.

Sušičtí hráli významnou roli 
i po bitvě u Lipan, ale o tom poz-
ději. (Více na www.mestosusice.cz)

Buďte pevni ve víře, přátelé!
20. března 2021
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Sušice a rebelové

Mezi těmi, kteří správně poznali 
minulou hádanku, byla Eliška Val-
vodová z Petrovic u Sušice, která na-
psala: „Dobrý den, domnívám se, že 
na fotografi i je zámeček s přilehlými 
hospodářskými budovami v Nemil-
kově u Velhartic.“

Nemilkov, 650 m., správně spa-
dá pod obec Velhartice, od které je 
vzdálen 1,5 km západním směrem. 
Od Petrovic u Sušice leží 8 km se-
verozápadním směrem. Dále odtud 
po silnici II/171 můžete pokračovat 
ve směru na Běšiny. Po asi 2,5 km 
sjezdu z táhlého kopce narazíte na 
železniční přejezd a hned vpravo od 
něho uvidíte nemilkovské nádraží, 
které v tradiční soutěži o nejkrás-
nější nádraží v ČR, pořádané aso-
ciací Entente Florale pod záštitou 
stálé komise pro rozvoj venkova 
Senátu Parlamentu České republi-
ky, postoupilo do nejužšího výběru 
10 nejlépe hodnocených staničních 
budov v železniční síti Českých 
drah. Spolu s nádražím v Mnicho-
vicích nakonec získalo titul Pohád-
kové nádraží. Prochází tudy želez-
niční trať Horažďovice – Domažlice. 

Nemilkovem protéká řeka Ost-
ružná. Kromě zámku jsou zdejšími 
pamětihodnostmi boží muka a kap-
lička sv. Marty ve středu vesnice při 
hlavní silnici. Na jižním okraji vsi 
pod zámkem je opuštěný Rajtma-
jerův mlýn bez funkčního vodního 
pohonu s dochovaným uměleckým 
složením. 

Turisté mohou v Nemilkově 
využít možnost k ubytování se. Na 
motoristy může ale při vjezdu sem 
od Sušice nepříjemně působit mo-
hutný stín a větve přerostlých stro-
mů po obou stranách silnice, čímž 
je zámek po levé straně příjezdové 
silnice dokonale skryt. 

V katastrálním území Nemilkov 
leží i Braníčkov a Tvrdoslav. V okolí 
zde rostou památné duby. 

První písemná zmínka z Nemil-
kova je z r. 1382, z doby, kdy zde byla 
tvrz, ze které se dodnes v zámku do-
chovaly zbytky zdiva patrné v inte-
riérech a sklepení. K přestavbě na 
renesanční zámek došlo v 16. stol., 
na více místech fasády jsou patrná 
psaníčková sgrafi ta. Další úpravy 

probíhaly koncem 18. století v ba-
rokním slohu. Následné přístavby 
v 19. stol. jsou v klasicistním duchu. 
K dalším úpravám došlo v roce 1962. 
Od roku 2016 je zámek opravován 
novými majiteli.

Za další zprávu děkuji Luďko-
vi Kolářovi: „Dobrý den, dnešní 
fotohádanka nabízí pohled na are-
ál zámku, který se nachází v Ne-
milkově. Zámek má od roku 2016 
nové majitele, kteří se pustili do vy-
klízení a oprav a vrací tak původ-
ní vzhled a krásu. V loňském roce 
byla opravena věž zámku. Majitelé 
rovněž umožňují prohlídky zám-
ku a pořádají třeba akce pro děti 
a výstavu Má vlast cestami proměn 
na dvoře zámku. Více se lze dozvě-
dět na www. zamek-nemilkov.com, 
kde jsou fotografi e z rekonstruk-
ce a i historické, které ukazují, jak 
zámek vypadal v minulosti, před 
tím, než zde začalo hospodařit ze-
mědělské družstvo.“ 

Jan Mautner ze Zámyšle: „Na 
fotografi i v Sušických novinách č. 
5/21 je areál zámku a hospodářské-
ho dvora v Nemilkově (obec Velhar-
tice). Zámek vznikl na konci 18. sto-
letí barokní přestavbou z původní 
renesanční tvrze. Od roku 1802 pa-
třil rodu Schreinerů, z nichž nejzná-
mějším je Gustav Schreiner, který 
zámek zdědil na samém počátku 
20. století (asi v roce 1901). Gustav 
Schreiner byl právníkem a nějaký 
čas i poslancem zemského sněmu. 
V okolí se zasloužil o výstavbu sil-
nic a např. i o založení gymnázia 
v Kašperských Horách. Od císaře 
Františka Josefa I. obdržel za svoji 
činnost Řád železné koruny.

V roce 1945 byl zámek konfi sko-
ván na základě Benešových dekretů. 
Později sloužil jako kanceláře JZD 
Nemilkov a po sloučení JZD Hlav-
ňovice. Areál dvora sloužil k chovu 
dobytka, uskladnění obilí a zeměděl-
ských strojů a v části byla i závodní 
jídelna. Nyní je zámek opravován 
novými majiteli.“ 

O složitém stavebním vývoji 
svědčí její půdorys, který má tvar 
blízký tvaru latinského kříže. Stavba 
je složená ze čtyř nestejně širokých 
a dlouhých křídel obdélníkového tva-

POZNÁVÁTE?

Celoživotní dílo uznávaného 
šumavského historika, odborníka 
a publicisty. Připravil L. Moulis 
(Premiéra)

Film je dokumentárním por-
trétem historika PhDr. Vladimíra 
Horpeniaka, ředitele Muzea Šuma-
vy v Kašperských Horách. Převáž-
nou část svého života naplnil úsilím 
o revitalizaci a zachování historické 
paměti Šumavy. Tímto tématem se 
zabývá nejen jako vědec-historik, ale 
především jako celoživotní aktivista 
za novodobé „probouzení“ oblasti. 
Jeho snahou je obnovit zpřetrhané 
vazby mezi minulostí a současnos-
tí. Tato činnost je výsledkem silných 
citových vazeb Vladimíra Horpeni-
aka ke kraji i jednotlivým místům. 
Je autorem několika knih o Šumavě 
určených široké veřejnosti, mnoha 
odborných a populárně naučných 
publikací, novinových článků a roz-

Šumava Vladimíra Horpeniaka
hlasových pořadů. V současné době 
je rovněž jedním z nejvíce médii 
využívaných respondentů na histo-
rickou problematiku regionu. 

„Přes veškeré nepřízně, které za-
sáhly náš kraj, se zdá, že Šumava má 
v sobě neobyčejnou sílu, že byla na-
prosto marná snaha zbavit jí jejího 
kouzla, vyhnat z ní ducha, učinit z ní 
cvičiště, vyrabovat bohatství pod 
zemí a na zemi. Pro plný smysl ži-
vota přítomného a budoucího v této 
krajině je důležité vědomí historic-
ké paměti.“ 

Tato slova napsal V. Horpeniak 
v jedné ze svých knih. Vyjadřují 
hlavní motto člověka, který navra-
cení historické paměti věnuje veške-
ré své úsilí a výčet jeho rozsáhlých 
aktivit zde není možné uvést.

Vysílání: 6. 4., 12.25 hod., ČT2
Opakování: 9. 4., ČT2., 12. 4., 

ČT2   připravil Ivan Nikl

Foto Petr Fabian, www.hrady-zriceniny.cz

Od roku 2020 vychází v SN se-
riál o obcích ORP Sušice. (Základní 
údaje, historie, pamětihodnosti a ak-
tuální život v obci.) V čísle 17/2020 
vyšel díl o Podmoklech a nedávno 
do redakce napsal starosta obce Petr 
Pavlíček, že se jim na základě tohoto 
článku ozval pan Jaroslav Fischl až 
z Izraele, kam odešel po „vítězném 
únoru“ před více než 70 lety, a že 
s ním navázali plodnou komunikaci. 

Jeho zajímavý dopis nás velice 
potěšil, proto ho přinášíme i čtená-
řům SN:

„Vážený pane starosto Podmo-
kel, pane Petře Pavlíčku,

náhoda donesla mi k rukám vý-
tisk Sušických novin, ve kterých je 
obšírně pojednáno o osadě, Pod-
mokly, která je pod Vaším dozo-
rem a starostí  všeobecně.  Mimo 
jiné informujete, že každých 5 let po-
řádáte Setkání  rodáků.  Snad bych 
byl přijat do rodácké společnosti, 
spoléhám-li se na to, že můj  pra – 
pra – pra – předek opustil Podmokly 
kdysi okolo čtyřicátých let  předmi-
nulého století a s celou rodinou se 
přestěhoval do „velkoměsta“, do Ho-
ražďovic.  V rodině známý důvod  

Nejen internet, ale i Sušické 

noviny mohou propojovat svět
stěhovaní byl, že naše malé zástěr-
ky políček nemohly uživit větší ro-
dinu. O našich hlubokých kořenech 
v Podmoklech mohou svědčit četné 
pomníky na židovském hřbitově. Bo-
hužel hřbitůvek je v tak ubohém sta-
vu, že jde lehce přehlédnout. Potěšilo 
mě velice, že pokládáte za důležité 
připomenout dnešní mládeži slávu 
starých časů a to obnovením býva-
lé synagogy. Jistě bude připomínat 
tehdejší časy. Bohužel i tragédii, kte-
rá postihla české Židy. 

Dovoluji si se představit:  Jmenu-
ji se Jaroslav Fischl, za chvíli budu 
oslavovat skoro devadesátku. Byd-
lím v Israeli, ale mám dům i v Ho-
ražďovicích. Budete-li mít zájem, 
napsal jsem dvě brožurky o Horaž-
ďovicích a o naší rodině, též něco 
o Podmoklech. 

Na konci mého povídání měl 
bych na Vás prosbu, vlastně dvě: 
1. Až bude u Vás sjezd rodáků, vyřiď-
te jim moje pozdravy. 2. Snad mohu 
být přijat do spolku pod titulem bý-
valý rodák.  Moje tělesná kondice 
nedovoluje mně cestovat, ale budu 
hrdý na místo původu naší rodiny. 
S veškerou úctou  Jar. Fischl“  ED

ru, s oplechovanou hranolovou věží 
nad severním křídlem.

Letopočet vytesaný na vstup-
ním portálu 1798, je rokem přícho-
du rodiny Schreinerů na nemilkov-
ské panství. 

Na nádvoří zámku se nachází ka-
menná kašna s letopočtem 1849. Ná-
drž má čtvercový půdorys a její stěny 
tvoří žulové desky. Uprostřed kašny 
je umístěn válcový pilířek, který vr-
cholí mísou s motivem mušle. Na bo-
cích mísy ústí chrliče.

K zámku patřil dříve park ob-
délného tvaru, který byl z větší čás-
ti lesní školkou. Jen malá část byla 
upravena jako park krajinářského 
typu. Dnes je zčásti využíván jako 
fotbalové hřiště, část je zarostlá pře-
vážně listnatými stromy, z nichž jen 
některé jsou pravděpodobně staré 
150 let. Zbytek je využíván pro chov 
dobytka. Park je na jižní, východní 
a severní straně ohrazen zbytky plné 
kamenné zdi, asi 1 m vysoké.

Existenci nemilkovského pivo-
varu a stejně tak zemanského stat-
ku můžeme předpokládat již v roce 
1382. V době, kdy pivovar vlastnili 
Schreinerové, byl většinou v proná-
jmu. Průměrný roční výstav kolem 
800 hl ho řadil k menším. Roku 1837 
začal souběžně s pivovarem fungovat 
také lihovar. Tehdejší majitel statku 
Adolf Schreiner nechal koupit vy-
řazenou parní lokomotivu. Její kotel 
byl zazděn v těsné blízkosti pivova-
ru a tím se stal prvním pivovarem 
s parním pohonem na Klatovsku. 
Ale ani tohle vylepšení nepomoh-
lo a díky konkurenčním pivovarům 
v Čachrově, Březí a Malonicích, kte-
ré mu nakonec „zlomily vaz“, byl 
v roce 1905 jeho provoz defi nitivně 
ukončen. Prostory pivovaru nadále 
využíval lépe prosperující lihovar, 
který vydržel do poslední dekády 20. 
století. Na konci roku 2012 byl celý 
objekt včetně dochovaného technic-

kého vybavení zbořen, zbyl jen vy-
soký cihlový komín. Demolici po-
volil sušický odbor památkové péče.

V době, kdy zámek vlastnili 
Schreinerové, hospodářské budovy 
i pozemky obklopující samotný ne-
milkovský zámek sloužily k potře-
bám lesní školky. Pokud stromky 
přežily zdejší drsnější klima, uchy-
tily se již kdekoliv jinde. Proto také 
stromy z Nemilkova rostou po celé 
Evropě.

Zajímavá je také malířská vý-
zdoba, v jedné místnosti jsou zná-
zorněny velkostatky v držení rodi-
ny Schreinerů, kaple jsou opatřeny 
iluzivní kresbou.

V nejstarší části zámku je vybu-
dován tzv. osvětlovací krbík, ve kte-
rém hořela louč nebo svíčky, protože 
v tomto prostoru nebylo umístěno 
žádné okno.

Překvapivé jsou neuskutečněné 
úvahy posledního majitele nemil-
kovského statku z rodu Schreine-
rů Georga z počátku čtyřicátých let 
20. století. Ten zvažoval prodej Ne-
milkova Ferdinandu Menčíkovi, sy-
novci Tomáše Bati. Tak se z nemil-
kovského statku mohla stát továrna 
na výrobu bot, pobočka zlínského 
obuvnického impéria.

Po druhé světové válce byla rodi-
na Schreinerů, kteří zde hospodařili 
přes 150 let a vystřídali se zde jejich 
4 generace, odsunuti do Německa 
a celý objekt převzal nejprve MNV 
Nemilkov a posléze JZD. Zámek po-
malu chátral, od roku 1989 byl i s při-
lehlými budovami a pozemky v ru-
kou několika vlastníků, ale nikdy 
nebyl přístupný veřejnosti. V roce 
2016 zámek našel nové majitele, ro-
diny Kaplanovu a Hagerovu, začal 
se opravovat a byl zpřístupněn ve-
řejnosti. Popřejme novým majitelům 
hodně zdaru v jejich úsilí o záchranu 
této stavební památky. 

Dohledal jsem, že k roku 1890 
bylo v Nemilkově (Nemělkově) 
a přilehlých osadách 35 domů a žilo 
zde 334 obyvatel. V současnosti je 
zde 57 domů s číslem popisným 
a 10 domů (chaty) s číslem evidenč-
ním = dohromady 67. Trvale hláše-
ných obyvatel je 146.

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

Mgr. Miroslav Buršík,
Muzeum Šumavyhttps://www.zamek-nemilkov.com/cs/gallery
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Rybičky 48 – KD Sokolovna – 18. 2. 2017 Cimbálová muzika České filharmonie – Smetanův sál – 16. 2. 2017Veselá trojka – KD Sokolovna 
– 14. 3. 2017

Žalman a spol. – Kino Sušice – 8. 2. 2017

Josef Zíma a Yvetta Simonová
KD Sokolovna – 3. 10. 2017

Láďa Křížek – Ostrov Santos – 26. 7. 2017 Los Gitanos Rubios – Veget café V jablíčku – 28. 7. 2017Dozen street – Tradiční KlOUb – 29. 4. 2017

Soubor Variace a O. Brousek ml. – Smetanův sál – 5. 4. 2018Paddý s Bangers – Smetanův sál – 16. 3. 2018 Chinaski – KD Sokolovna 30. 3. 20184TET – KD Sokolovna – 22. 2. 2018

Jiří Suchý a Jitka Molavcová – KD Sokolovna – 10. 12. 2017 Michal Hrůza a Kapela hrůzy – KDS – 18. 11. 2017 Josef Fousek – Kino Sušice – 9. 11. 2017

Gabriela Beňačková a L. Brabec – kostel sv. Václava – 19. 6. Vojta Violinist – V. c. V jablíčku – 30. 5. 2018 Čechomor – KD Sokolovna – 18. 4. 2018Orchestr Ježkovy Stopy – KD Sokolovna – 13. 9. 2018

Český komorní orchestr – Smetanův sál – 8. 11. 2018 Petra Janů – KDS – 3. 12. 2018

Pokračování pravidel hry: Pokud 
se nikomu nepodaří vstoupit na svůj 
idol, nebo pokud v sušickém kultur-
ním hadovi takový lumen ani nefi -
guruje, hraje se až do hlavy hada. Na 
toto pole musí prvnímu padnout čís-
lo přesně, to však ještě neznamená, 

že vyhrál. V ten okamžik jen kon-
čí hra kostkou a dochází k lámání 
chleba. Za každé předchozí dvojná-
sobné házení kostkou se dva body 
(pole) odečítají a za každé setrvá-
ní na oblíbenci se dva body (pole) 
přičítají. (Je třeba si to držet v hlavě 

nebo psát.) Vítězem s titulem Tur-
dus musicus sušický se stává ten, 
kdo se po součtu či odečtu dostane 
nejblíže hlavě hada, popř. komu po 
dosažení tohoto cíle, zůstane nejvíce 
bodů. (Pozn.: Při hře se může házet 
max. 2x.) text a foto Eduard Lískovec

Hana Zagorová a Petr Rezek – KDS – 18. 10. 2017

Koncerty roku 2017–2018 (pokračování deskové hry)
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