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Z důvodu šíření epidemie ko-
ronaviru vyhlásila vláda České re-
publiky 12. března nouzový stav
a 15. března plošnou karanténu. 
V Sušici hned 12. března předseda 
Krizového štábu ORP Sušice a sta-
rosta města Bc. Petr Mottl svolal za-
sedání krizového štábu a od té doby 
tento orgán intenzivně pracuje.

Nadále se také schází městská 
rada a řeší aktuální situaci. Na svém 
posledním zasedání 6. dubna projed-
návala možnosti jak občanům města 
pomoci zmírnit ekonomické dopady 
nouzového stavu. Rada projednala 
a schválila odložení plateb nájem-
ného za nebytové prostory města 
určené k podnikání na tři měsíce 
s tím, že možnost odpuštění nájmu 
bude posuzována na základě jed-
notlivých žádostí. Dále rada schvá-
lila možnost odpuštění jednoho ná-
jmu občanům v městských bytech 
v případě zdůvodněné individuální 
žádosti. -red-

Krizový štáb ORP Sušice i rada města řeší aktuální situaci

O činnosti a struktuře Kri-

zového štábu ORP Sušice po-

dává zprávu jeho tajemník 

Ing. Jaroslav Hupka: 

V současnosti můžete na inter-
netových stránkách města Sušice 
číst informace o činnosti Krizové-
ho štábu ORP Sušice v souvislosti 
s událostmi se šířením koronaviru. 
Rádi bychom vás ve stručnosti se-
známili s Krizovým štábem ORP. 
Čím je a k čemu slouží. 

Starosta Sušice Bc. Petr Mottl 
je současně starostou Obce s roz-
šířenou působností (ORP), do kte-
ré spadá dalších 29 obcí Sušicka. 
Podle krizového zákona starosta 
zodpovídá za přípravu ORP na kri-
zové situace a při vyhlášení krizo-
vého stavu zodpovídá za realizaci 
nařízených krizových opatření na 
celém území ORP. Správní úřady 
se sídlem na území správního ob-
vodu ORP, právnické a podnikající 
fyzické osoby jsou povinny stano-
vená krizová opatření splnit. 

K zajištění úkolů podle krizové-
ho zákona si starosta zřídil svůj vý-
konný orgán – Krizový štáb ORP 
Sušice. Krizový štáb je složen s od-
borníků IZS, zástupců organiza-
cí ve městě i mimo a zaměstnan-
ců MěÚ. Úkolem KŠ je pomoci 
starostovi řešit krizovou situaci 
a v rámci svých kompetencí po-
skytnout síly a prostředky na její 
zvládnutí. Krizový štáb ORP Suši-
ce má 27 členů. V čele stojí staros-
ta. Členy štábu jsou místostarosta, 
tajemník MěÚ, vybraní zaměst-
nanci MěÚ, velitel Městské poli-
cie, zástupci HZS, PČR, SDHO, 
SuLeS, ČEVAK atd. Tajemníkem 
KŠ je pracovník krizového řízení 
MěÚ Ing. Jaroslav Hupka. Struk-
tura KŠ je v grafi cké podobě na 
stránkách města v části Krizové ří-
zení. Starosta si svolává svůj krizo-
vý štáb podle potřeby. V závislosti 
na situaci si svolá pouze potřebné 
členy KŠ nebo celý KŠ. 

Důležité informace krizového štábu umístěné na internetových 

stránkách města chronologicky od 23. 3. 2020 do 3. 4. 2020

23. března

Vláda na dnešním zasedání rozhodla o pokračování krizových opat-
ření přijatých 15. března k zamezení šíření nákazy. Jedná se především 
o omezení pohybu, povinnost nošení roušek, uzavření určených prodejen 
a zařízení, změna provozu prodejních zařízení. Byla změněna prodejní 
doba pro důchodce. V prodejnách s plochou nad 500 m2 je nově vyčleněna 
prodejní doba pro občany starší 65 let od 08.00 do 10.00 hodin. V prodej-
nách s plochou menší než 500 m2 omezení nebude platit. 

Žádáme vás nadále dodržovat krizová opatření. Zatím nám dodržo-
vání omezení přináší výsledky v podobě města bez nákazy. Děkujeme.

Město v současné době zajišťuje distribuci ochranných pomůcek pro 
sociální služby a charitu. Je připraven systém distribuce ochranných 
pomůcek pro obyvatele, pokud budou vládou zabezpečeny. Současně se 
provádí distribuce ochranných roušek nakoupených ORP pro obce ORP 
v malém množství. Připravuje se centrální dovoz dezinfekce pro obce 
ORP, Sušickou nemocnici a Polikliniku Sušice.

24. března

Krizový štáb dne 24. 3. 2020 řešil distribuci ochranných roušek pro 
obce ORP. Roušky byly vydány deseti obcím ORP. V této činnosti bude 
nadále pokračovat, záleží na možnostech výrobce. 

Krizový štáb rozhodl, že dnem 25. 3. 2020 bude souběžně zahájena 
distribuce ochranných roušek pro všechny seniory v Sušici ve věku nad 
65 let. Ochranné roušky bude roznášet do domácností městská policie 
ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Žádáme vás o trpělivost, doručo-
vání je závislé na možnostech výrobce a bude trvat několik dnů. Proto 
město objednalo dalších 1 500 roušek. Jedná se o roušky textilní, které 
je možno používat opakovaně. 

Krizový štáb dne 24. 3. 2020 řešil převzetí a distribuci ochranných 
pomůcek pro sociální služby v Sušici, Hartmanicích, Velharticích a pro 
Oblastní charitu v Sušici. 

V souvislosti s šířením nákazy 
koronavirem zasedal Krizový štáb 
zatím celkem pětkrát. 

Poprvé zasedal dne 12. břez-
na v 16.00 hodin. Důvodem svolá-
ní bylo vyhlášení nouzového stavu 
vládou. Byla projednána krizová 
opatření a jejich dopad na město 
a ORP. Na základě rozboru byla 
přijata opatření a byly vydány úkoly 
pro členy KŠ. 

Podruhé se KŠ sešel v neděli
15. března v 17.00 hodin. Na jedná-
ní byly přizvány ředitelky mateř-
ských škol v Sušici kvůli případné-
mu uzavření MŠ. Cílem zasedání 
bylo projednat případná opatření 
vlády v souvislosti se zavedením 
plošné karantény v ČR. Byl pro-
jednán její možný dopad na senio-
ry, jako nejvíce ohroženou skupinu 
obyvatelstva. Posoudila se a přijala 
nabídka Sociálních služeb města 
Sušice k zajištění stravování a ná-
kupů pro seniory a rovněž způsob 
doručení nabídky do všech domác-
ností v Sušici. 

Potřetí se KŠ sešel 18. března 
v 11.00 hodin. Projednal způsob vý-
deje ochranných roušek nakoupe-
ných městem pro určené organizace 
ve městě a obcím ORP. Byl diskuto-
ván způsob distribuce ochranných 
roušek pro všechny obyvatele ORP, 
pokud budou vládou zajištěny. Ta-
jemník KŠ k tomu obdržel úkoly. 
Zástupci Sušické nemocnice sezná-
mili KŠ s opatřeními, přijímanými 
k zajištění případné péče o pacien-
ty nakažené koronavirem. Řešil se 
způsob kontroly dodržování krizo-
vých opatření Policií ČR v součin-
nosti s městskou policií. 

Počtvrté zasedal KŠ dne
20. března v 9.30 hod. Projedná-
vaným bodem byl návrh Sdružení 
praktických lékařů, který by řešil 
krizovým scénářem péči o paci-
enty obvodních lékařů na území 
ORP. 

Zatím poslední zasedání KŠ 
se uskutečnilo 23. března v 10.00 
hodin. Byl projednán návrh staros-
ty na zajištění ochranných textil-
ních roušek pro seniory starší 65 
let. Odsouhlasil se nákup dalších 
textilních roušek. Byl schválen ná-
kup dezinfekce a její distribuce pro 
obce ORP. 

Krizový štáb v základním slože-
ní pracuje nepřetržitě a řeší v sou-
časné době především nákup a dis-
tribuci ochranných pomůcek. Bude 

i nadále pokračovat po dobu nouzo-
vého stavu. 

Krizový štáb děkuje všem ob-
čanům, kterých je výrazná vět-
šina, za dodržování krizových 
opatření. Krizový štáb rovněž 
moc děkuje za pomoc jednotliv-
ců a fi rem za nabídku fi nanční či 

materiální pomoci. Aktuální in-
formace o událostech v souvis-
losti s šířením koronaviru můžete 
sledovat na internetových strán-
kách Městského úřadu. 
Další informace na 
https://www.mestosusice.cz/mu-
susice/koronavirus.asp

25. března

Byla odeslána centrální objednávka na dezinfekci pro ORP a je při-
pravena distribuce v případě, že požadavek bude vykrytý. 

Z rozhodnutí ministra zdravotnictví č.j.: MZDR 12745/2020-1/MIN/
KAN ze dne 23. března 2020 bylo s účinností ode dne 24. března 2020 
od 06.00 hodin nařízeno omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně 
nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 
2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské 
nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontak-
tu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. 

Krizový štáb žádá občany, aby dodržovali tato opatření, která jsou ne-
příjemná, ale přispějí k tomu, abychom i nadále byli městem bez nákazy. 

26. března

Krizový štáb řešil zabezpečení dovozu dezinfekce pro město, obce 
ORP, Sušickou nemocnici a Polikliniku ze skladů Čepro a. s. u H. Bro-
du a jejich distribuci dne 27. 3. 2020 na všechny obce ORP a v Sušici. 
Přepravu a distribuci zajišťují SuLeS. 

Pokračuje distribuce městem nakoupených látkových ochranných 
roušek občanům Sušice starších 65 let. Ve dvou dnech bylo rozneseno 
600 roušek. Dne 27. 3. 2020 bude předáno dalších 300 ks a o víken-
du cca 500–600 ks. Jsme závislí na dodavateli. Na distribuci se podílí 
městská policie a dobrovolní hasiči, za to jim patří velké poděkování. 

Děkujeme i občanům za disciplinovanost. Zatím jsme bez nákazy. 

30. března

Krizový štáb řešil dne 30. 3. 2020 převzetí ochranných pomůcek a vý-
pomoc lékařům, zajišťujícím nouzový plán akutní péče pacientům ORP. 

V odpoledních hodinách 30. 3. bylo převzato 500 ks ochranných roušek 
nakoupených městem. Dne 31. 3. budou tyto roušky v dopoledních hodi-
nách distribuovány seniorům starším 65 let. Distribuci budou zajišťovat 
zaměstnanci MěÚ, Sportoviště Sušice a Sirkus. V úterý budou dodány 
další roušky a ve středu budou mít všichni občané starší 65 let ochranné 
textilní roušky, které zakoupilo město. Rovněž v odpoledních hodinách 
30. 3. byla převzata zásilka ochranných pomůcek (dezinfekce, roušky, 
respirátory, obleky, brýle, čepice, návleky) pro charitu a sociální služby. 

Zásluhou vedení a personálu Sociálních služeb města Sušice jsou 
vytvořeny organizační a materiální podmínky, aby v jejich zařízeních 
nedošlo k možné nákaze a šíření mezi seniory a personálem. Lékařkám 
zajišťujícím akutní péči pro pacienty v rámci nouzového plánu krizový 
štáb vypomohl poskytnutím dezinfekce, ochranných rukavic a jednorá-
zových pláštěnek, aby byly schopny plnohodnotně zajišťovat tuto péči. 
Zatím jsme nadále nejenom městem, ale i územím ORP bez nákazy. Dě-
kujeme všem za dodržování krizových opatření. 

Vláda dne 30. 3. 2020 rozhodla o prodloužení krizových opatření tý-
kajících se zákazu pohybu a maloobchodního prodeje do 11. dubna 2020.

1. dubna

Krizový štáb řešil dne 1. 4. 2020 odpoledne převzetí 1 000 ks respi-
rátorů třídy FFP 2. Respirátory zakoupil krajský úřad a jsou určeny pro 
celé území ORP. Bylo rozhodnuto, že respirátory se rozdělí pro všechny 
hasičské jednotky JPO III, pro městskou policii, Sociální služby města 
Sušice, Pošumavskou odpadovou v Sušici a pro všechny praktické léka-
ře na ORP. Rozdělení a distribuce začne 2. 4. 2020. 

Dne 1. 4. byla dokončena distribuce ochranných látkových roušek pro 
seniory v Sušici starší 65 let. Roušky dostali občané s trvalým bydliš-
těm v Sušici na základě dva týdny starých seznamů z centrální evidence 
obyvatelstva. Pokud někomu z této kategorie občanů nebyla rouška do-
ručena, omlouváme se. Zavolejte na městskou policii a tento náš nedo-
statek ihned napravíme. 

3. dubna

Nouzový plán zajištění akutní zdravotní péče pro obyvatele Sušicka
Praktičtí lékaři i nadále pracují v nouzovém režimu (v týdnu od 

6. 4. do 10. 4. 2020). Cílem plánu je zajistit kontinuální primární péči 
praktického lékaře pro pacienty s minimalizací rizika nákazy paci-
entů v čekárnách a ordinacích.

Komu bude akutní zdravotní péče poskytována? Tato péče bude po-
skytována všem pacientům praktických lékařů na území ORP Sušice, 
pokud tak jejich praktičtí lékaři rozhodnou. Jak má občan postupovat?
1.  Při obtížích vždy volejte nejdříve svému praktickému lékaři. 
2.  Ten po vyhodnocení vašich obtíží, bude-li třeba fyzického vyšetře-

ní, které nebude schopen z jakéhokoliv důvodu provést, vás odešle 
k pohotovostnímu lékaři, který toho dne (či dne následného) má 
službu ve své ambulanci.

3.  Pohotovostní lékař i sestra budou plně vybaveni ochrannými pro-
středky, aby chránili sebe, ale i vyšetřované pacienty.

4.  Pacienti jsou povinni dodržovat nařízená opatření k nošení ochran-
ných pomůcek a dodržování rozestupů v čekárnách.
Kdo bude krizově poskytovat akutní péči? Péči budou poskytovat 

praktičtí lékaři v Sušici. Váš praktický lékař vám řekne, který prak-
tický lékař v daný den drží pohotovost a v jaké době.Město zakoupilo celkem 5 500 ks roušek pro nejrizikovější skupiny.9 771213 355003
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požadovaného cíle. Každý se musí 
zlepšit tam, kde je k tomu prostor.“ 

Měl jsi někdy pocit, že bys chtěl 
s divadlem skončit?

„A víte, že asi ani ne? Samozřej-
mě jsem si mnohokrát položil otáz-
ku, jestli mi to za všechnu tu náma-
hu stojí, ale prozatím se držím. Byl 
však jeden moment, kdy jsem o tom 
uvažoval déle a intenzivněji než ob-
vykle. Byl jsem překvapen, jak jsou 
někteří lidé schopni intoxikovat ko-
lektiv i jiným druhem ‚dramatu‘, než 
je očekáváno. Ale tak jako každá 
krize i tato byla brzy zažehnána.“ 
Už několik měsíců žiješ ve Spoje-
ných státech amerických, jak vní-
máš divadlo tam?

„Tahle otázka mi udělala vel-
kou radost. Kde začít... To je téma 
na celý rozhovor! Pokusím se shr-
nout. Obecně se v USA preferují sty-
ly a žánry divadla, které mně osobně 
nejsou moc blízké. Ale proti gustu 
žádný dišputát. Hry jsou většinou 
až moc jednoduché na pochopení. 
Plné barev, tance, hudby a zpěvu. 
Jedním slovem – Broadway. Ame-
ričané si totiž užívají zkreslené
naivní patriotické příběhy o tom, jak 
je život v Americe bezchybný. Na 
druhou stranu však musím pochválit 
systém, jakým se divadlu věnují na 
školách. Sám jsem byl součástí dvou 
představení, a nestačil jsem se divit 
americké odhodlanosti. Herci umějí 
text perfektně zpaměti během dru-
hého týdne zkoušek, což jsem v ži-
votě nezažil. Zkouší se někdy až do 
jedenácti večer. Soboty i neděle. Na 
celém představení se podílejí rodiče 
a dobrovolníci. Maminky šijí kos-
týmy, tatínkové budují scénografi i. 
A za oboje by se nemusely stydět 
ani profesionální spolky. Školy in-
vestují do dramatických kroužků 
ohromné množství peněz. Spolu-
pracuje se s choreografy, zpěváky 
i orchestrem. Samotné představení 
je v budově s nejmodernějšími tech-
nologiemi a profesionálním štábem, 
prostorem pro orchestr, s kulisáky, 
inspicí, uvaděči, maskéry, zvukovou 
aparaturou a obrovským množstvím 
lidí v zákulisí. Dohromady se nás na 
představení podílelo přibližně sedm-
desát, a to byl prý slabý ročník. Sku-
tečně smekám před profesionalitou 
managementu.“

Chtěl by ses divadlu jednou vě-
novat i v budoucnu?

„Ano, ale nikoliv profesionálně. 
Divadlo je moc velká dřina a já jsem 
celkem líný. Je to však fantastický 
koníček. Nebudu jistě mluvit jen za 
sebe, když řeknu, že každý by měl 
divadlo zkusit. Jděte do toho. Něče-
mu se přiučíte a užijete si spoustu 
legrace. A o to přeci jde, ne?

Děkujeme za rozhovor a Zden-
dovi přejeme, ať se mu na 
studiu v zahraničí daří.“

Klára Staňková 
a Sára Hrabová, sexta

Kaleidoskop

Světový den divadla pro děti 
a mládež se slaví 20. března. Je to ce-
losvětová akce, která připomíná vý-
znamnou úlohu, jakou může divadlo 
sehrávat v životech svých mladých 
diváků a tvůrců. Na celém světě se 
na počest Světového dne divadla pro 
děti a mládež konají slavnosti, fes-
tivaly a představení organizované 
pro děti a mládež a dětmi a mládeží.

Na datum 27. března pak připadá 
světový den divadla. Je připomínkou 
divadelního umění a jeho nesčetných 
podob. Právě divadlo má nádhernou 
schopnost propojovat lidi různých 
kultur a zároveň poskytuje prostor 
pro nenásilnou formu výchovy a in-
formací. Divadlo nám dává emo-
ce, umí rozesmát i rozplakat a umí 
lidi spojit. 

Zdeněk Švelch je studentem su-
šického gymnázia, v tomto školním 
roce však studuje ve Spojených stá-
tech amerických. Je také bývalým 
režisérem Divadla Bezejména půso-
bícím na gymnáziu, tudíž má k di-
vadelní problematice velmi blízko.

Jak ses k divadlu dostal?
„Panejo, na tuhle otázku není od-

pověď vůbec jednoduchá, protože si 
nevzpomínám, kdy jsem na divadel-
ním jevišti stál poprvé. Ale jedno říci 
mohu – vzhledem k tomu, že na sport 
mám talentu všeho všudy asi tolik 
jako tučňák na létání, byl jsem vždyc-
ky přitahován uměním jako takovým. 
Hudbou, výtvarnými technikami, 
tancem… Divadelní umění propoju-
je všechny prvky způsobem, který je 
naprosto unikátní, což si mnoho lidí 
neuvědomuje. Mě tenhle fakt vždy 
fascinoval. Ve škole jsem byl vždyc-
ky mezi prvními dobrovolníky, když 
se dělaly scénky. Nu a pak přišla má 
dosavadní zkušenost s Dramasterií, 
Divadlem Bezejména, Baladou pro 
banditu a všemi unikátními akcemi 
našeho gymnázia. Kantoři i studen-
ti vždy odvedli fantastickou práci, 
i když v posledních letech se zkou-
šení stalo složitější kvůli nedostatku 
drahocenného času. Myslím si, že 
jde o skutečně neocenitelnou zkuše-
nost a dovednost, kterou všichni na-
příč obory budou jednou potřebovat.“

Jaké to je vést studentské 
divadlo?

„Nebudu lhát, takže na rovinu. 
Zodpovědné. Náročné. Frustrující. 
Stresující. Sílu vysávající, nervy drá-
sající. Ale stojí to za to – kompen-
zováno je mi to skrze kopec srandy, 
skvělý kolektiv lidí, kteří navždy 
zůstanou součástí mého života, 
a pocitem sebenaplnění. Zkoušení 
je vždycky oříšek, neboť se snažím 
o to, aby výsledek byl co nejlepší. 
Vždy se pokouším vyhovět časově 
všem, kteří se nemohou dostavit, 
čehož pak následně lituji, protože se 
tím drasticky zmenšuje rozsah ma-
teriálu, který lze rozebrat. Soubor 
je jako jednotka. Jako řetěz. Musí-
me spolupracovat, abychom dosáhli 

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, 20. 4. Mezinárodní den svobody tisku,

 23. 4. Světový den knihy a autorského práva, 24. 4. Mezinárodní den skautů a skautek

20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež

PROSTOR JE UZAVŘEN

Dění posledních týdnů by se dalo 
označit podobně – uzavřely se pro-
story škol, knihoven, sportovišť, 
kaváren, restaurací, obchodů, ves-
nic, měst i státu. Běžný život utichl 
a lidé se uzavřeli do svých domovů 
a rodin. Vše se tedy uzavírá, zdá se 
ale, že se některé prostory se zaví-
rají a další zase otevírají. Máme na 
mysli prostor našich srdcí – prostor 
pro sdílení, lásku, pochopení a spo-
lupráci ve všech směrech. 

Dnes bychom se ale rádi vrátili 
ke skutečnému PROSTORu, kte-
rý byl projektem Oblastní chari-
ty Sušice od října 2017. V té době 
vznikla myšlenka vytvořit komu-
nitní prostor pro setkávání lidí, 
sdílení, podporu a realizaci vzdě-
lávacích i kulturních akcí. Hlav-
ní vizi a poslání přinesla tehdejší 
ředitelka organizace Marie Hre-
čínová Prodanová. Během více 
než dvou let se podařilo realizovat 
mnoho akcí, které přinesly uži-
tek a obohacení občanům Sušice 
i okolí všech věkových kategorií. 
Dá se říct, že jako hlavní pilíře 
můžeme označit oblast vzdělá-
vání, osvětu o činnosti Charity 
a sociálních službách pro občany, 
dobrovolnictví, podporu umění 
a řemesel a možnost sdílení – me-
zigenerační setkávání. 

Akce byly organizovány Oblast-
ní charitou Sušice v rámci dílčích 
grantů za podpory města Sušice, 
Plzeňského kraje nebo z podpory 
dárců. Skvělá spolupráce vznikla 
i s organizací MAS Pošumaví, která 
realizovala v PROSTORu přínosné 
vzdělávací a inspirativní semináře 
pro pedagogy MŠ, ZŠ i pro veřej-
nost. V roce 2019 se podařilo také 
otevřít Volnočasový klub Velryba 
– určený všem dětem ve věku 6–15 
let, které třeba čekali na autobus po 
škole, nenavštěvovali z jakýchko-
liv důvodů družinu nebo organizo-
vanou aktivitu a tak měli možnost 
trávit čas aktivně a v bezpečí. Klub 
suploval nízkoprahový klub pro 
děti, který v Sušici nebyl. V pro-
vozování klubu pokračuje sdružení 
Svatojánci v budouvě SOŠ a SOU. 

Vzdělávání jako takové bylo dů-
ležitou částí projektu PROSTOR. 
Za zmínku určitě stojí zážitkové se-
mináře Kufr plný vzpomínek a Ge-
rontooblek, zaměřené na práci se 
seniory a pochopení jejich obtíží. 
Semináře byly pro veřejnost, stu-
denty gymnázia nebo SOŠ A SOU 
a také pro naše pečovatelky, pro kte-
ré je povinné vzdělávání nezbytnou 
součástí profesního růstu. Velkou 
návštěvnost měly přednášky pro ve-
řejnost z oblasti výchovy, vztahů 
a psychologie.

Další oblastí, kterou PROSTOR 
podporoval, bylo umění. Začínající 
umělci nebo umělci alternativních 
žánrů, studenti a jejich projekto-
vé dny, výstavy žákovských pra-
cí, výtvarné soutěže škol, výtvar-
né a kreativní dílny pro veřejnost. 
Dále hudební workshopy a vystou-
pení, včetně zahájení tradiční akce 
ZUŠ OPEN.

Nechyběly ani tradiční akce 
Charity – adventní dílny a kon-
cert, výstavy projektů ostatních 
charit nebo setkávání dobrovolní-
ků Tříkrálové sbírky. Mnozí z vás 
možná navštívili i Rodinný eko den, 
krásnou akci, která proběhla ve spo-
lupráci s IKEA a jejími skvělými za-
městnanci – dobrovolníky.

Nelze opomenout spolupráci 
s organizací Člověk v tísni – Fes-
tival Jeden svět, díky kterému 
mohla veřejnost i místní školy vi-
dět zajímavé dokumentární fi lmy 
věnované problematice lidských 
práv. Nezapomínali jsme ani na 
připomínkové akce k důležitým 
datům naší historie. (archiv akcí 
na www.procharitu.cz) 

Prostor pomáhal také jednotliv-
cům – všem zručným lidem, kteří 
se chtěli o svou dovednost podělit 
s ostatními (kurzy malování, plstění 
vlny, šití, apod.). Pro většinu lidí je 
ekonomicky nemožné držet pro tako-
vé aktivity vlastní komerční prostor, 
a tak si pronajímali tento sdílený.

Možná byste si mohli položit 
otázku, zda tohle všechno ještě pa-
tří mezi činnosti, které by měla Cha-
rita dělat. Za vším konáním ale stojí 
záměr pomáhat. A to je naším hlav-
ním posláním. Forma pomoci totiž 
může být rozmanitá, jak koneckon-
ců potvrzuje i dnešní doba. 

Klíčový okamžik nastal na pod-
zim roku 2019. Přišla celostátní kri-
ze ve fi nancování neziskových orga-
nizací a i naše organizace se ocitla 
najednou v situaci, kdy nebyly do-
statečné zdroje na provoz služeb. 
Prioritou v té době bylo zajistit fi -
nance pro provoz služeb klientům 
a opustit další nadstavbové projekty. 

Množství akcí a jejich návštěv-
nost potvrzuje, že tento projekt 
opravdu měl smysl. Věříme, že ti, 
kteří tam byli a zažili atmosféru, 
pochopili smysl projektu, nám dají 
za pravdu a budou na PROSTOR 
vzpomínat s láskou. Tímto by-
chom tedy závěrem rádi poděkova-
li i všem dobrovolníkům, kteří se 
průběžně zapojovali do realizace 
akcí. A kdo ví, třeba se někdy v bu-
doucnu a příznivější době, v něja-
kém dalším PROSTORu potkáme.

Za Oblastní charitu Sušice 
Lenka Píšová

Jak pomáhá OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 

v době pandemie CORONAVIRU

Máme za sebou první týdny pan-
demie, které sebou nesly hodně orga-
nizační i psychické zátěže pro všech-
ny – pro klienty v domácnostech, pro 
naše pečovatelky a kolegyně, kte-
ré mají většinou děti doma a musejí 
zajistit směny, pro rodiny seniorů – 
zkrátka všichni museli projít jistou 
adaptací na aktuální situaci. 

Také se zvedla obrovská vlna so-
lidarity, díky které se vytvořila zá-
kladna dobrovolníků všech věkových 
kategorií. Někdo umí šít, někdo může 
rozvážet nákupy, někdo pomáhá při 
rozdávání roušek. K užitku přišly 
všechny zásoby materiálu a nití, byly 
oprášeny šicí stroje a některé psací 
stoly se dočasně proměnily na střiha-
cí stoly. Díky pomoci všech zúčast-
něných máme zásobu šitých roušek 
a dokonce i ochranné štíty. 

Tímto bychom chtěli všem moc 
poděkovat za pomoc. Zásobili jsme 
i všechny naše klienty a roušky do-
dáváme i do okolních obcí. Část zá-
sob se také podařilo jednotlivě zaba-
lit a rozdáváme je např. v obchodním 
domě Tesco. Pokud je tedy aktuálně 
někde nedostatek roušek nebo potře-
bujete poradit s příspěvky, případně 
máte jakoukoliv obavu a potřebujete 
pomoci, neváhejte se obrátit na Len-
ku Krátkou, na tel.: 731 402 920 – 
Sociální poradna Racek. 

Nová je situace i pro naše klienty, 
seniory, kteří jsou nejvíce ohroženou 
skupinou. Teď je navštěvují pečova-
telky v rouškách a štítech, aby ochrá-
nili jejich i svojí bezpečnost. Věříme 
ale, že bude lépe a společně to zvlád-
neme. V mnoha domácnostech se do 
péče o seniory zapojila rodina, na-
opak se zvýšila poptávka tam, 
kde teď své nejbližší navštěvovat 
nemohou. 

Pomoc ale potřebují také lidé 
v rizikové skupině 65+, kteří nejsou 
našimi klienty. Ti potřebují zajistit 
dovoz nákupu, obědů, ochranných 
nebo úklidových pomůcek apod. Na-
vázali jsme spolupráci se ZKD, která 

Vzpomínka na P. Fr. D. Mertha
„Jdou krásné básně kolem mne/ 

Pohrdají a já je vůbec nevnímám“ 
(sb. A zůstává domov)

 Tvorbu katolického kněze a bás-
níka Fr. D. Mertha, od jehož úmrtí 
uplyne 11. dubna čtvrt století, řadí-
me ke spirituální poezii. Patřil ke ge-
neraci básníků, kteří „jsou a zůsta-
nou v uměleckém i světonázorovém 
smyslu odchovanci Akordu“, jak na-
psal M. C. Putna. Dále upozorňuje, 
že se Merth vědomě inspiroval fran-
couzskou čistou poezií Paula Valé-
ryho a Henriho Brémonda.

Vím, že Merth chápal poezii jako 
intelektuální činnost a neměl potře-
bu, aby každý věděl, že poezii píše. 
Když jsem si jeho poezii pro sebe 

v osmdesátých letech objevil, byl 
jsem doslova očarován krásou sbírky 
Ne krví býků a uvědomil jsem si, že 
nikdy předtím jsem nic podobného 
nečetl. Byl jsem okouzlen jeho ver-
ši, o nichž básník sám kdysi řekl:

„Každý verš musí být přepsaný 
kus života. Svět zachycený veršem je 
pro mne autentičtější a reálnější než 
skutečnost sama“. K jeho nelehké po-
ezii se občas vracím, a tak mne po-
těšilo, když loni na podzim konečně 
vyšel zásluhou Michala Gruse výbor 
z obsáhlého Merthova básnického 
díla, nazvaný Jdou krásné básně ko-
lem mne. Obsahuje víc než dvě stovky 
básní a obsáhlou biografi i Františka 
Daniela Mertha. Ivan Nikl

má síť prodejen nejen ve městech, ale 
i na vesnicích. Na základě telefonické 
objednávky zajistíme přípravu náku-
pu v prodejně a dovezeme bezpečně 
nákup až domů. Pro pokrytí nákladů 
na rozvoz využíváme zatím vlastní 
zdroje z Tříkrálové sbírky. Spolu-
účast přislíbily i obce, které o službu 
projevily zájem. Uživatelé sociální 
služby dostávají většinou příspěvek 
na péči, ale ostatní lidé, kteří se ocit-
li nečekaně v této situaci a patří do 
rizikové skupiny, příspěvek nemají 
a pomoc také potřebují.

Zkrátka ve všech směrech se 
operativně hledají nová řešení a for-
my. Výjimkou není ani Sbírka po-
travin. Ta probíhá každoročně 2x – 
na jaře a na podzim v obchodním 
domě Tesco. Letošní akce je ale bo-
hužel, jako všechny ostatní, zruše-
na. Každoročně pomáhá sbírka po-
travin zhruba 350 lidem na území 
Sušicka, z toho 160 dětem, dále se-
niorům a lidem v nouzi. V současné 
době hledáme s obchodním domem 
Tesco alternativní řešení, o kterém 
budeme včas informovat. 

Nově jsme také aktivovali online 
kampaně na portálu Darujme.cz – 
kde lze případně fi nančně přispět na 
konkrétní projekty – Zajištění do-
vozu nákupů nebo Nákup pro Sbír-
ku potravin. Poděkování patří také 
všem dárcům, kteří přispěli na náš 
transparentní účet 501601701/2010 
a podpořili tak naši činnost.

Závěrem chceme popřát hlav-
ně klid, hodně sil do dalších dnů 
a víru, že vše dobře dopadne. 

Pokud potřebujete pomoc, péči 
pro sebe nebo pro své blízké, radu 
nebo si potřebujete popovídat, ne-
váhejte se na nás obrátit. Více in-
formací a kontakty najdete na na-
šich webových stránkách www.
susice.charita.cz. Společně to 
zvládneme a jsme s vámi.

Za Oblastní charitu Sušice 
Lenka Píšová, 

projektová manažerka



Sušické noviny 07/2020
10. dubna 2020 strana 3Aktuality

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 23. března 2020 

• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit „Smlouvu 
o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí fi nančního příspěvku Plzeň-
skému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou 
vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 388 850 Kč bude hrazena z Org. 
405, kap. 4, par. 2292, pol. 5323 – „Neinvestiční transfery krajům“ schvá-
leného rozpočtu města.
• Rada města schválila přidělení příspěvků na činnost těmto organi-

zacím: Svaz zdravotně postižených, org. Sušice 15 000 Kč, Linka bezpečí, 
Praha 3 000 Kč, Petrklíč – spolek na pomoc postiženým, Sušice 15 000 Kč 
a Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice 5 000 Kč a pověřila starostu 
města podpisem smlouvy. Částky budou hrazeny z org. 191.
• Rada města schválila prodloužení termínu pro přidělení grantů 

v rámci 1. kola 2020 Grantového programu města Sušice v oblasti kultu-
ry, sportu, volného času a vzdělávání, z důvodu usnesení Vlády ČR o vy-
hlášení nouzového stavu, po nezbytně nutnou dobu. 
• Rada města vzala na vědomí přípravu společného projektu Sušice 

– Bad Kötzting na téma „gastro“ v roce 2020 a z důvodu usnesení Vlády 
ČR o vyhlášení nouzového stavu o nezbytně dlouhou dobu a doporučila 
tento projekt nerealizovat.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení obno-

vy kulturní památky kostela sv. Václava v Sušici k fi nancování z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón pro rok 2020. Rada města schválila navržené fi nanční částky (fi nanč-
ní příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR / podíl města / příspěvek 
vlastníka) na podporu obnovy objektu umístěného v městské památkové 
zóně v Sušici, a to v následujícím členění:

Kostel sv. Václava v Sušici – obnova fasády a kamenických prvků
v celkové sumě 754 134 Kč vč. DPH
příspěvek z rozpočtu MK ČR 360 000 Kč
příspěvek z rozpočtu města  90 000 Kč
podíl vlastníka 304 134 Kč
Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákladů

(90 000 Kč) bude hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče.
• Rada města schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskyt-

nutí příspěvku pro SDH Albrechtice ve výši 40 000 a pověřila starostu 
města k podpisu smlouvy. 
• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. katego-

rie na stavební práce dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Kotelna č. p. 357 – rekon-
strukce“ podle přílohy uchazeči Jindřich Lachout, Višňová 130, 391 37, 
Chotoviny – Červené Záhoří, IČ: 10327991, za cenu 4 667 306,35 Kč bez 
DPH, tj. 5 647 440,68 Kč včetně 21% DPH, a pověřila starostu města pod-
pisem smlouvy o dílo podle přílohy. 
• Rada města schválila smlouvu o dílo na dodávku a montáž vcho-

dové stěny do objektu „Nuželická č. p. 60“ se zhotovitelem Marie Jeřáb-
ková – Truhlářství, Čímice 105, 342 01 Sušice ve výši 153 700,00 Kč bez 
DPH, tj. 185 977,00 Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem 
smlouvy, podle přílohy.
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce 

„Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa“ ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení podle zadávací dokumentace. Rada města schváli-
la obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo na stavební práce.
• Rada města schválila nové členy pracovní skupiny Bc. Petra Mottla 

a Václava Černého ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumen-
tace pro přípravu a realizaci stavby „Dům č. p. 48 – Stará Lékárna“ číslo 
A – 003276 – 00 uzavřené s architektonickou kanceláří EHL & KOUMAR 
ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 1821/25, 101 00 Praha 1.
• Rada města odložila projednání variant řešení odkanalizování místní 
části Velká Chmelná, a rozhodla o projednání tohoto bodu na pracovním jed-
nání, za účasti členů zastupitelstva, v termínu po ukončení nouzového stavu.
• Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele akce 

„ÚV Sušice – celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace“ 
v otevřeném řízení podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek v platném znění, podle přílohy.
• Rada města vzala na vědomí koncepci provozu nemocnice se třemi 

lůžkovými odděleními a z důvodu usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzo-
vého stavu o nezbytně nutnou dobu, odkládá jeho projednání na jednání 
rady po ukončení nouzového stavu.
• Rada města pověřila starostu města odeslat hejtmanovi Plzeňského 

kraje písemnou žádost o stanovisko k problematice možného provozová-
ní Sušické nemocnice, k možnostem zajištění a garancí rozsahu posky-
tované zdravotnické péče, dále pak k ekonomickým a právním formám 
možné spolupráce.
Kompletní usnesení z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz

Pozor, změna odběrového místa!
Odběry dárců krve se 21. dubna budou konat v ZŠ Lerchova 

od 14.00 do 16.30 hodin

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Pražský Sušičan aktuálně
Vážení členové a přátelé spolku,
v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru Covid-19, které se 

přímo dotýkají naší spolkové činnosti, rušíme až do odvolání konání 
všech původně plánovaných pravidelných schůzek. 

Věříme, že všechna přijatá opatření přispějí k úspěšnému překoná-
ní této situace a brzy budeme mít možnost se opět společně setkávat na 
společných večerech v pražské Lucerně.

Pro komunikaci je možné využít e-mailové adresy: prazskysusican@
seznam.cz, případně spojení na předsedu spolku: martin.kolacny@syb.
cz, tel.: 724 328 675. (https://prazsky-susican.webnode.cz)

Děkujeme za pochopení a přejeme vám pevné zdraví a dobrou náladu.
Za Pražský Sušičan Martin Kolačný, Zdeněk Papeš, Jiří Novák

Obec Dražovice – Nadmořská výška: 483 m n. m.   Počet částí: 1
Katastrální výměra: 522 ha   Počet obyvatel: 161
Z toho v produktivním věku: 97   Průměrný věk: 42
Pošta: Ne         Škola: Ne Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne   Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano  Plynofi kace: Ano
Historie: První písemná zpráva o obci pochází z roku 1356 a to již na návrší 
nad levým břehem Nezdického potoka stála gotická tvrz Míky z Dražovic.
Pamětihodnosti: Na místě původní gotické tvrze byla ve třicátých a čty-
řicátých letech 16. století postavena tvrz renesanční, ze které se do dnešní 
doby dochovaly pouze zbytky valů. V obci je pomník padlých obětem prv-
ní světové války postaven po válce na místě bývalých Božích muk a zre-
konstruovaný v roce 2018 a Kaple svatého Václava.
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů má družstva žen a mužů, které se účast-
ní okresních soutěží.
Kontakt: tel. 376 597 156, e-mail: ou.drazovice@cmail.cz, 
www.drazoviceususice.cz
Úřední hodiny: st 8.00–18.00 
Starosta: Jaroslav Jůn informuje o tradičních akcích:
Akce během roku – V únoru hasičský bál a maškarní průvod, v březnu 
dětský maškarní bál a MDŽ, v dubnu stavění májky, v červnu dětský den, 
v srpnu pouťové slavnosti a tenisový turnaj, v září svatováclavský teniso-
vý turnaj, v listopadu lampionový průvod a v prosinci rozsvěcení stromku 
a silvestrovský pochod na Sedlo. 
Zdroj: info portál územní samosprávy města.obce.cz, ziveobce.cz.,
www.drazoviceususice.cz  ED
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Dražovice

Proč se stále odpad odkládá 

mimo kontejnery a koše?

V našem městě a přilehlých obcích je v současné době celkem 68 míst, 
kde jsou umístěné nádoby na třídění odpadu papír, plast, sklo, kovy, jedlé 
oleje. Tyto nádoby doplňují kontejnery na textil, drobné elektro a biood-
pad. Provozujeme sběrný dvůr, kde lze odevzdat i elektroodpad, kovy, 
nebezpečný a objemný odpad. Na zbylý odpad po vytřídění máme ná-
doby na směsný komunální odpad pro místního občana i pro rekreanta.

Na celém území máme síť 250 kusů odpadkových košů, která se vy-
váží několikrát týdně.

Bioodpad
V průběhu roku 2019 se na sídliště Hrádecká, Sirkařská a Kaštanová 

umístily kontejnery na bioodpad z domácností obyvatel panelových domů. 
Tyto kontejnery se využívají minimálně a občané zde odkládají odpad, 
který do těchto kontejnerů nepatří. Kam dáváte bioodpad z domácnosti? 
Současně kontejnery na bioodpad v okolí rodinných domů nikdy nebu-
dou stačit. Občané, ale mají možnost odvézt objemný bioodpad na sběr-
ný dvůr. Nejlepší varianta je bioodpad zkompostovat nebo naštěpkovat 
a využít na své zahradě, tak jak jsme to dělali dříve. Odkládat bioodpad 
okolo kontejneru volně i v pytlích se nesmí!

Hřbitov a odpad
Na hřbitově máme dva kontejnery na bioodpad ze hřbitova. Tyto dvě 

nádoby jsou speciálně polepeny návodem, co lze ukládat do těchto ná-
dob. Bohužel se stále vhazují do hnědých nádob na bioodpad PET lah-
ve, vyhořelé svíčky, igelitové tašky, sáčky. Ostatní odpad nebo nevytří-
děný bioodpad se ukládá jen do černých kontejnerů. Pokud je kontejner 
plný, tak se nesmí odkládat v okolí kontejneru, ale využijte jinou nádo-
bu. U obou vstupů na hřbitov je vždy dostačující počet nádob na odpad.

Udržujte čistotu v okolí kontejnerů na tříděný i směsný komunální od-
pad. Pokud je kontejner přeplněn, nepohazujte odpad volně na zem ani 
v okolí nádob v pytlích! Odpad odložte do nejbližší nádoby na tříděný 
odpad nebo jej odvezte do sběrného dvora. 

Při zjištění, že je kontejner na tříděné složky odpadu přeplněn, zavolejte 
na tel. číslo 376 555 205 a nahlaste místo a číslo naplněného kontejneru. 

Pokud je odpad odkládán mimo vyhrazená místa, jedná se o založe-
ní nelegální skládky a přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše
50 000 Kč. Zdeňka Kršková, Odbor majetku a rozvoje města

Sociální služby města Sušice
Domovy pro seniory jsou v těch-

to chvílích spolu se zdravotnickými 
zařízeními nejchoulostivějšími mís-
ty pro možnost šíření nákazy ko-
ronaviru. Situace se mění každým 
dnem, proto jsem Sociální služby 
města Sušice, které provozují domov 
pro seniory, požádal o vyjádření 
i do tohoto čísla. Aktuální zprávy –
stav ke 3. 4. – přinášíme formou 
rozhovoru s vedoucí zdravotní péče 
MUDr. Milenou Jedličkovou.

Jaká nejdůležitější opatření jste v domově pro seniory zavedli? 
„Podle doporučení vlády – uzamčení domova pro návštěvy, s výjimkou 
klientů v terminálním stádiu, u kterých povolíme návštěvu nejbližších 
z jeho rodiny, za hygienického opatření, použití jednorázových ochran-
ných pomůcek – roušky, pláště, rukavic a návleků na obuv, za minimál-
ního pohybu po domově a kontaktu s ošetřujícím personálem a spolubyd-
lícími, abychom eliminovali nebezpečí nákazy.

Všichni zaměstnanci nosí roušky a denně si mění své pracovní oble-
čení a neopouštějí po celou pracovní dobu budovu domova. Časté mytí 
rukou mýdlem, používání jednorázových rukavic a dezinfekce na ruce 
je samozřejmostí.

Omezený pohyb klientů po domově, zrušení společného posezení 
u stravování, aktivizací, cvičení a mše.

Již není povoleno svým blízkým do domova donášet balíčky s pa-
mlsky a dárky.

Máme vyčleněné pokoje ke karanténě, pro případ onemocnění klientů 
našeho domova, jejichž zdravotní stav nebude nevyžadovat hospitaliza-
ci a budou vykazovat podezření na onemocnění s příznaky Covid-19.“

Můžete přijímat nové klienty? „Nemůžeme, jen se k nám vracejí 
naši obyvatelé, kteří byli v nemocnicích, ale až s negativním testem na 
Covid-19. Přesto po návratu musejí být ještě 14 dní v karanténě v na-
šem domově.“

Jak celou situaci zvládáte? „Díky obětavosti a zodpovědnosti 
všech zaměstnanců, ale i lidskému přístupu, citu a zdravému rozu-
mu, se nám daří, aby v obou našich domovech nevládl strach, panika 
a špatná nálada. Ale naopak se často ozývá smích a na našich peču-
jících vidíme v obličeji s rouškou smějící se oči, nejen na sebe, ale 
hlavně i na klienty, kteří potřebují velkou podporu. Není to snadné, 
ale děláme to všichni rádi a jde nám hlavně o zdraví a pohodu na-
šich babiček a dědečků.“

Máte dostatek ochranných pomůcek? „První dny, kdy se začalo 
jednat o režimovém opatření, nám nebylo lehko, ale nečekali jsme jen 
pomoc od města, kraje nebo státu a snažili jsme se vložit do toho svoje 
síly, naše pradlenky našily první originální roušky, abychom ochránili 
klienty a s dezinfekcí jsme si také poradili. Dnes díky dobrým a šikov-
ným lidem máme rozmanité roušky, kterých je dostatek a kdyby bylo 
třeba, také respirátory i ochranné štíty a děkujeme všem dárcům, kteří 
na nás mysleli. Je dobré pracovat s respektem k šířící se infekci, dodržovat 
doporučená hygienická opatření a s pozitivním myšlením.“

Jak by se měli chovat, popřípadě co by měli dělat blízcí a příbuz-
ní vašich klientů?

„Tato situace je těžká nejen pro nás, ale hlavně pro naše klienty a jejich 
blízké, kteří byli zvyklí na časté návštěvy, výlety za rodinou a tím zprávy 
o životě tam venku a svých blízkých. Příbuzní našich obyvatel najednou 
nevědí, jak se zachovat. Hlavně je důležité projevit zájem o své blízké, což 
jde i bez návštěv a bez balíčků. Posílat dopisy, pohledy, fotky, telefonovat. 
Dnes při vyspělé technice, je možné se vidět přes telefony. My jsme vždy 
ochotní odpovědět na dotazy od starostlivých rodinných příslušníků, vy-
řídíme pozdravy, které také potěší. Jsme připraveni podat pomocnou ruku. 
Na stránkách našich Sociálních služeb najdete kontakty, na které se můžete 
obrátit a pár fotografi í pro potěšení.“

Potřebovali byste s něčím pomoci? „Zatím potřebujeme podporu ve-
řejnosti, důvěru, dobré zprávy, hodně pozitivního myšlení, sil a velký kus 
štěstí, abychom ochránili nám svěřené stařečky nejen od nemoci, ale i ne-
gativních následků nucené izolace od svých nejmilejších.

Zatím vše zvládáme svými silami za podpory MUDr. Nové, která je 
ošetřující lékařkou našich klientů, ale jsme rádi za každou nabídku pomo-
ci či spolupráce dobrovolníků a ostatních organizací a místní nemocnice.“

Děkuji za rozhovor. Eduard Lískovec (3. 4. 2020)

Rekonstrukce jde do fi nále
Od 1. dubna do 30. června je z důvodu závěrečné etapy rekon-

strukce silnice uzavřen úsek Dlouhá Ves – Radešov. Objízdné 
trasy jsou stanoveny stejně jako při uzavírce v loňském roce. 
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Proč?
Ulice T. G. Masaryka je sil-

nice II. třídy, která tvoří hlavní 
průtah Sušicí a pravděpodobně je 
i dopravně nejvytíženějším silnič-
ním úsekem v našem městě. Díky 
vysokému dopravnímu zatížení 
a současně vysoké koncentraci 
chodců se komunikace stává více 
rizikovou z pohledu bezpečnosti 
provozu, a díky rostoucí doprav-
ní zátěži se navíc každým rokem 
viditelně zhoršuje i technický stav, 
což má za následek opět nejen 
snížení bezpečnosti provozu, ale 
i další nepříjemné projevy, jako 
například zvýšený hluk, otřesy, 
prašnost, kaluže, riziko poškozo-
vání technické infrastruktury pod 
komunikací, atd. 

Kdo to zaplatí?
Z důvodů uvedených výše měs-

to Sušice v roce 2017 iniciovalo 
spolupráci s Plzeňským krajem, 
resp. Správou a údržbou silnic Pl-
zeňského kraje, p.o., a obě orga-
nizace společně pracují na zámě-
ru kompletní rekonstrukce úseku 
od okružní křižovatky u Dalibor-
ky po již opravené nábřeží Karla 
Houry. Plzeňský kraj bude inves-
tovat do rekonstrukce vlastního 
tělesa komunikace, která je v jeho 
vlastnictví a na které prostřed-
nictvím své organizace Správa 
a údržba silnic Plzeňského kraje, 
p.o. provádí údržbu. Ostatní in-
vestice, které jsou popsány níže, 
připadnou městu. 

Vzhledem k významu komu-
nikace, složitým místním pod-
mínkám a plánovanému rozsahu 
rekonstrukce jde o jednu z nej-
složitějších stavebních akcí po-
sledních let. Ke společné realizaci 
spolu s Plzeňským krajem se při-
kročilo zejména proto, aby ulice 
byla řešena komplexně, tj. bylo 
zohledněno maximum požadavků 
provozních, technických a byla od-
straněna bezpečnostní rizika. Spo-
lečné řešení navíc maximalizuje 
efektivitu vynaložených prostřed-
ků z rozpočtu města i kraje a mini-
malizuje časovou náročnost akce. 
Ta bude i tak výrazná a na nějaký 
čas značně ovlivní provoz ve měs-
tě a také podnikatele a obyvatele 
ulice a nejbližšího okolí.

Jak bude ulice vypadat po 
rekonstrukci?

Rekonstrukce ulice T. G. Ma-
saryka je připravena v podobném 
duchu, v jakém bylo v minulosti 
ve městě rekonstruováno již ně-
kolik podobně významných ulic 
nebo jejich částí: v letech 2010 až 
2011 nábřeží Karla Houry, v letech 
2016–2017 pak ulice Volšovská, 
v roce 2018 úsek ulice Lerchova 
(u základní umělecké školy), le-
tos bude dokončena ulice Hájkova, 
kde práce začaly v loňském roce. 

Zásadní úpravou, která komu-
nikaci čeká a jejímž účelem je 
zklidnění provozu, je homogeni-
zace jízdního profi lu. Tzn. komu-
nikace bude v celé délce zúžena na 
stejnou šířku 6,5 m, která je použi-
ta i v případě výše uvedených ulic 
a odpovídá platné legislativě pro 
tento typ komunikace. Plynule tak 
naváže na nábřeží Karla Houry. 

S výše popsaným technickým 
zásahem přímo souvisí i úprava 
a zásah do řešení parkovacích 
a odstavných ploch, které budou 
uvedeny do souladu se stále se 
zpřísňující legislativou, zajišťují-
cí bezpečnost na komunikacích.

Na domy podél ulice je zpraco-
ván statický pasport, podle kterého 
byly identifi kovány možné poruchy 
na nemovitostech, způsobené dlou-
hodobým provozem na komunikaci. 

Součástí rekonstrukce ulice je tedy 
i částečně statické zajištění někte-
rých objektů. Podél soklu objektů 
bude založena dodatečná hydroi-
zolační fólie, což omezí působení 
vody na založení objektů, ze stejné-
ho důvodu budou do kanalizace od-
vedeny dešťové svody, které dosud 
ústí na chodník a zejména v zimě 
mohou způsobovat problémy pro 
chodce i dopravu. 

Výrazné úpravy se dočkají mís-
ta, kde komunikaci kříží chodci 
(přechody a místa pro přecházení), 
která v současné době nejsou opti-
málně řešena z pohledu umístění, 
bezpečnosti a technického řešení. 

Chodníky budou nově dláž-
děny žulovou mozaikou a od ko-
munikace odděleny žulovými ob-
rubníky. Před sokolovnou bude 
nástupní rozšířená plocha vyve-
dena z velkoformátových žulo-
vých desek.

V ulici bude rovněž obnovena 
technická infrastruktura. Dojde 
k úplné výměně obou tras vodo-
vodu, budou opraveny kanalizační 
šachty a bodové závady kanalizač-
ních řadů, nahrazeny budou veške-
ré poklopy. Budou použity takové, 
které nebudou mít tendenci klesat, 
tudíž dojde k výraznému omezení 
hluku, způsobeného jejich přejíž-
děním dopravou.

Nově bude vybudován plyno-
vod a plynovodní přípojky, a to 
nejen pro přihlášené objekty (prů-
zkum zájmu proběhl v roce 2018) 
v ulici T. G. Masaryka, ale i v uli-
cích Na Valše a Gabrielova. Plyno-
fi kace ulice proběhne ve spoluprá-
ci GasNet, s. r. o., která v našem 
regionu zajišťuje rozvoj plynovod-
ních sítí. Po dokončení výstavby 
plynovodního řadu jej společnost 
od města odkoupí, a to za pod-
mínek sjednaných ve vzájemné 
smlouvě.

V neposlední řadě bude uli-
ce osazena moderním veřejným 

Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka, Sušice

osvětlením, které bude provoz-
ně úsporné a dimenzované v sou-
ladu nejen s požadovanými pa-
rametry provozu na komunikaci 
a chodnících, ale také s ohledem 
na minimalizaci světelného smo-
gu ve městě.

Zastávka BUS u pekařství Ren-
dl bude vybavena novým přístřeš-
kem (viz např. ulice Volšovská), 
v ulici budou rozmístěny nové od-
padkové koše, které svým vzhle-
dem budou korespondovat s koši 
v centru města.

Rozhodující termíny:
•  březen 2017 – zahájení projekto-

vé přípravy
•  2018 – příprava podmínek pro 

odprodej plynovodu
•  26. 7. 2018 – vydáno územní 

rozhodnutí
•  28. 5. 2019 – vydáno stavební 

povolení
•  prosinec 2019 – akce byla schvá-

lena k realizaci v rámci rozpočtu 
města a také do rozpočtu Plzeň-
ského kraje

•  leden–březen 2020 – výběrové 
řízení 

•  31. 3. 2020 – uzavřena smlouva 
o dílo se zhotovitelem

•  4. 5. 2020 až 20. 12. 2020 – před-
pokládaná uzavírka komunikace

•  prosinec 2020 – předpokládaný 
termín dokončení prací

Real i zační podmínky, 
zhotovitel

Ve výběrovém řízení na zho-
tovitele stavby zvítězila se svou 
nabídkou fi rma Silnice Klatovy, 
a. s. Celková vysoutěžená cena 
zakázky je 31 725 726,89 Kč vč. 
DPH ve výši 21 %, z toho podíl 
města činí 25 102 054,88 Kč vč. 
21 % DPH, zbytek částky uhradí 
Plzeňský kraj prostřednictvím své 
organizace Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, p. o.

Uzavírka a objízdná trasa
Rekonstrukce proběhne z dů-

vodu co nejhladšího a nejrych-

lejšího dokončení pod úplnou 
uzavírkou.

Návrh objízdné trasy nalez-
nete na přiloženém obrázku, ob-
jížďka by měla být nepřetrži-
tá v termínu od 4. 5. 2020 do
20. 12. 2020, pakliže práce 
půjdou podle plánu, což zejména 

Vážení spoluobčané, v součas-
né nelehké době, kdy společně bo-
jujeme proti epidemii koronaviru 
(Covid-19) nesmíme zapomínat na 
odpovědné nakládání s domovní-
mi odpady. Chovejme se proto zod-
povědně nejen sami k sobě a svému 
okolí, ale také ke všem lidem, kteří 
pro nás zajišťují nakládání s odpady. 
Bez jejich práce a nasazení by naklá-
dání s odpady nemohlo dále bezpeč-
ně a efektivně fungovat a naše měs-
to/obec by nezůstalo/nezůstala čistá 
a bez odpadků. 

• Dbejme na maximální míru 

ochrany a osobní hygienu při na-

kládání s odpady.

• Použité roušky, rukavice a ka-

pesníčky ukládejme do plastové-

ho pytlíku a zavázané jej vhazujme 

do popelnic a kontejnerů na směsný 

odpad. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ je nedá-

vejte do barevných kontejnerů (papír, 

plast, textil). Chraňme tak společně 

pracovníky třídících linek, kterým 

by jinak hrozilo riziko nákazy.

Snažme se minimalizovat cel-

kový objem a množství odpadů:
• odložme na pozdější dobu jar-

ní úklidy domů a zahrad, omez-

me odpad z úklidu domů a bytů, 

probírky šatníků apod. – snižme 

množství odpadů, které není v sou-

časné době nutné produkovat

• neplýtvejme potravinami

•  zmenšujme objem veškerých od-

padů, které vyhazujeme

Děkujeme vám! EKO-KOM

v současném stavu krize nemůže 
nikdo stoprocentně zaručit.

Kde se dozvím více?
V nejbližší době vás budeme 

podrobněji informovat v návaz-
nosti na postup přípravy reali-
zace stavby. V případě, že byste 
měli zájem vidět budoucí podo-

bu ulice, případně měli dotazy 
k realizaci, obraťte se prosím na 
odbor majetku a rozvoje města 
Sušice, rádi vaše dotazy zodpo-
víme, popř. můžete nahlédnout 
do projektové dokumentace.

Ing. Jan Vošalík, 
Odbor majetku a rozvoje města

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Sušice
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16. června od 19 hod. – KD Sokolovna

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

21. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Rybičky 48 + Special Guest

27. října od 20 hod. – Kino Sušice

14. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna

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

GALERIE SIRKUS 
ZAVŘENO!

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
ZAVŘENO!

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

Přehled akcí 
6. května – náměstí Sušice

8. května od 20 hod. – Kino Sušice

9. května od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy
kuchařská show, ochutnávka vařených jídel, zahraje 
Solovačka, moderuje Jaromír Hlaváč

16. května – KD Sokolovna

21. května – KD Sokolovna
premiéra nové hry divadla Schody – ODLOŽENO

22.–23. května – náměstí Sušice

Město Sušice oznamuje, že na základě rozhod-
nutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se 
Sušické slavnosti 2020 nebudou konat. 
Děkujeme za pochopení. Petr Mottl, starosta města

27. května – KD Sokolovna

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

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
O náhradním termínu budeme informovat.

18. dubna od 16 a 20 hod. – Kino Sušice

20. dubna od 19 hod. – KD Sokolovna
Sušická tančírna – ZRUŠENO!

21. dubna od 14 hod. – viz str. 6
Jom ha šoa – On-line čtení jmen obětí holocaustu

22. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál

24. dubna od 19 hod. – Kino Sušice

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

Sušice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova č. p. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz
ZAVŘENO!

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

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

Vážení abonenti a milovníci klasické hudby,

díky složité situaci a omezením, kterým celá naše spo-

lečnost prochází, jsme nuceni zrušit příští abonentní 

koncert Jiřího Hoška s jeho dcerou Dominikou a re-

citátorem Jakubem Doubravou. Koncert, který se 

měl konat 22. dubna ve Smetanově sále gymnázia, 

bude přeložen na listopad tohoto roku.

Děkujeme Vám za pochopení. Jakub Waldmann 

OSLAVY OSVOBOZENÍ 2020
Z důvodu přijatých opatření v souvislostí se šířením 

nového typu koronaviru se letos neuskuteční veřej-

né oslavy osvobození. Zástupci města uctí památku 

padlých položením květin. Petr Mottl, starosta města

Vážení zákazníci,

na základě rozhodnutí vlády ČR ze soboty 

14. 3. 2020 uzavíráme provozy kina, knihovny 

a galerie a rušíme všechny námi pořádané kulturní 

akce, besedy, přednášky a kurzy po dobu plat-

nosti tohoto usnesení.

V tuto chvíli shromažďujeme vyjádření 

producentů všech divadel a organizátorů akcí. 

Tištěné i elektronické vstupenky si uschovejte, 

budou platné pro náhradní představení nebo 

pro případné vrácení vstupného.

Informace ohledně jednotlivých představení 

naleznete na webu www.kulturasusice.cz,

případně na našich sociálních sítích.

Děkujeme za pochopení

Ing. Karel Sedlecký, ředitel SKC

REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN FUNGUJE DÁL!

PŘÍSPĚVKY, BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY, 

PODĚKOVÁNÍ APOD. MŮŽETE I NADÁLE 

ZASÍLAT REDAKTOROVI SUŠICKÝCH 

NOVIN ING. LÍSKOVCOVI 

NA E-MAIL: liskovec@kulturasusice.cz, 

PŘÍPADNĚ HO KONTAKTUJTE 

NA TEL. 724 981 554.

Kino Sušice začalo 
„promítat“

Sály kin se před 14 dny uzavřely pro veřej-

nost na základě vládních nařízení. Jednosálo-

vá kina, s nimi i kino Sušice, se nyní spojila, aby 

se k divákům vrátila alespoň do jejich obýváků.

Kinaři jsou srdcaři a tak je neutuchající touha 

a píle přivedla k vytvoření projektu vasekino.cz. 

Kina se tak stěhují ke svým divákům domů. Od 

soboty 28. března se v rámci nového projektu 

začne v České republice promítat.

„Z České republiky vytvoříme jedno velké vir-

tuální jednosálové kino se stejným programem 

v pravidelných hracích profilech. Budeme tak si-

mulovat provoz kina v obýváku. Prodej lístků bude 

probíhat on-line pomocí prodejních systémů jed-

notlivých kin. Divák tak má možnost vyjádřit so-

lidaritu se svým kinem a podpořit ho v této těžké 

době, aby vůbec existovalo,“ říká duchovní otec 

a iniciátor projektu Martin Pošta, předseda Aso-

ciace provozovatelů kin.

PROGRAM:
10. 4. | 20.00  Bez věcí nad věcí (dabing)

11. 4. | 15.00  Pat a Mat: Kutilské trampoty

11. 4. | 20.00  Případ mrtvého nebožtíka

12. 4. | 15.00  Pat a Mat: Kutilské trampoty

12. 4. | 20.00  Můj příběh

13. 4. | 15.00  Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon

13. 4. | 20.00  Bez věcí nad věcí (dabing)

Další informace na fcb https://www.facebook.com

/kulturasusice.cz/ a  na stránkách kina Sušice 

– www.kinosusice.cz a www.kulturasusice.cz

PŘELOŽENO NA 24. 9.

ODLOŽENO
NÁHRADNÍ TERMÍN SE HLEDÁ
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Marie Vítková r. 1941, Ladislav Zach r. 1927, František Němec r. 1934, 
Antonín Koura r. 1951, Hana Chudá r. 1947, Marie Rajtmajerová r. 1938.

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

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

TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA
Odloženo na 21. listopadu 2020! 

sobota 30. května 2020
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou 
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba po 
jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou lázeňské-

ho města Bad Ischl. 

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

Obsazeno! 

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

Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna.
sobota 26. září 2020

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 19. prosince 2020
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 4. dubna uplynul třetí smutný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr a vnuk, pan

Marek Kolbinger
z Dlouhé Vsi. 
Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád, nezapomene. 
Stále vzpomínají rodiče, bratr s rodinou, ostatní příbuzní a kamarádi.

Dne 9. dubna by se dožil 70 let manžel, tatínek, děda 
a praděda pan 

František Bejvl 
ze Sušice a 4. září uplyne 14. výročí jeho úmrtí.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, dcera Jitka, Milada s rodinami a ost. příbuzní.

Díky za vše, Františku Ferdo!
V letošním roce to je 105 let, 

kdy se 31. března 1915 narodil 
František Ferda. Kněz, politic-
ký vězeň, léčitel.

Z iniciativy starostky JUDr. 
Jiřiny Rippelové a zastupitelstva 
města Sušice a místní římsko-
katolické farnosti byla 1. dubna 
2005 u příležitosti jeho nedožitých
90. narozenin na klášteře umístěna 
bronzová pamětní deska.

Jeho následující slova cha-
rakterizují celou jeho osobnost. 
,,To, co mám, nemám pro sebe, 
mám to všechno pro druhé.“ Pá-
ter František Ferda byl upřímný 
a veselý člověk, dávající mno-
hým potřebným své léčitel-
ské schopnosti s neuvěřitelnou 
a přesnou příčinou zdravotních 
potíží. O jeho schopnostech bylo již mnoho napsáno (např. Zde-
něk Rejdák: Páter František Ferda).

Rád bych zmínil v souvislosti se skautingem jeho smut-
nou životní etapu z padesátých let. Z vyšetřovacích protokolů 
se dozvídáme, že byl František Ferda obviněn v nechvalně zná-
mém procesu se sedmičlennou skupinou nazvanou ,,Jaroslav Pi-
lík a spol.“ ve dnech 27.–29. 9. 1951 v Ostravě. Soudu předsedal 
i podle jména nechvalně známý soudce dr. Vojtěch Rudý.

V uměle vykonstruovaném procesu skupina byla pro režim nepo-
hodlná. Důvodem byla aktivita v katolické církvi či v Junáku. V obvi-
nění stálo, že se František Ferda a další obvinění provinili velezradou 
a vyzvědačstvím, při čemž se členové této organizace ,,Modré kvě-
ty“ dohodli na zničení a rozvrácení lidově-demokratického zřízení 
republiky pomocí špionáže, sabotáží, diverzí a teroristických akcí, 
zejména v případě otevřené agrese západních imperialistů a na obno-
vení kapitalistického řádu v ČSR. František Ferda ,,vyfasoval“ 14 let.

František Ferda si odpykával trest na nechvalně známých místech 
Jáchymov, Leopoldov, Vitmanov a dalších. Po propuštění v roce 
1960 nesměl vykonávat po většinu svého života kněžskou činnost.

Jeho kněžství a doba prožitá v lágrech, kde mezi vězni – mukly 
panovala neskutečná solidarita a vzájemná pomoc, se po návratu 
z vězení projevovala v jeho přístupu k lidem s prosbou o pomoc.

Když vzpomínám na jeho osobu, tak se mi nabízí úsměvná aso-
ciace. Dost mě delší dobu bolelo koleno a asi by to bylo na injekci 
u lékaře. Vzpomněl jsem si, že mám jeho receptář. Podle návodu 
jsem nastrouhal křen a brambor. Přiložil jsem na půl hodiny na 
bolavé místo a ejhle: už zase skáču přes kaluže!

Díky za vše, Františku Ferdo! 
S vděčností za všechny, kterým pomohl, 

Vladimír Černý (OS,Svojsíkův oddíl)

Za(o)pomenutá prevence…
Všichni známe a většinou dodržujeme preventivní opatření, která nařídi-

la vláda, biskupská konference nebo jednotlivé obce. Omezili jsme kontakty 
a zůstáváme doma. Venku chodíme jenom v roušce. Zavřeli jsme hranice 
státu, školy, muzea, hospody. Pořád si myjeme ruce a sháníme dezinfek-
ci… A je to dobře, je to účinné. Věříme, že se možná zrovna nám pandemie 
vyhne. Já bych ještě něco přidal k těm opatřením, zvlášť pro naši farnost. 

Staronová tradice. Do třetice.
1. Pamatujete, jak vznikla první kaple na Andělíčku? Jsou tři pověsti, 

ta nejvíce reálná připomíná, že Anděl Strážný také svým zjevením od-
vrátil od města morovou ránu. Zřízení kaple souvisí s morovou epidemií, 
která řádila ve městě v letech 1679–1680. V knížce Památky města Su-
šice čteme: „V září 1681 roku adresovaly dvě sušické měšťanky, vdovy 
Rozina Weissenregnerová a Alžběta Meržková, arcibiskupské konzisto-
ři list, v němž uvedly, že „Pánu Bohu všemohoucímu na poděkování, že 
nás minulého roku od morové rány uchovati ráčil, slib učinily, maličkou 
kapličku na vrchu Stráž /…/ na náš náklad vystavěti dali“. Nic se nezmě-
nilo. Tak blízko nás máme i my mocného ochránce – Anděla Strážného, 
který bdí nad celým městem a farností. A i dnes může od nás odvrátit 
morovou ránu XXI. století. Proto také od 19. 3. sloužím tam už mši sva-
tou a žehnáme celému městu.

2. Nedaleko od hlavního dnešního hřbitova se nachází malý morový 
hřbitůvek a na něm kaple sv. Rocha. Vznikla pomalu ve stejné době jako 
Andělíček. J. Lhoták píše: „Když morová rána pominula, požádal 7. čer-
vence 1681 děkan P. Jan František Gotthard z Čechoslavu, o svolení vy-
stavět na hřbitově svým vlastním nákladem malou kapli zasvěcenou sv. 
Šebestiánovi a sv. Rochovi. O povolení ji vysvětit žádal 27. října 1683.“ Na 
hlavním oltáři máme znázorněné dokonce tři velké ochránce proti nákaze: 
sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie. Prý v kapli „se pravidelně až do 
konce 19. století od 16. srpna po celý následující týden konaly bohoslužby 
za odvrácení epidemických nemocí a morové rány“. Trochu jsme na to za-
pomněli… Sice v poslední době sloužím tam mši svatou docela pravidel-
ně ale „dohnat“ nedostatek z posledních dvou staletí nedokážu. Na štěstí 
vždy jsme pamatovali alespoň na poutní mši svatou 16. srpna. A tak ještě 
mně napadlo, že mohli bychom sv. Rochu poděkovat za přímluvu i ochra-
nu, a právě na pouť kapli znova uvnitř vymalovat. 

3. Nedávno jsem mluvil s P. Koutským ze Strašína, a ten poukázal na 
další opomenutou tradici. Prý vždy po sv. Vítovi (15. 6.) farníci ze Sušice 
putovali pěšky za Pannou Marií, aby poděkovali za pomoc i ochranu před 
morovou nákazou. Letos to bude na sobotu 20. 6., tak jsem už objednal 
mši svatou kolem poledne. Uvidím, kolik nás půjde.

Každý z těchto případů je určitou „duchovní prevencí“ na kterou mysleli 
i pamatovali naši předci a my jsme bohužel tak trochu zapomněli. Jenže už 
dávno nebyla taková situacz jako dnes. Mohlo se nám zdát, že už všechno 
je překonáno, vyřešeno. Asi také jsme příliš doufali v lidské dovednosti 
a možnosti současné techniky. Modlit se ke sv. Andělíčkovi, sloužit sedm 
mší svatých za sebou anebo putovat 15 km pěšky na Strašin – to všech-
no se může zdát jako relikt minulosti. Tak jsme to víceméně opomenuli. 
Teprve teď vnímám ještě víc zřetelně, že naopak, jsou to záležitosti stále 
aktuální a živé. Můžeme je obnovit, přidat k tomu všemu co děláme jako 
preventivní opatření. Nakonec všichni budeme rádi a vděční Bohu, když 
se nám, našim rodinám, farnostem a městu Sušici nová nákaza vyhne, 
a budeme ušetření bolestné zkušenosti našich předků.

P. Marek Donnerstag, sušický farář

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z. s.

Nuželická 26, 342 01 Sušice
 Mimořádné oznámení:

Dne 12. 3. byla svolána členská schůze, kde bylo jednomyslně odhlasováno 

všemi členy uzavření Rodinného centra Sušice – Medvídek, z. s. od pátku 13. 

3. na neurčito z důvodu ochrany proti koronaviru a stěhování provozovny. Ruší 

se bez náhradního termínu Vítání jara na ostrově Santos 29. 3. Dětský benefi ční 

ples se 21. 3. nekoná a bude brzy stanoven náhradní termín. 

Pomoc rodinám v době pandemie COVID-19
1. Nabízíme zdarma oblečení pro děti 0–12 let, boty, Sunary a dětské příkrmy. 

2. Krizová linka pro rodiče na tel. 724 324 757 od 9.00–18.00.

3. Nabízíme zdarma venčení psů pro seniory, kteří se bojí ven kvůli pandemii.

4. Roušky zdarma a případně zajistíme i nákupy zdarma pro seniory.

Pro roušky zdarma volejte: Svatební agentura NIKI, paní Helena Kindelmannová – 605 273 257

Kreativní soutěž pro rodiče a děti
Vyhlašujeme kreativní soutěž o nejlepší zpracování na téma: 

„Rodina v době nouzového stavu (pandemie Covid 19)“.

Podmínky soutěže: 

1. Do soutěže budou zařazeny jen ty práce, vztahující se k tématu soutěže.

2. Maximální počet soutěžních prací od 1 autora – 1 dílo.

3. Vítány jsou kolektivní rodinná díla – 1 rodina – 1 dílo.

4. Formáty malby, kresby – min. A5, max. A3.

5. Dále ke zpracování můžete použít přírodní materiály a recyklovatelné materiály.

6. Soutěž trvá od 1. 4. 2020 – 31. 5. 2020.

7. Budou vybráni 3 výherci, kteří vyhrají hračky, které věnovali naši sponzoři.

8. Hotová díla předávejte na tel. 724 324 757.

Sušičané nosme na veřejnosti roušky!

Sušičané nosme na veřejnosti roušky, ať můžeme svět užívat na plné doušky.

Koronavirus v Sušici snad navěky není, tak buďte k sobě právě teď ohleduplní.

Nebude to považováno za lenost, když udržujete bezpečnou vzdálenost.

Když máte na rukou vždy rukavice, nešíří se tak infekční nemoce.

Ať brzy můžeme zahájit sezonu na Santosu, kde si pak můžeme dát společně do nosu.

Myslím tím dobré jídlo a pití, vždyť krásné je v Sušici žíti.

Myslete také na naše milé seniory, až pojedete nutně pro láhev Coca-Coly.

Že i jim můžete přivézt nákupy, vždyť oni dali Sušici před námi do kupy!!!

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s. bude působit na nové adrese: Střední 

odborná škola a Střední odborné učiliště, U Kapličky 761, 342 01 Sušice. O jeho 

znovuotevření budete informováni.

Děkujeme za vaši přízeň. Předsedkyně Mgr. et Bc. Petra Haisová Marková

12. 4. by se dožil 76 let
Písničkář Karel Kryl, někdy přezdívaný jako básník s kytarou, se 

narodil v roce 1944 v Kroměříži. Byl ostrým kritikem předlistopadové-
ho režimu a jedním z hlavních představitelů českého protestsongu v le-
tech 1968 až 1989.

První školní léta prožil v Novém Jičíně, ve 14 letech nastoupil do in-
ternátu na střední keramickou školu v Bechyni. V letech 1963 až 1965 
prošel základní vojenskou službou. Jeho první autorskou skladbu Ne-
vidomá dívka nahrála v roce 1968 kapela The Bluesmen a nazpívala 
Hana Ulrychová.

V roce 1968 mu byla vydána deska s titulní písní Bratříčku, zavírej 
vrátka. Tato píseň vznikla jako bezprostřední reakce na invazi vojsk 
Varšavské smlouvy a dokonce vydržela na předních místech hitparády 
několik týdnů, než byla zakázána 
stejně jako pořad, který ji vysílal. 
V roce 1969 Kryl odešel do Němec-
ké spolkové republiky, kde požádal 
o azyl. Od roku 1981 pracoval jako 
redaktor rádia Svobodná Evropa.

Do Československa se Karel 
Kryl vrátil 30. listopadu 1989 na 
pohřeb své matky. Po čtyřech le-
tech, které trávil střídavě v Praze 
a v Mnichově, zasažen infarktem 
předčasně zemřel 3. 3. 1994, krát-
ce před svými 50. narozeninami. 
(Zdroj: Česká televize a csfd.cz) ED 

Ani v Sušici nedojde ke shromáždění na náměstí, 
ale každý, kdo bude chtít jména obětí přečíst, nechť 
se připojí do videokonference 21. dubna v době 
od 14 do 17 hodin. Pro instrukce a registraci pište 
na e-mail: jomhasoa@terezinstudies.cz. 

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

Můžete také nahrát video nebo audio a poslat nám ho prostřednictvím
e-mailu: jomhasoa@terezinstudies.cz. Příspěvky upravíme a nasdílíme sami. 

Společně se tak všichni spojíme a opět i přes nepříznivé podmínky si 
připomeneme ty, kteří se stali obětmi nacistické rasové ideologie za dru-
hé světové války. 

Eliška Waageová, koordinátorka, Institut Terezínské iniciativy a -red-

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu 

– letos poprvé virtuálně

Starý židovský hřbitov v Sušici v čase Jom ha-Šoa 2013. ED
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Křesťané se na tyto svátky připravují čtyřicetidenním obdobím 
nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou. Samotný 
svatý týden pak začíná Květnou nedělí a Velikonoce jako takové kon-
čí Bílou nedělí (2. velikonoční nedělí).

Květná neděle (letos 5. dubna)
Květná neděle bezprostředně předchází Velikonocům. Oslavu-

je Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho 
umučením. V liturgii svátku jsou význačné tři momenty: požehná-
ní ratolestí, jež se odehrává mimo chrám s průvodem celého spole-
čenství; čtení pašijí; slavnost mše svaté. Na tuto neděli se za papeže 
Jana Pavla II. začal slavit Světový den mládeže.

Sazometná (škaredá) středa (letos 8. dubna)
Tento den se vymetají saze z příbytků, tj. domy se čistí a při-

pravují na svátky.

Zelený čtvrtek (letos 9. dubna)
Název vznikl pravděpodobně z toho, že se v dřívějších dobách v tento 

den měla jíst jen zelená strava (zelenina).
Zvyky a tradice:

•  Lidé v tento den vstávali velice časně, omyli se rosou, protože bránila 
onemocnění šíje a dalším nemocem, rodina se pomodlila.

•  Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem 
slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě nedrže-
ly blechy.

•  Kdo sní před východem slunce pečivo namazané medem, je chráněný 
před uštknutím hadů a před žihadly vos.

•  V Orlických horách házeli lidé do studny chleba namazaný medem, aby 
se v ní držela po celý rok voda.

•  Odpoledne se nepracovalo. Pekly se jidáše, zvláštně tvarované obřadní 
pečivo z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené medem, opět měly pro-
spívat zdraví.

•  Ranní mše se koná pouze v biskupských chrámech. Při této mši se světí 
svaté oleje (olej křtěnců, svaté křižmo a olej pro nemocné).

•  Při večerní mši naposledy zvoní zvony, pak „odlétají do Říma“ až do 
Bílé soboty – po tuto dobu jsou nahrazovány řehtačkami a klapačkami.

•  Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si máte zacinkat penězi, aby 
se vás držely celý rok. Někde se zvoní paličkou o hmoždíř, aby stavení 
opustil hmyz a myši.

• V tento den se také koná obřad mytí nohou.

Zvyky a tradice: 

•  Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrod-
né. Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky.

•  Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před požárem.
•  V sobotu se také uklízelo, bílilo.
•  Připravovalo se a chystalo. Na slavné Vzkříšení, na Hod boží velikonoční, 

připravovaly se obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance i velikonoč-
ní beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí anebo vázaly březové 
metličky a zdobila se vajíčka.

Velikonoční neděle neboli Boží hod velikonoční (letos 12. 4.)
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“ neboli „první-

ho dne po sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem 
týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské 
dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistic-
kému „lámání chleba“ a tento den nazvali „dnem Páně“.

Zvyky a tradice:

•  Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů – beránek, mazanec, vej-
ce, chleba, víno.

•  Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele vestoje.
•  Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla.
•  Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce 

a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.
•  Pečou se velikonoční beránci.

Velikonoční (červené) pondělí (letos 13. dubna) 
Tento den je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí 

dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami, většinou z vrbového 
proutí, zdobenými stuhami. Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou malo-
vaná vajíčka.  Zvyky a tradice:

•  Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají 
chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když 
šla do kostela.

2. Velikonoční neděle neboli Bílá neděle (letos 19. dubna)
Druhá neděle velikonoční – novokřtěnci nosili v tento den naposledy 

bílé křestní roucho. Dnes je často dnem slavnostního prvního sv. přijímání.
Po Velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50 dnů do svátků 

„Seslání Ducha svatého“. Ivan Nikl

Velký pátek (letos 10. dubna)
Název byl odvozen od velkého tajemství. Velký pátek je připomínkou 

dne smrti a ukřižování Ježíše Krista, proto je prožíván jako den postu ve 
znamení smutku, ticha a rozjímání.

Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se 
přibližně v tento čas věřící scházejí ke zvláštní bohoslužbě – není to běžná 
mše, otvírá se tím smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná 
se pokleknutím před křížem, přednášejí se modlitby za velké bolesti celého 
světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů...).

V mnohých kostelech se koná tento den ještě pobožnost křížové cesty. 
Součástí pobožností bylo také odhalení a uctění svatého kříže.

Zvyky a tradice:

K tomuto dni se pojí mnoho pověr a zvyků. 
•  Věřilo se např. v magickou sílu země, která se na Velký pátek otvírala a na 

krátkou dobu zpřístupňovala poklady. Poklad označovalo světýlko nebo 
kvetoucí nebo zářící kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. 

•  Na souš vycházeli vodníci a proháněli se na koních. 
•  Podle pověsti se na chvíli otevřela hora Blaník.
•  Velký pátek je také postním dnem – lidé omezují maso, nastává újma v jídle.
•  Lidé vstávali před východem slunce, chodili se mýt do potoka, aby se 

chránili před nemocemi.
•  Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který pak 

hodili levačkou za hlavu, to je mělo ochránit před bolením zubů.
•  V krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě, pak se udělalo na 

šatech několik stehů, což mělo ochránit před uhranutím a zlými duchy. 
Košile ušitá z plátna pašijových nití chránila před bleskem.

•  V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla 
očarovat. Věřilo se hodně na čarodějnice a uhranutí.

•  Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí.
•  Nepralo se prádlo, protože by se namáčelo do Kristovy krve místo vody.
•  Chodilo se dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček se 

oznamovalo poledne a ranní i večerní klekání. Hospodyně připravo-
vala obdarování v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také 
drobných peněz.

Bílá sobota (letos 11. dubna)
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se tento den zásadně neslaví 

mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. 
Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající půst.

Několik dnů už strádáme. Kostely jsou většinou zavřené. Kně-
ží slouží mši svatou spíše soukromě. Můžeme se společně modlit, 
pamatujeme na duchovní přijímání, rozjímání nad křížovou cestou. 
Sledujeme mši svatou a katolické pořady v televizi i přes internet. 
Nejsme opuštění, ale přece chybí nám to velmi podstatné a hlavně 
se nám stýská po svátostech i společenství. Bylo nám na určitý čas 
odňato to, co doposud jsme považovali za samozřejmou součást du-
chovního, křesťanského života.

A teď další rána. Nejspíš ani o Velikonocích to nebude jiné. No jo, 
ale co to znamená „jiné“? Jaké to bylo úplně na počátku?

Pamatujete, kolik bylo účastníků Poslední večeře? Jeruzalém byl 
tehdy plný poutníků, Ježíšových učedníků a příznivců byly stovky, 
možná tisíce. Ale Pán ke stolu pozval jenom apoštoly. Pouze 11 osob 
bylo přítomných, když ustanovil svátost oltářní a svátost kněžství. 
Pak byla Getsemanská záhrady, kdy Ježíš se modlil před svým umu-
čením. Vzal s sebou Petra, Jakuba i Jana. Na konec zůstal sám, pro-
tože jeho učedníci nedokázali s nim bdít ani hodinu. Během zatčení, 
soudu a křížové cesty byl obklopen spíše davem nepřátel, než jemu 
blízkých osob. A když umíral, pod křížem stáli jenom tři: jeho Mat-
ka, milovaný učedník Jan a Marie Magdalská. Samotného vzkříšení 
se nezúčastnil nikdo. Vojáci, kteří měli hlídat hrob, utekli.

To byly ty první Velikonoce, opravdové Velikonoční Triduum. Je 
v tom zvláštní Boží pedagogika – všechno „pro nás“ ale „bez nás“. 
Proč ale bez nás? Možná pro to, abychom přijali všechno od Pána 
jako dar. Nezaslouženou, obrovskou Boží milost, kterou člověk v po-
koře i s radostí může jen a jen přijmout.

P. Marek Donnerstag, sušický farář

Velikonoce jsou velkým židov-
ským i křesťanským svátkem. Již 
v názvu slyšíme „Veliká Noc“. Čím 
je tato noc velká, výjimečná? Co 
nám chce sdělit? Čím nás má po-
učit a povzbudit v tento čas těžké 
zkoušky? V židovské tradici se zpí-
vá velikonoční píseň „Ma ništa-
na ha-lajla hazé – Co odlišuje tuto 
noc od všech ostatních?“ Zpívá se 
tu o radostné pospolitosti v rodi-
ně: Jíme sice jen macesy – pros-
tý nekvašený chléb a hořké byliny 
a přece jsme spolu šťastní, protože 
jsme svobodní!

V židovství jsou Velikonoce pře-
devším rodinnou slavností. Velká 
rodina se schází, aby si všichni jako 
každý rok opět připomněli s vděč-
ností: patříme k sobě! A je to dob-
rý Bůh, který nám dává radostný 
život ve svobodě. Zní tu modlit-
ba vděčnosti svobodného a hrdé-
ho národa: „Bůh nám dal přejít od 
otroctví ke svobodě, od strachu 
k radosti, od smutku k jásotu, od 
temnot k velkému světlu, od poro-
by k osvobození.“

Židovské Velikonoce byly pů-
vodně svátkem jara, oslavou no-
vého života. Název v hebrejštině 
je Pesach, což znamená „překro-
čení“ a připomínal 10. ránu – smrt 

prvorozených v Egyptě, kdy anděl 
smrti přešel „překročil“ domy Iz-
raelců, kde byla na veřejích krev 
velikonočního beránka – zname-
ní záchrany. Hod beránka spolu 
s nekvašenými chleby a hořkými 
bylinami byl a je součástí každo-
roční oslavy. Pesach je první ze tří 
poutních svátků, kdy Židé putovali 
do jeruzalémského chrámu. Začí-
ná v předvečer 15. nisanu (duben) 
a trvá osm dní. Připomíná odchod 
hebrejských otroků z Egypta, jejich 
vysvobození z ponížení a poroby, 
jejich cestu ke svobodě pod vede-
ním Mojžíše a zrození svobodného 
národa díky mocnému božímu zá-
sahu. (viz Ex 12,1 – 42)

Jiným názvem je „svátek nekva-
šených chlebů“ – Chag macot. Iz-
raelci opustili Egypt ve spěchu a to 
tak rychle, že těsto nestačilo vykva-
sit. Vzali tedy s sebou jen moučné 
placky – macesy. Ty mají symboli-
zovat prostotu, pokoru a upřímnost, 
opak přetvářky a nešlechetnosti. Po 
dobu svátku se nesmí jíst nic kva-
šeného. Příprava na slavnost trvá 
téměř měsíc. Při velkém úklidu se 
dům či byt zbavuje všeho kvásku. 
Slavnostní pesachová večeře doma 
probíhá podle pevného pořádku (se-
der). Středem slavnostně prostřené-
ho stolu je sederová mísa, kde jsou 
tři macesy a dále pět pokrmů: pe-
čená kost (připomíná oběť berán-
ka), vejce vařená natvrdo – symbol 
života i smrti, smutku i bolesti (při-
pomínka zničeného chrámu). Hořké 
byliny (křen) hořkost otroctví, za-
tímco zelená petržel připomíná jaro. 
Sladká směs z ovoce, vína a koření 
představuje maltu, z níž hebrejští 
otroci vyráběli v Egyptě cihly. Pro-
nášejí se modlitby, požehnání, zpí-
vají se tradiční lidové písně. Slav-
nost vede otec rodiny. Odpovídá na 
otázku nejmladšího u stolu, proč se 
slaví tento svátek a to vyprávěním 
Hagady o vysvobození izraelského 
lidu z otroctví v Egyptě. Smyslem 

tohoto vyprávění je připomenout 
dávné dějinné události a poučit se 
pro současnost. Radostné slavení 
pesachu je oslavou a díkem za vy-
svobození z poroby, z ohrožení smr-
ti a nadějí na záchranu.

Křesťanské Velikonoce vy-
cházejí přímo ze židovské tradice 
a jsou spojeny s příběhem Ježíše 
z Nazareta „v době vlády císaře Ti-
béria, kdy Pontius Pilát spravoval 
Judsko“ (Lukáš 3,1), tak jak to líčí 
evangelia v Novém zákoně. Ježíš 
jako putující učitel – rabi si získal 
svým novým učením o příchodu 
Božího království mnoho učední-
ků. „Procházel zemí, všem pomá-
hal a uzdravoval všechny, neboť 
Bůh byl s ním“ (Sk 10,38). Svým 
mocným slovem a především svou 
láskou si získával lidská srdce. Lás-
ku sloužící povýšil na nové a nej-
vyšší přikázání. „Nové přikázání 
vám dávám, abyste se navzájem 
milovali, jako jsem já miloval vás. 
Podle toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci, budete-li mít lásku 
jedni k druhým.“ (Jan 13,34)

Ješua však svým neobvyklým 
a často radikálním způsobem jed-
nání vzbuzoval nelibost ba strach 
u zastánců starých pořádků a ne-
dotknutelných tradic. Uzdravoval 
o šabatu, stýkal se s hříšníky, po-
hyboval se v nevalné společnos-
ti. Svým vystupováním, učením 
a ryzostí ohrožoval mocné. Byl to 
strach, který se jich víc a víc zmoc-
ňoval a proto došli k závěru: Tohoto 
nepohodlného proroka je třeba uml-
čet. Řekli: „Co si počneme? Když 
proti němu nezakročíme, všichni 
v něho uvěří, a přijdou Římané 
a zničí nám toto svaté místo i ná-
rod.“ Kaifáš, velekněz pak řekl: 
„Vy ničemu nerozumíte. Nechápe-
te, že je pro vás lépe, aby jeden člo-
věk zemřel za lid, než aby zahynul 
celý národ.“ Bylo rozhodnuto a Je-
žíš to věděl. „Bylo před velikonoč-
ními svátky. Ježíš věděl, že přišla 

jeho hodina, aby z tohoto světa šel 
k Otci. Miloval své a prokázal jim 
svou lásku do krajnosti:“ (Jan 13,1) 
Tady pokračuje pašijový příběh po-
nížení, bolesti, zrady a utrpení Syna 
člověka, jak jej líčí všechna 4 evan-
gelia. Z těchto dobových svědectví 
učedníků vyrostla živá velikonoční 
křesťanská tradice: pašijový týden 
(pašije – z lat. slova passio – utrpe-
ní), Květná neděle, Zelený čtvrtek, 
Velký pátek, Bílá sobota – slavnost 
Vzkříšení. Ve zkratce starokřesťan-
ského hymnu chápeme smysl Ve-
likonoc: „Ježíš, Syn člověka, kte-
rý přišel pro nás a pro naši spásu 
sám sebe zmařil, vzal na sebe podo-
bu služebníka, stal se jedním z lidí. 
Ponížil se a byl poslušný až k smrti 
a to smrti na kříži.“ (Fil 2,7) Tento 
velikonoční příběh byl a je stále in-
spirací mnoha umělců, skladatelů, 
malířů, básníků. Je inspirací i pro 
nás i pro tuto nelehkou dobu. Při-
pomeňme jen slavný obraz Leonar-
da da Vinci Poslední večeře. To je 
sederová večeře, jak ji slavili a slaví 
Židé. Během ní Ježíš ale udělal něco 
tak prostinkého:a zároveň veliké-
ho: „V tu noc, kdy byl zrazen, vzal 
chléb, lámal jej a řekl: Toto jest mé 
tělo, které se za vás vydává. To čiň-
te na mou památku. Stejně vzal po 
večeři i kalich a řekl: Tento kalich 
je nová smlouva, zpečetěná mou 
krví. To čiňte, kdykoli budete píti, 
na mou památku.“ (1 Kor11,23-25) 

Stručně jsme si připomněli pod-
statu i význam Velikonoc. Tyto Ve-
likonoce budeme určitě prožívat ji-
nak než jsme byli zvyklí. Ale jejich 
tajemství i poselství zůstává nadále 
mocné: i když jsme ohroženi smrtí 
je zde velikonoční naděje – naděje 
Vzkříšeného! Prožijme je v kruhu 
rodiny, v blízkosti těch, které máme 
rádi a kteří mají rádi nás. Važme si 
tohoto daru a přejme si navzájem 
požehnané Velikonoce – vítězství 
nepřemožitelného Života.

Mgr. Václav Diviš

Leonardo da Vinci – Poslední večeře Páně             Zdroj: wikipedie
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Začátek roku 
je pro naše malé 
atlety vždy spo-
jený s halovými 
závody.

V termínu 9. 2. 
se konaly halové 
závody nejmlad-
ších atletických 
přípravek v Plzni 
a to v atletickém 
tunelu AK Ško-
da Plzeň. Závo-
dy proběhly jako 
Krajské mistrov-
ství Plzeňského 
kraje ve výcebo-
ji. Nejmladší atleti TJ Atletika Su-
šice se i přes malou účast, danou 
marodkou a začínajícími jarními 
prázdninami, v konkurenci ostat-
ních závodnic a závodníků neztra-
tili a získali dvě medaile. Anička 
Staňková zlato a David Potužník 
stříbro.

Dalším závodem bylo Halo-
vé mistrovství Plzeňského kra-
je jednotlivců, jež se uskutečnilo
8. 3. v Praze v hale na Strahově. 
Zde naší atleti vybojovali též dvě 
medaile, kdy v běhu na 60 m pře-
kážek obsadila 2. místo Alenka 

Matoušková a v téže disciplíně 
byl na 3. místě Štěpán Fornous. 
V konkurenci 28 štafet naše šta-
fety obsadily 15. a 18. místo.

V současné době na zákla-
dě vyhlášení nouzového stavu 
a z toho vyplývajícího zákazu 
sportovních akcí, jsme byli nuce-
ni zrušit tréninky v následujícím 
období. Doufáme, že současná si-
tuace bude brzy ukončena a naši 
malí atleti budou moci opět tréno-
vat. Všem přejeme hlavně zdraví.

Za trenéry atletické přípravky 
Jaroslava Křížová

Fotbalový rod v karanténě. 

„Tátu už jsme uběhali,“ směje se Hubáček

Sport

Sušický fotbal si bez nich ne-
lze představit. Pavel Hubáček 
i v 48 letech nastupuje do mis-
trovských zápasů a patří k nej-
větším legendám klubu. V áčku 
se potkává se synem Patrikem, 
oba navíc trénují v Sušici mlá-
dež. V mladších žácích ještě 
září Marek, nejmladší z fotba-
lové rodiny. V době karantény 
si celý klan zvyká na odlišný 
režim bez víkendů na stadio-
nu a všichni se těší, až se zase 
začne hrát. „Táta má home-
office, musíme makat. Žádné 
prázdniny,“ usmívá se po práci 
na zahradě Patrik. Pro Sušické 
noviny popsal, jak tráví smut-
né období, ve kterém se kvůli 
koronavirové pandemii přeru-
šily všechny sportovní soutěže.

Jak trávíte karanténu bez 
fotbalu?

„S tátou chodíme běhat, 
Mára (mladší bratr) s námi vy-
razí jen občas. Když, tak běhá 
jen kratší vzdálenosti. S tátou 
jsme zvládli i třináct kilomet-
rů. Máme velkou zahradu, tak 
hodně kopeme a trénujeme 
tam. Kalňas (kapitán Martin 
Kalný) nás chtěl vyhecovat tím, 
že on uběhl 21 kilometrů, tedy 
půlmaratón. Ale to já řekl rov-
nou, že tohle nedám. Minulý 
týden jsem zaběhl těch třináct 
kilometrů, pak jsem pohecoval 
tátu a ten to dal taky.“

Takže jste se zapojili do 
tréninkové výzvy, kterou 
máte se spoluhráči ze sušic-
kého áčka? 

„Jasně. Máme s tátou na-
běháno podobně, okolo třiceti 
kilometrů. V celkovém pořa-
dí bychom měli být do osmého 
místa.“

Komu chybí fotbal nejvíc?

„Určitě Márovi. My na něj 
dohlížíme a trénujeme ho, aby-
chom z toho nevypadli ani my.“

Věříte, že se sezona ještě 
rozjede?

„Doma jsme se o tom bavi-
li, myslíme si, že ne. Pokud by 
to náhodou chtěli dohrát, nevě-
řím tomu, že na naší amatérské 
úrovni by šlo udělat to, aby se 
hrálo víkend, středa, víkend. 
To by týmy nezvládly.“

Nabízí se alespoň systém 
turnajů?

„Četl jsem, že by se hrál ně-
jaký větší pohár, případně něja-
ké turnaje. Bylo by to ideální, 
aby se aspoň něco hrálo a ne-
vypadli jsme z toho. Ale do-
hrávat klasickou sezonu nemá 
význam. Je to blbé vůči těm, 
co jsou na postup, ale jinak se 
to asi udělat nedá.“

Ty v Sušici zároveň trénu-
ješ přípravku. Jak nucenou 
pauzu od fotbalu berou ti nej-
menší hráči?

„ Jsem z n ich nadšený. 
Nejdřív jsme přemýšleli o tom, 
že bychom klukům dávali ně-
jaké tréninky, aby něco dě-
lali. Ale většina z nich bydlí 
v bytech, kde nemají pořádný 
prostor. Takže jsme to necha-
li být, ale do naší skupiny na 
whatsappu (komunikační ka-
nál) posílám nějaká videa a ne-
chávám na dobrovolnosti, kdo 
si nějaká tréninková cvičení 
vyzkouší. Kluci mi posílají 
každý den nějaké video, jak se 
snaží, to je super. Posílají téměř 
všichni rodiče. Je vidět, že i jim 
fotbal hodně chybí.“

Už plánujete, že začnete se 
společným tréninkem?

„Čekáme na to. Hned, jak 
to bude možné, bychom chtě-

Jan Vastl vyhrál etapu na Mont Ventoux...

Halové atletické závody malých 

atletů TJ Atletika Sušice

Jedna z nejslavnějších etap nej-
slavnějšího cyklistického závodu 
Tour de France končí výjezdem 
na ikonickou horu Mont Ventoux. 
Samostatný oblý obr se tyčí v cípu 
francouzských Alp 1 909 m nad 
Středozemní moře asi 50 km se-
verně od Marseille. 

Pokořit tuto horu v sedle bicyklu 
je snem mnohých cyklistů a rozdat 
si to nahoru se soupeři přáním mno-
ha závodníků. A právě nedávno se 
taková možnost mnohým naskytla. 
Navíc v Česku v době karantény! 
V dnešní virtuální, internetové době 
spražené coronavirem totiž vznikl 
za podpory projektu Kolo pro ži-
vot digitální pětietapový závod, je-
hož třetím dílem byl výjezd právě 
na Mont Ventoux. Z obýváku tak 
vlastníci chytrého trenažéru připo-
jeného přes aplikaci k počítači stou-
pali k vytouženému vrcholu a na 
obrazovce mohli sledovat své rivaly.

Závodu se také zúčastnili špič-
koví jezdci i reprezentanti České 
republiky z různých cyklistických 
disciplín. Jedním z nich byl i sušic-

ký biker (jezdec na horském kole) 
Jan Vastl, který nakonec závod 
ovládl a nechal za sebou např. 
i v současnosti nejlepšího českého 
bikera se zkušenostmi i ze silnič-
ního profi pelotonu Ondřeje Cinka. 

S Janem Vastlem přinášíme ná-
sledující rozhovor.

O tvém úspěchu přinesly zprá-
vu Branky, body, vteřiny. Jak si 
ceníš vítězství v takovém závodě? 

„Nenazval bych to jako úspěch, 
přeci je to jen virtuální závod a dost 
odlišný od normálního závodu, ale 
byla to dobrá zkušenost a zpestře-
ní přípravy.“

Slavnou etapu jsi vyhrál ze su-
šického obýváku?

„Vyhrál jsem jí ze sušické ga-
ráže, přeci jen v obýváku je větší 
teplo a tím, že šlapu na místě, po-
třebuji být trochu v chladu, abych 
se nepřehřál. Mám otevřené dveře 
a před sebou větrák.“

Ten trenažér tedy nastavuje do 
šlapání takovou zátěž, jakou má 
sklon kopce v aktuálním místě 
a ty se tam vidíš na obrazovce?

žebříčku do první 50. Potom jsem 
startoval na etapovém závodě dvo-
jic na Kypru s olympijským vítě-
zem Jaroslavem Kulhavým, ale bo-
hužel po druhé etapě onemocněl 
a museli jsme odstoupit. Po návra-
tu domů jsem už nikde nestarto-
val, protože další závody měly být 
v Itálii, ale všechny se kvůli pan-
demii zrušily.“

Jako každý jsi asi musel upra-
vit své plány na tento rok. Jak 
to vidíš aktuálně a co bude tedy 
tvým letošním cílem?

„To bohužel teď nedokážu říct, 
všechny závody jsou odloženy včet-
ně mistrovství světa, světových 
pohárů nebo mistrovství Evropy. 
Olympiáda je přeložená na příští 
rok. Nikdo přesně neví, kdy zno-
vu závody začnou, jestli v květnu, 
srpnu, a nebo příští rok? Věřím, že 
situace s koronavirem se bude brzy 
zlepšovat a všichni se vrátíme zpět 
do normálního života.“

Zeptám se ještě na uplynulou 
sezonu (viz foto). Jak se ti dařilo 
ve světovém poháru, jaký závod 
se ti nejvíce povedl a vyzdvihl bys 
i jiný loňský podnik?

„Přesně tak, je to chytrý trena-
žér, do kterého uchytím své kolo, 
trenažér si spojím s počítačem, kde 
si zapnu aplikaci, vyberu si trasu 
nebo závod a mohu jet. Vidím se 
tam a vidím i o ostatní lidi, kteří 
zrovna šlapou v obýváku stejnou 
trasu. Je to super zpestření přípra-
vy, člověk si může virtuálně pro-
jet mnoho tras z celého světa, kam 
by se běžně nedostal. Trasu vidí na 
počítači opravdu jako kdyby jel na 
kole, zátěž mi trenažér nastaví podle 
sklonu silnice, která reálně v jakém 
místě je.“

Vidíš tam také své soupeře 
a dá se jezdit v háku?

„Ano, soupeře vidím, je tam 
i přehledná tabulka, kde vidím ja-
kou silou soupeř šlape nebo jaké 
jsou mezi námi rozestupy. Jízda 
v háku tady nefunguje, musím šla-
pat jen za své a to dělá tyhle závody 
ještě těžší. Sice může být zvlněný 
profi l, ale musím šlapat i z kopce 
naplno. Celý závod se jede na úplný 
doraz, každý závod trval cca 45 mi-
nut a průměrné tepy jsem měl kolem 
180 za minutu, průměrné watty pak 
5,8 W na kilogram.“

Jak byla etapa dlouhá, kolik 
jsi nastoupal metrů a jaká byla 
tvá taktika?

„Etapa na Mt. Ventoux mě-
řila 17 km a nastoupal jsem
1400 m, časově 54 minut. Star-
tovalo se hned do kopce, zkusil 
jsem jet od startu naplno, abych si 
vytvořil náskok a potom jsem se 
ustálil na tempu, kterým jsem byl 
schopný vyjet celý kopec. Nikdy 
předtím jsem na tento kopec nejel, 
tak jsem si ho aspoň vyjel virtuál-

ně. O co jsme byli ochuzeni je, že 
nahoře na vrcholu prý hodně fou-
ká vítr. Doufám, že jednou si ten-
to kopec normálně vyjedu a budu 
mít srovnání.“

Nechtěl bys také zkusit ně-
jaké angažmá v silničním 
profi pelotonu? 

„Silniční cyklistika mě moc ne-
láká, mám radši horská kola. Uží-
vám si závodění naplno, přeci jen 
silniční cyklistika je více prováza-
ná taktikou. Rád závodím v přírodě, 
terén je rozmanitější a techničtější. 
Současné cross country závody se 
nesmírně zrychlily, jsou nesmírně 
technicky náročné a závody prová-
zí více adrenalinu, to je to, co by mi 
v silničních závodech chybělo. Ale 
nikdy neříkej nikdy.“

Jaké byly ty ostatní etapy a jak 
nakonec dopadl ten celý závod?

„Závodů bylo celkem pět, byl 
mezi nimi Šumavský maraton, eta-
pa v Toskánsku nebo v Austrálii. Do 
celkového pořadí se počítaly tři nej-
lepší výsledky, já jsem dvakrát vy-
hrál a jednou byl druhý, celkově to 
dalo na druhé místo za reprezentač-
ním kolegou Honzou Škarnitzlem.“

Vraťme se ke skutečnému zá-
vodění. Sezona ti začala ještě před 
pandemií, jak jsi si vedl?

„Sezonu jsem začal dříve než 
v předchozích letech, protože jsem 
chtěl vyjet co nejvíce bodů, aby-
chom se pokusili získat druhé mís-
to na olympiádu. S prvními závody 
jsem spokojen, v Řecku jsem do-
končil etapový závod na 2. místě 
a v olympijském XC jsem skon-
čil na 3. místě. To mi vyneslo dost 
bodů a poskočil jsem ve světovém 

li udělat aspoň jeden trénink 
týdně, hlavně abychom se se-
šli. Takhle je to blbé. Nejčas-
tější otázka ze strany rodičů 
je, zda bude dokopná. (úsměv) 
Ta je naplánovaná, snad už to 
bude možné.“

Teď ale trávíte doma víc 
času, než jste si kdy dokáza-
li představit, že?

„To teda. Až jsme z toho 
v šoku. Normálně jsme pořád 
na stadionu a na hřišti, teď mu-
síme počkat, až se situace vrá-
tí aspoň trošku do normálu.“

Co mladší brácha, kte-
rý mimo jiné jezdil i na tré-
ninky do akademie Viktorie 
Plzeň?

„Těžko říct, zatím jsme se 
o tom nebavili. Je otázka, jak 
to tam vyřeší, do jejich školy 
dělají na jaře vždycky výběry. 
Ale tohle snad stihnou během 
května, června. Pro tyhle klu-
ky je to blbé. V zimě trénovali 

maximálně v hale, sotva vylez-
li ven, tak se fotbaly zrušily.“

Tak aspoň hrajete na za-
hradě, že?

„Začali jsme hrát dva na 
jednoho, ale potom, co jsme 
Pavlíka (tátu) trošku utahali, 
dáváme raději jeden na jedno-
ho a třetí chytá.“

Takže už tátu přeběháte? 
Tomu skoro nevěřím…

„Už přišel čas, že jo.“
Je v plánu si zahrát společ-

ně mistrovský zápas?
„Márovi je dvanáct, tak pět 

let musí táta ještě vydržet. Ale 
Kalňas mi říkal, že za áčko už 
hrál v patnácti, tak to mož-
ná stihneme dřív. Zatím na to 
netlačíme.“

Hlavně, aby se začalo ko-
nečně hrát, že?

„Vypadá to snad dobře, že 
od nové sezony se začne nor-
málně. Musíme věřit, že to tak 
dopadne.“

Jonáš Bartoš

„S minulou sezonou jsem byl 
spokojený, povedlo se mi výkon-
nostně posunout a stabilizovat vý-
sledky. Ve světovém poháru v elit-
ní kategorii jsem nejlépe skončil na
27. místě ve francouzském Les 
Gets. Závody v Česku se mi cel-
kem vyvedly, na MČR jsem skon-
čil na 4. místě a celkově v českém 
poháru na 3. místě. Závod, na kte-
rý asi nikdy nezapomenu bylo MS 
v maratonu ve Švýcarsku, byl to 
můj první maraton v životě. Mara-
ton měřil 90 km a vystoupali jsme 
4000 m, závod trval necelých 5 ho-
din, okruh byl krásný, ale těžký. Na 
poslední půlhodině mi začaly brát 
takové křeče, že jsem už nevěděl, 
jak se mám na kole posadit, abych 
mohl šlapat.“

Co je tvým cyklistickým snem?
„Nemám vyloženě cyklistický 

sen, ale mám motivaci startovat na 
olympijských hrách a zkusit se do-
stat do první desítky ve světovém 
poháru, to je to co mě motivuje 
k tvrdému tréninku a disciplíně.“

Děkuji za odpovědi a přeji, aby 
se ti to splnilo. 

 Eduard Lískovec

Pavel Hubáček se synem Patrikem.    foto Martin Kalný
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jeden den za deset neb dvanáct 
zlatých nadělati – a tak tu mno-
zí sú zbohaceni. Protož oni sami 
ryžovníci z té vésky město velikú 
zdí ohrazené udělali a při prvním 
jménu Sušice jeho nechali“ (text 
podle kritického vydání V. Flajš-
hanse z roku 1918). Hájkovo dílo, 
ve své době a ještě i dlouho poté 
nesmírně oblíbené, je vyprávěním 
o historii Čech od bájných počát-
ků až do Hájkovy současnosti, tj. 
do prvé čtvrtiny 16. století. Jeho 
důvěryhodnost byla zpočátku ne-
zpochybnitelná, např. Chodové ho 
dokonce využili jako důkaz staro-

se zabudovanou 
brzdou a s pedá-
lovým pohonem. 
Na svou dobu to 
byla „vychytralá 
mechanika“. Ne-
chyběla na vozítku 
ani tabulka „Ing. 
Franz Witowetz.“ 
a pěkně znějící zvo-
nek už z dálky ozna-
moval, že ve ves-
nici či v ulici je 
dnes šikovný Mu-
ky. Lidé přicházeli 
s noži, nůžkami 
které na počkání 
ostřil, drobné 
opravy nádobí pro-
váděl na místě a ty 
větší opravoval ve 
svém domečku. 
Na nové nádo-
bí nebylo pe-
něz. Tak se po-
škozené nádobí 
nevyhazovalo, 
dávalo se všelijak 
opravovat tzv. 
fl ikovat, jak se tehdy říkalo. A tak 
nejen pro Mukyho to byl dobrý 
výdělek a postačovalo mu to na 
jeho chudý život. 

Byl pilný a pořád se něčím 
zaměstnával. Dostal také nápad 
postavit pro místní děti na louce 
kolotoč. A věřte, že to dokázal. 
Děti se musely dobře držet, aby 
nevypadly ze sedaček, ale byla to 
oboustranná radost v Radešově. 
Hlavně o nedělích, kdy Muky 
nebyl na cestách za prací. 
A instalovaný budík vždy odměřil 
čas každé rundy.

Po skončení druhé světové 
války se Muky objevil ještě 
naposledy v Sušici. V roce 1946 
se údajně léčil v nemocnici na 
Kašperských Horách a protože 
byl rakouským občanem měl 
možnost zůstat nějaký čas 
v Radešově. Co se pak s ním 
stalo v té rušné poválečné době 
se bohužel již nedovíme. Škoda 
jen, že se dosud nepodařilo 
sehnat jeho fotografi i. Kdyby se 
někdy zázrakem objevila,byla 
by to, jak se dnes říká, bomba. 
A velká, atomová.  Emil Kintzl

kud v jeho zdech někdo pořizoval 
záznamy důležitých událostí (není 
to příliš pravděpodobné), vzaly za 
své při vyplenění kláštera Maďary 
v 10. století. Teprve ve 13. století 
zde dějepisnou tradici zahájil opat 
Hermann, aniž by znal a používal 
nějakou starší tradici (v jeho letopi-
sech se o počátcích Sušice skuteč-
ně dozvídáme, ovšem až pro dobu 
zmíněného 13. století).

Zprávu o roce 790 tedy musíme 
hledat jinak, nejsnáze tak, že zjis-
tíme, kdy se v dějepisném zpra-
cování sušických dějin objevila 
poprvé: přes autory soudobých tu-
ristických průvodců, kteří je čer-
pali od svých prvorepublikových 
předchůdců a tito od regionálních 
historiků (Kajetán Turek) dospí-
váme k prvnímu monografi ckému 
zpracování dějin Sušice, které vy-
šlo prací Josefa Ambrože Gabriela 
v roce 1868 pod názvem Královské 
město Sušice a jeho okolí. Na s. 44 
tento autor opatrně uvádí: „jestli 
Sušice právě v roku 790 po Kris-
tu, jak kronikář Hájek uvádí, byla 
založena, to ovšem sotva již něk-
do dokázati s to bude“. Gabrielova 
zmínka je důležitá hned dvakrát: 
předně vznáší určité pochybnosti 
o její pravdivosti a hlavně označu-
je původce, který s informací při-
šel – je jím utrakvistický duchov-
ní Václav Hájek z Libočan a jeho 
proslulá Kronika česká, vydaná 
v Praze v roce 1541. Předejme mu 
nyní slovo: „Léta 790. Opět mnozí 
Čechové, opustivše dědin vorání, 
na rozličná se díla horní i dolní zla-
ta hledajíce vydali a zvláště v kra-
jinách poledních rozličné písky 
při dolech a potocích přemítajíce. 
V jednom pak místě při jedné malé 
vísce, kteráž Sušice slúla, toho roku 
taková se jeho hojnost ukázala, že 
jeden člověk dobře mohl jeho za 

Příspěvky dopisovatelů

Historické mýty a stereotypy: Sušice, rok 790 a sušení písku
Není snad informačního letá-

ku, turistické tabule, brožury či 
jiné propagační tiskoviny, která 
by v obligatorním odstavci o his-
torii Sušice nezmínila rok 790 
jako její dějinný počátek. Oby-
čejně se tento letopočet dává do 
souvislosti s rýžovnickou osadou, 
která se tehdy na řece Otavě měla 
zkonstituovat a která obdržela svůj 
název od sušení písku za účelem 
získávání zlata. Laik se nad in-
formací nepozastaví a přijme ji za 
svou, avšak poučeného odborníka 
motivuje k otázce, kde se vlastně 
vzala. V 8. století není z českého 
prostředí známa žádná písemná 
památka a také nejstarší kronikář 
Kosmas vyplňuje tuto epochu ná-
rodních dějin pasážemi získanými 
„z bájných vyprávění starců“. Sou-
vislost letopočtu 790 se Sušicí ne-
prokazují ani ostatní typy nám do-
sud známých historických pramenů 
(obrazové prameny, architektura 
apod.), takže přes všechnu snahu 
o potvrzení tohoto data, jež by mělo 
průkopnický význam, jen stále tá-
peme. V úvahu přichází ještě mož-
nost, že se informace s rokem 790 
převzala z nějaké dnes již nedocho-
vané a ztracené písemné památky. 
V této době však v Čechách neexis-
tovala světská ani duchovní moc, 
která by vydávala zlistiněná právní 
pořízení anebo někdo, kdo by po-
řizoval pamětní zápisy – uvědom-
me si, že hovoříme o předstátním 
období, kdy ještě v Čechách zcela 
převládala pohanská víra a kníže-
cí moc nebyla soustředěna v rukou 
jedné osoby (připomeňme, že ještě 
v roce 845 bylo v bavorském Řezně 
křtěno 14 z českých knížat). Zprávu 
mohlo zprostředkovat cizí prostře-
dí, především bavorské. Zde byl již 
v roce 741 založen benediktinský 
klášter v Niederaltaichu, ale po-

List z Kroniky České Václava Hájka z Libočan se zprávou o Sušici.

Už je to dávno, to jsem byl 
malým sušickým klukem, a přesto si 
vzpomínám na tu zvláštní shrbenou 
postavičku v černém s karkou plnou 
plechového nádobí, co se na konci 
války často objevovala v Sušici. 
Byl to prý nějaký zmatený rakouský 
inženýr a všichni mu říkali Muky. 
Byl šikovný a rádi jsme se dívali 
jak brousil nože, nůžky i sekerky, 
opravoval hrnce a pánve. Přijížděl 

MUKI, zvláštní to šumavský tvor
od Dlouhé vsi, tedy ze Sudet, kde 
také někde bydlel.

Tuto vzpomínku z mého 
nezbedného mládí jsem si na stará 
kolena připomněl u informačního 
panelu s názvem U Mukyho, 
který je umístěn u řeky Otavy, 
při turistické cestě od kostela sv. 
Mořice do Radešova. A nedalo mi 
to, abych pátral a dověděl se víc, 
než bylo na panelu.

Uspěl jsem díky panu Karlu 
Suchymu a jeho zaznamenaným 
vzpomínkám, přeložených z němčiny 
p. Edgarem Lukášem z Mirkova, na 
obec Kundratice a okolí. Znal jej 
jako potulného opraváře a říkalo se 
mu Muckerl – Mucky, který bydlel 
mimo Radešov v domku na okraji 
lesa. Zcela sám, jen s malým psíkem, 
který jej často doprovázel na cestách 
za prací.

Jmenoval se Franz Witowetz 
a přestěhoval se k Otavě z rakouského 
St. Leonen po první světové válce. 
Pocházel prý z „dobré rodiny“, 
vystudoval strojírenství ve Vídni 
a ještě započal i důstojnickou kariéru. 
Brzy se však dostal do potíží, zchudl 
a s nadějnou kariérou byl konec. 
K tomu ještě přišlo hořké zklamání 
z milostné pletky, jak se proslýchalo, 
a to vše přimělo zklamaného inženýra 
a důstojníka k odchodu z civilizace 
do tohoto odlehlého koutu Šumavy, 
aby zde v klidu a sám žil.

Pohled na Radešov je ještě ze starého Rakouska, kdy se na ostrově vázaly vory.

Zbytky kamenných pilířů po vorařském domku u dlouhoves. mostu

Zde měl Muki domeček a elektrárničku.

Nejdříve bydlel v malé chýši 
u Dlouhoveského mostu, kde měli 
voraři přístřešek pro odpočinek 
a nářadí pro opravu vorů. Ještě 
dnes tam stojí zbytky kamenných 
pilířů. Lidé s ním měli soucit a často 
mu přinášeli jídlo i oblečení. Do 
Radešova se pak dostal zásluhou 
jistého Engelbauera, který mu dal 
k dispozici kus pozemku u lesa, 
kde si Muckerl, jak se tady bude 
brzy jmenovat, postavil u potůčku 
dřevěný domeček s jednou místností, 
která současně sloužila, jak bylo na 
Šumavě tehdy zvykem, i jako dílna. 
Voda z malého potůčku, svedena 
vantroky na vodní kolečko, poháněla 
malé dynamo a potřebnou brusku. 
A tak měl trochu proudu pro světlo 
a pohon potřebných přístrojů.

Takže o pořádku v místnosti se 
nedalo mluvit. Rád si však dělal 
na pánvích omelety s marmeládou 
a jestli pánve někdy viděly vodu 
o tom se nechalo pochybovat. Byl 
to typický vlk samotář. Přesto byl 
velice chytrý a šikovný, což mu 
mnozí zámečníci z okolí záviděli. 
Dovedl sestavit zámek, který mohl 
býti otevřen jen třemi klíči v určité 
kombinaci, což kontrastovalo s jeho 
zjevem.

Působil velmi staře nežli skutečně 
byl. Z jeho hnědě zbarveného obličeje 
vyzařoval stálý strach a stejně působil 
i jeho obnošený oblek. Zvláštním 
znamením byly jeho černé kalhoty 
střižené pod kolena a za opasek 
mu sloužila stará duše z jízdního 
kola. Punčochy nosil dámské, 
shrnuté ke kolenům. Nezbytným 
byl pro něho, při cestách za prací 
od vesnice k vesnici, vlastnoručně 
vyrobený vozík s bicyklovými koly 

bylosti svých práv. Čtenáře přita-
hovala přesnost, s jakou popisoval 
a časově zařazoval jednotlivé udá-
losti (svůj text členil chronologicky 
s nadepsáním let počínaje rokem 
644, kdy zahájil vyprávěním o Če-
chovi a Lechovi). Důvěryhodnost 
Kroniky české se však v osvícen-
ském 18. století stala terčem kriti-
ky (Gelasius Dobner) a dnes není 
pochyb o tom, že Hájkovi sice ne-
lze upřít výrazný literární talent se 
smyslem pro dramatičnost, ale pro 
starší období nulovou spolehlivost 
co do vylíčení historické skuteč-
nosti (jinou věcí je objektivita pro 

události z Hájkovy současnosti). 
Tento fakt přijali vlastní i histo-
rikové řady měst, o nichž Hájek 
pojednává a zná přesná data jejich 
vzniku či povýšení: Prahy (717), 
Slaného (750), Písku (760), Plzně 
(775), Nymburka (779), Hradce 
Králové (782), Čáslavi (796), Jih-
lavy (799), Kadaně (821), Ústí nad 
Labem (827), Loun (828), Mělníka 
(877), Domažlic (964) a dalších. 

Abychom však Hájka jen nekri-
tizovali, musíme objektivně uznat, 
že v 8. století v místě dnešní Suši-
ce jistá sídelní aktivita existovala 
– na přelom 7. či počátek 8. století 
archeologové datují pozůstatky ná-
doby z úbočí Svatoboru a z časově 
blízkého období jsou k dispozici 
nálezy i z jiných lokalit horního 
Pootaví, jak dokazují nedávno pu-
blikované sběry keramiky od Jana 
Eignera. Jistě tomu napomohl prů-
chozí charakter kraje (s možným 
počátkem využívání již v pravě-
ku) a zřejmě i zlato v otavském pís-
ku. Nic z toho ale není důvodem 
pro spojování počátků Sušice prá-
vě a jedině s rokem 790. S tím, co 
víme, bychom totiž mohli stejně tak 
uvažovat data 789, 788 a další, aniž 
bychom však operovali s letopočty 
nějak relevantními.

Se zlatými šupinkami v řece 
Otavě a příchodem lidí na Sušicko 
souvisí otázka sušení písku, které 
mělo podle obvyklého podání pro-
niknout do názvu lokality a kte-
ré se také v souvislosti se Sušicí 
obvykle uvádí v literatuře popu-
lárního i odbornějšího rázu. Díky 
J. A. Gabrielovi nalezneme velmi 
rychle původce této teorie. V la-
tinském díle právníka a utrakvis-
tického exulanta Pavla Stránského 
ze Zapské Stránky, nazvaného Res-
publica Bojema a vydaného v ni-
zozemském Leydenu v roce 1634, 

se dočteme: „Dáno mu [tj. městu 
Sušici] jméno ze slova našeho su-
šiti, [...] neboť zapotřebí bylo, zrna 
zlatá z vody vydobytá i častým pra-
ním smáčená tuto na slunci sušiti.“

Od Stránského se teorie o sušení 
reprodukuje v různých obměnách 
(historik-jezuita Bohuslav Balbín, 
topografové Jaroslav Schaller a Jo-
hann Sommer, regionální badate-
lé Josef Holík a Kajetán Turek aj.) 
až do naší doby, byť se již v prů-
běhu minulého století několikrát 
připomnělo, že jde o zcela pochy-
bený výklad. Jako první se této ety-
mologii bránil v padesátých letech 
Antonín Profous – ve svém monu-
mentálním díle o místních jménech 
v Čechách ji označil za „prostoná-
rodní“ a toponymum Sušice odvo-
dil od suchého místa. Na nesmy-
slné spojování Sušice se suchým 
pískem upozorňoval také Vladimír 
Holý, ale překvapivě proniklo ještě 
např. do jinak kvalifi kované příruč-
ky Zeměpisná jména Českosloven-
ska (1982). 

S ohledem na charakter otav-
ského údolí i nejstarší latinský 
název města (Sicca=suchý) se 
Profousův výklad jeví být velmi 
pravděpodobný. Navíc dosud chy-
bějí přímé doklady o rýžovnické 
činnosti přímo ze sušického ka-
tastru (sejpy mohou být až dílem 
vrcholného středověku), takže je 
nutné opatrně nakládat i s čistě rý-
žovnickým charakterem předlo-
kační Sušice. A proč je nutné zce-
la zavrhnout teorii sušení písku? 
Výzkumy archeologů, zabývají-
cích se způsobem získávání zlata 
v minulosti (Jaroslav Kudrnáč, Jiří 
Fröhlich) totiž bezpečně potvrdily, 
že zlato se nemohlo z otavského 
písku získávat jinak než mokrou 
cestou, tedy splavováním.
PhDr. Jan Lhoták, Muzeum Šumavy
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám Hyundai Elantra, 1.6, r. v. 
2005, 1. majitel, garážovaná, bez 
koroze. Najeto 129 000 km. Vel-
mi dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 
732 669 914
Prodám kánoi, cestovní – laminát. 
Cena 2 000 Kč. Tel. 606 406 010
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím starší karavan odhlášený 
na zahradu. Tel. 606 406 010
Koupím jakoukoliv tahací harmo-
niku – akordeon, chromatiku, he-
ligonku i v nálezovém stavu. Jsem 
sběratel. Mobil: 728 230 625
Koupím hoblovku srovnávačku 
se spodním protahem KDR Rojek 
a lištovou sekačku MFku s lištou 
a pionýra či babetu simsona, jawu, 
ČZ, Tel. 607 702 073
Koupím Simson S51, Jawa Pio-
nýr, Pérák, ČZ a jiný veterán, stav 
nerozhoduje i moto díly. Telefon:
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel: 722 777 672 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Nabízíme pronájem prostor místo 
Rodinného centra Sušice – Medví-
dek, z. s., Nuželická 26, 342 01. Část-
ka je 3 500 Kč na měsíc bez energií. 
Volný od 1. 5. 2020. Tel. 724 324 757. 
Hledám pronájem menšího bytu 
v Sušici s výtahem nebo bezba-
riérový přístup. Tel. 601 171 980
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech 
3x5 m. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem bydlení 
v domku na vsi, dlouhodobě, dů-
chodce, nekuřák. Tel. 606 406 010
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Divadlo Schody se ptá občanů, 
zda nemá někdo doma staré křes-
lo.Potřebujeme do nové hry. Vyš-
ší ušák, a lehký na stěhování.Tel. 
607 839 779
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím strojní čištění koberců, se-
dacích souprav, křesel, židlí a čalou-
nění. Zdeněk Kubeš, tel. 607 630 244
Nabízím – stříhání živých plotů, 
ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

Uzávěrka příštího vydání
Sušických novin bude 16. 4. 2020 ve 12 hodin

Kašperskohorský pivovar 
hledá posily do zavedené restaurace 

i cukrárny přímo na Náměstí 

v Kašperkých Horách.

Hledáme nadšenou a šikovnou kuchařku na HPP 
nebo DPČ a obsluhu na brigádu ihned 
nebo jen na letní sezonu. 
Pomocné síly do kuchyně na letní sezonu vítány.
Pokud máte zájem o stabilní plat, férové jednání 
a vstřícný kolektiv, neváhejte prosím kontaktovat 
Sašu Michalovou na tel. 602 579 113

nebo mailem na pivo.kasperky@gmail.com.

Těšíme se na Vás!

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

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

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

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.

                     ST   7.00–16.30 hod.

                    SO   8.00–12.00 hod. 
Prosinec, leden a únor v sobotu zavřeno!
Polední pauza: 11.45–12.30 hod.

Nabízíme tyto služby:

• Prodej užitkového materiálu-BAZAR
• Výkup železného odpadu a barevných 
   kovů, AKU baterií  • Odvoz materiálu
• Likvidace strojních zařízení  
• Ekologická likvidace autovraků 
• Výkup papíru - platba hotově 
• Zpětný odběr elektrošrotu
• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg
Platby provádíme: 
Převodem na účet, složenkou

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ 

KOUPÍ VÁŠ BYT 

V SUŠICI

PROSÍM VOLEJTE
TEL.: 774 034 774

Firma MEDICA FILTER, spol. s r.o. Kašperské Hory hledá

 pracovníka zahraničního obchodu
Požadujeme:
• VŠ, SŠ vzdělání   |   • angličtina slovem i písmem, němčina výhodou

• samostatnost, flexibilnost, ochota učit se novým věcem,

• řidičské oprávnění sk. B

Nabízíme:   • nástupní plat 23 000,- Kč   • vhodné i pro OZP

pracovníka obchodního oddělení
Požadujeme:
• SŠ vzdělání   |   • samostatnost, flexibilnost, ochota učit se novým věcem

 Nabízíme:   • nástupní plat 21.000,- Kč   |   • vhodné i pro OZP 

provozního technika
Požadujeme:   
• SŠ vzdělání  technického směru

• organizační schopnosti   |   • řidičský průkaz sk. B,C

Nabízíme:   • nástupní plat 30 000,- Kč   |   • vhodné i pro OZP

U všech  profesí:   
• po roce příspěvek na penzijní připojištění (cca 1.500,-)

• zajištěna doprava do zaměstnání   |   • závodní stravování 

Životopisy prosím zasílejte do 30. 4. 2020 na novakova@medicafilter.cz
Informace na tel. 373 705 717 Důležitá tel. čísla

Nemocnice  376 530 111
Městská policie 376 523 250
Městský úřad 376 540 111
Úřad práce 950 128 201
Sběrný dvůr 376 555 208



Dobrý den, přátelé. S mírným 
optimismem se dá snad tvrdit, že 
pandemii koronaviru začínáme 
zvládat. A to i díky spontánní mo-
bilizaci občanů nečekajících, až co 
řekne vláda. Pomáhají nezištně, 
s humorem. Jsou solí země. Díky! 
Následující text není můj. Koluje na 
internetu a autorkou je obchodnice
s farmářskými krmivy Ina Koldová. 
Pro potřeby našich novin jsem ho 
musel vykrátit. Je psaný s nadsáz-
kou, dobře však vystihuje atmosféru 
dní, jimiž nám nyní dáno procházet. 

„Je 1. 3. 2020 a do České repub-
liky právě dorazila světová pande-
mie koronaviru. Premiér pořádá tři 
tiskovky denně a tlumočníkům do 
znakové řeči začíná nejhorší šich-
ta jejich kariéry. / Objevují se první 
případy nákazy. Soukromá laboratoř 
rychle a levně otestuje ty, které státní 
zařízení testovat odmítla. Stát na ni
ihned zaklekne a testování zaká-
že. Zakleknutá lékařka i přes přís-
ný zákaz vyvíjí jednoduchý test 
a poskytuje ho všem zdarma. Celý 
svět kromě ČR jí může utrhat ruce. 
/ Akademie věd okamžitě nabízí 
své kapacity pro hromadné testo-
vání. Trvá jen týden, než je jim to 
umožněno. / Vláda tvrdí, že v praž-
ské ÚVN se testuje. Novinář s po-
dezřením na nákazu tam přijede a je 
odmítnut. Poté co svůj příběh zve-
řejní, stanou se dvě věci – premi-
ér ho označí za lháře a provokatéra 
a nemocnice ho otestuje. Test je po-
zitivní. Po týdnu popíše průběh ne-
moci u sebe a své manželky. Není to 
veselé čtení. / Premiér tvrdí vrchní 
sestře ÚVN, že jim pomoc přijela. 
Vrchní sestra tvrdí, že ne. Premiér ji 
seřve, že ano, protože (náčelník ge-
nerálního štábu) Opata říkal. Sestra 
pokrčí rameny. / Premiér prohlásí, 
že všichni mají ochranné pomůcky 
a kdo nemá, tomu je osobně dove-
ze. Ihned mu volá šéfka nemocnic 
z Královéhradeckého kraje, že oni 
nemají a jestli by je tedy mohl do-
vézt. Premiér jí vynadá a práskne 

telefonem. / Komunisté v Ústeckém 
kraji omylem seberou pomoc Itálii. 
Moravskoslezskému kraji ji seberou 
Maďaři. / Prezident republiky zmizel 
a je zmizelej. Nikomu nechybí. Pak se 
objeví, pronese pár svých obvyklých 
vlastizrádných vět a zase zmizí a je 
zmizelej. Nikomu nechybí. / Vláda 
má konečně možnost spustit dlouho 
připravovaný plán Konečného řeše-
ní živnostenské otázky. Pod tlakem 
píáristů ho nakonec odkládá a živ-
nostníkům hodí pár drobků ze stolu. 
/ Premiér s největším sebezapřením 
přečte pozitivní projev k národu. Ná-
sledující den se právní kličkou po-
kusí sebrat podnikatelům nárok na 
odškodnění. / Národ zasedá k šicím 
strojům a nezištně šije látkové roušky 
pro ty, co je nejvíce potřebují. Premi-
ér tvrdí, že o žádném šití neví a všeho 
je dostatek. / Rektor ČVUT si hned 
na počátku pandemie vyrobí masku 
z pet lahve. Následně jeho tým vyvi-
ne účinný respirátor pro lékaře. Jiný 
tým vyvine ochrannou masku z po-
tápěčského šnorchlu. Česká fi rma 
vyvine roušky z nanovlákna, které 
virus zabíjejí. Jejich masové výrobě 
brání to, že fi rma není z premiérova 
holdingu. / Nejznámější český výrob-
ce destilátů vyrobí a rozdá dezinfek-
ci potřebným. Pak se sám udá celní-
kům a ti mu to dodatečně zakážou. / 
Přilétá letadlo z Číny a vláda se mu 
hluboce klaní. Následně se zjistí, že 
nejdůležitější respirátory nepřiletěly, 
ty co přiletěly, jsou Evropanům malé, 
nedá se v nich dýchat a smrdí. Rouš-
ky jsou z hedvábného papíru a rych-
lotesty mají spolehlivost 20 procent. 
/ Čeští vědci vyvíjejí chybějící venti-
látory, národ se na potřebnou částku 
v řádu desítek milionů složí během 
jediného dne. Ministr vnitra vzkazu-
je, že vláda by sice měla, ale nic pla-
tit nebude, protože dárcovské sbírky 
stačí. Národ už si dávno přestal klást 
otázku, k čemu má vládu.“

Buďte zdrávi a dobré mysli, přá-
telé. A požehnané Velikonoce!

4. dubna 2020
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Očima Martina Mejstříka

Covid 19 - II

Poznáváte?
V minulém článku jsem vám 

předložil 2 archivní fotogra-
fi e jako hádanky k identifi kaci. 
Tu horní hádanku si ponecháme 
k identifi kaci nadále do příštího 
čísla SN. Nová hádanka totiž po-
chází ze stejné obce! 

Dnešní článek se bude tedy 
vztahovat k té spodní hádance. 
Jednalo se o celkový pohled na 
obec Čepice. Čepice jsou malou 
vískou v údolí Otavy, nedaleko 
známého městečka Rabí, pod kte-

ré správně spadají (2,5 km jihozá-
padně od Rabí; 2,5 km západně 
od Žichovic). Prochází zde silnice 
II/169 ve směru na Horažďovice 
a železniční trať č. 185 z Horaž-
ďovic do Domažlic. 

Obec Čepice dobře znají vodá-
ci, kteří využívají místní kemp. 
Kdysi se zde rýžovalo zlato, což 
dokládají zbytky sejpů. Z nich se 
později stala obecní draha, kte-
rá posloužila ke stavbě ochranné-
ho valu před velkou vodou. Val je 

dnes dlouhý kolem 
1 kilometru a vís-
ku spolehlivě chrá-
ní před povodněmi. 
Další zajímavostí 
jsou dva mosty přes 
řeku. 

Na starším mostě 
byla usazena krás-
ná skleněná socha 
sv. Jana z Nepomu-
ku. Jedná se údajně 
o největší skleně-
nou plastiku toho-
to světce na světě. 
Zobrazení je jako 
jediné oboustran-
ně inverzní, tzn. že 
jeho pohled směřuje 
jak na řeku, na pro-
plouvající vodáky, 
tak i na lid jdoucí po 
mostě. 

Na samém počátku zrodu této 
sochy byl místní chalupář, zná-
mý koncertní kytarista Lubomír 
Brabec. Právě jeho zásluhou se 
celá akce dala do pohybu. Pro zís-
kání prostředků na výrobu sochy 
uspořádal 24. června 2011 na hra-
dě Rabí koncert, na kterém vedle 
Brabce vystoupili umělci Gabrie-
la Beňačková, Pavel Šporcl, Karel 
Vágner, Janek Ledecký či Daniel 
Hůlka. Vedle toho si mohli zájem-
ci za částku pěti tisíc korun čes-
kých zakoupit hvězdu ze svatozáře 
kolem světcovy hlavy. Socha je dí-
lem výtvarnice Vladimíry Tesařo-
vé, mj. autorky skleněného oltáře 
v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě. 
Byla vyrobena v životní velikosti 
a dosahuje 175 cm. Ostění kolem 
sochy je ze slatinské žuly a vy-
tesal jej Martin Mašek. Ve zvo-
nařské dílně Tomášková-Dytry-
chová byly odlity zlaté hvězdičky, 
které sochu zdobí. Soše požehna-
la Jeho Excelence pražský arci-
biskup Dominik kardinál Duka, 
primas český, při Svatojánských 
Navalis v Praze v květnu 2011. Ná-
sledující rok ji 13. května 2012 Lu-
bomír Brabec na čepickém mostě 
slavnostně odhalil (viz foto). 

Někteří už možná máte turis-
tickou známku č. 2167 s nápisem: 
Socha Svatého Jana Nepomucké-
ho – Čepice.

Pokud se chcete na sochu do 
Čepic zajet podívat autem, par-
kovat se dá na návsi, nedaleko 
od mostu. V tomto prostoru za-
ujme i hezká kaplička sv. Antoní-
na Paduánského a několik stavení 
s prvky selského baroka a pomník 
padlým. 

Do Čepic se můžete vydat od 
sušického nádraží pěknou pro-
cházkou po žluté značce. Cesta 
vede přes Velkou Chmelnou, od-
kud se otevírají hezké pohledy na 
hřeben Budětické vrchoviny nad 
levým břehem řeky. Dále vede 
po Otavské cyklostezce do údolí 
řeky, za mostem přes Podmokel-
ský potok lesem 
podél železniční 
trati. Celá cesta je 
dlouhá kolem 5 až 
6 kilometrů a vše 
je na mapě KČT č. 
68 Pootaví. 

Děkuju paní R. 
Půrokové za došlé 
řádky: „v součas-
né době má obec 
Čepice pouze 78 
evidovaných osob 
v trvalému poby-
tu. Ještě je třeba 
‚připočítat‘ cha-
lupáře, kteří zde 
tráví většinou léto, 
nejdelší cestu na 

Historie Hudební školy v Sušici – 7. díl
Než budu dále 

pokračovat his-
torií školy, ráda 
bych zmínila je-

den milý ohlas na moje články. Do 
Sušických novin se ozval z Prahy 
p. Jan Šimon, violista ČF, Již z prv-
ního článku, kde jsem psala o zří-
zení první Hudební školy v roce 
1940, zjistil, že tím prvním ředite-
lem, ustanoveným městskou radou, 
byl jeho otec, rovněž Jan Šimon, vi-
oloncellista ČF, Nabídl také některé 
staré památky nebo fotografi e k na-
hlédnutí, za což jsem velmi ráda 
a touto cestou mu děkuji.

Ve školním roce 1976–77 došlo 
k několika menším změnám v ob-
sazení školy. Za učitele Fr. Řáhu, 
který odešel na vojnu, vyučoval 
baskřídlovku J. Holman, uč. ZDŠ 
v Petrovicích. Taneční obor vedly 
uč. D. Vlčková a M. Váňová a na 
pobočce v Kašperských Horách vy-
učoval na housle a trubku J. Mareš, 
uč. ZDŠ. Jinak zůstalo složení uči-
telského sboru stejné jako v před-
chozím roce.

Tento rok byl na naší ZUŠ zave-
den experiment pro včasné podchy-
cení talentovaných dětí – do PHV 
byli přijati žáci již z 1. tříd ZDŠ 

a počet žáků se zvýšil na 300. Pro-
story v budově „u Skalů“ však zů-
stávaly stejné a tak některé kolek-
tivní obory musely být vyučovány 
na ZDŠ Husovo nám. a v MDPM 
(Městský dům pionýrů a mládeže) 
Každý rok se konaly hudební sou-
těže v některém oboru – housle – 
klavír, dechové nástroje, komorní 
soubory – zpěv, a tak se to vždy po 
3 letech opakovalo. Naši žáci zís-
kávali ceny na prvních třech mís-
tech v okresním, krajském, mnohdy 
i v celostátním kole. Žáci i učitelé 
každým rokem absolvovali bezpo-
čet veřejných vystoupení, žákov-
ských besídek a koncertů i natáčení 
do plzeňského rozhlasu. Vystou-
pení byla různého druhu, nemálo 
jich bylo při příležitosti voleb, slibu 
mladých učitelů, zahájení výstav, 
k výročí osvobození, MDŽ, sjez-
du rodáků aj.

Významná a pestrá byla také 
činnost VO pod vedením uč. M. 
Teichmannové, ať již to byla letní 
soustředění, výstavy žáků i samot-
né učitelky k různým příležitostem 
– Sraz mládeže na Šumavě, volby, 
Proměny Klatovska, 1. máj, JZD, 
protialkoholní tématika nebo vý-
stava „Děti, mír a umění“. I tady 

získávaly děti velmi 
často pěkná ocenění.

Nezanedbatel-
ná byla i spoluprá-
ce rodičů se školou 
(SRPŠ), např. tento 
rok za pomoci ro-
dičů p. Melzera a p. 
Dryka byla vyrobe-
na posuvná tabule na 
stěnu a instalována 
konstrukce na skříň-
ky v učebně HN, což 
byla pro školu velká 
pomoc.

V roce 1977–78 
bylo na škole celkem 
18 učitelů, adminis-
trativní pracovnice 
J. Šmatová, školni-
ce M. Mlynaříková 
a topič M. Knížková. 
Počet žáků se rozrostl 
na 347 v nástrojích – 

Absolventský koncert

klavír – 46, housle – 44, akordeon 
– 24, zobcová fl étna – 15, klarinet 
– 5, trubka – 7, baskřídlovka – 1, 
zpěv – 8, VO – 81, TO – 47, LDO – 
26, PHV – 43.

Tento rok oslavila LŠU Františka 
Stupky 25 let svého trvání (počítá-
no od roku 1952). K tomuto výročí 
byly pořádány různé akce, ať již to 
byly výstavy VO, koncert učitelů 
a bývalých žáků LŠU, absolvent-
ský koncert nebo slavnostní večer 
a setkání bývalých učitelů školy. Ale 
o tom jsem se zmínila již v článku 
o Sušických hudebních večerech. 
V této době často psal články o čin-
nosti LŠU externí učitel V. Bursa 
a díky němu jsou zachovány v kro-
nice školy.

Téměř každý rok jsme již moh-
li zaznamenat přijetí některého na-Absolventské tablo

šeho absolventa na vyšší hudební 
nebo jiné studium, např. Vlad. Kra-
tochvíl ml. – hoboj, P. Mužíková 
– klavír na plzeňskou konzerva-
toř nebo V. Polanka, dnes známý 
návrhář, z VO na SPŠ keramickou 
v Bechyni. Další rok pak A. Bře-
zina – housle, taktéž na plzeňskou 
konzervatoř, M. Čelakovská – zpěv 
na konzervatoř v Praze a H. Famě-
rová – VO na SPŠK v Karlových 
Varech. V tomto roce přišla na naši 
školu nová učitelka TO, pí Svatava 
Čížková, která zde setrvala až do 
penzijního věku. Její činnost byla 
velmi obsáhlá (např. spolupráce se 
SDS a pěveckým sborem Svatobor, 
pro které vytvořila mnoho různých 
choreografi í) a trvala až donedávna. 
 A. Fišerová

archiv A.F. a ZUŠ

Absolventi ZUŠ a jejich vyučující z osmdesátých let minulého století

svojí chalupu pak podniká man-
želský pár z Francie.“

Ve Sborníku Sušicka z roku 
1938 lze vyčíst: „Obec Čepice 
se rozkládá v údolí po obou bře-
zích řeky Otavy, mezi vrchem 
Čepičnou (671 m.) a Křešňovcem 
(596 m.). Při silnici k Žichovicům 
jsou 2 vápenky a vápencový lom. 
Podle sčítání v roce 1930 měla 
obec 52 domy a 262 obyvatelů, 
národnosti české. Většina oby-
vatel jsou drobní zemědělci, kteří 
pro nedostatek orné půdy pracují 
jako dělníci ve vápenkách a vá-
pencových lomech. Zbytek jsou 
samostatní zemědělci s 5–158 ha 
orné půdy. ….

Podle sčítání z 1. 1. 1938 je 
v obci 23 koní, 152 hovězího do-

bytka, 127 vepřů, 2 ovce, 29 koz, 
265 hus, 131 kachen a 441 kusů 
drůbeže. Ovocné stromoví velmi 
utrpělo krutými mrazy roku 1929 
a krupobitím roku 1926 a roku 
1932. Krásná alej podél silnice 
Rabí – Sušice byla úplně zničena. 
Nové stromy se začínají vysazo-
vati. Podle posledního sčítání je 
v obci 250 jabloní a 90 hrušek. 
Obci by prospěl vodovod a regu-
lace řeky Otavy.“

Pokud dokážete identifi kovat 
novou hádanku, pište prosím na 
e-mail: bur.mira@seznam.cz. Dě-
kuji. Všem čtenářům přeji, ať se 
jim koronavirus vyhýbá velkým 
obloukem. 

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy
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DN: „Já bych náš fi lm charak-
terizoval jako pravou roadmovie 
s krásnými záběry měst a přírody, 

s dokumentárním komentářem ve 
stylu Cestománie, naším osobitým 
humorem a především s naší hud-
bou. O hudební zážitek druhé po-
loviny večera tedy diváci určitě ne-
přijdou a navíc si všechny ve fi lmu 
použité skladby můžou poslechnout 
v originálních verzích na našem no-
vém CD.“ 

Máte na CD nějaké hosty a kdo 
s vámi na albu spolupracoval?

DN: „Na CD máme dva hosty na 
melodické nástroje. Petra Tomáš-
ková, která s námi spolupracova-
la už na loňské SPN3, nám nahrála 
party fl étny; a Jana Piherová, které 
vděčíme za velké množství práce 
od přípravy občerstvení po korek-
turu všech textů, nahrála houslo-
vý part v nové úpravě písně Fields 
of Athenry. Album jsme si produ-
kovali sami, ale těžko bychom to 
zvládli bez pomoci Honzy Ptáčka 
alias Pták Lajf z Pluto Sound GFD, 
který nám udělal mix a mastering. 
Za zmínku dále stojí pomoc místní 
základní umělecké školy s poskyt-
nutím prostoru nahrávacího studia 
– moc děkujeme paní ředitelce Mi-
leně Naglmüllerové.“

Je nějaká hudební změna opro-
ti loňským písničkám a je možné 
si CD koupit už nyní?

DN: „Během koncertu bude-
me hudebně především vzpomínat, 
i když máme samozřejmě i něja-
kou tu novinku. Samotné CD pak 
vychází spíše ze současného re-
pertoáru, aranže jsou ale důmysl-
nější, neboť studiová nahrávka po-
skytuje více možností. CD chceme 
vypustit do světa až po křtu na St. 
Patrick’s Night IV. Možná do té doby 
budeme mít i nějaké jiné koncerty, 
kde by se dalo CD už prodávat, chtě-
li jsme ale, aby se dostalo nejprve 
k těm, kteří si to nejvíce zaslouží 
– k našim příznivcům ze Sušice.“

CD, fi lm a koncert, to je na je-
den počin dosti velká porce. Jak 
probíhaly přípravy a stíhali jste 
bez problémů?

ČK: „Prakticky všechny víkendy 
od Vánoc až do března jsme trávili ve 
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(5. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Svatá Kateřina de Ricci byla italská řeholnice ze 16. století. Po 

2 letech těžké nemoci přišla změna vědomí a objevila se u ní 

stigmata. Extase se ji pak dostavovaly každý týden po 12 letech. 

Očima církve byla rebelkou, nicméně respektovanou.

Je patronkou nemocných, výrobců dýmek a obchodníků 

s tabákem.

Kostel sv. Kateřiny (zasvěcen jmenovkyni K. Alexandrijské) 

v Chudeníně z roku 1604 sloužil v padesátých letech, ještě za-

řízený, jako stáj pro dobytek. Byly zde sochy, obrazy a 30 krav. 

Nyní je zde pamětní tabule a hromada suti porostlá břízami.

Ilustrace vyzdvihuje stigmata, jako lokálně i časově nám blízký 

jev. Do roku 1962 ho bylo možné pozorovat u katolické mystičky 

Terezie Neumannové z Bavorské pohraniční obce Konnersreuth.

Paddý s Bangers mají Patrick ś Night IV přichystanou
Již čtvrtým rokem po sobě měl 

být svátek sv. Patricka v Sušici spjat 
s koncertem kapely Paddy ś Ban-
gers. Kvintet ostřílených sušických 
zelenáčů, který prošel Sušickým 
dětským sborem a našel zalíbe-
ní v irské muzice, měl svojí IV 
Patrick´s Night – Tenkrát na Zá-
padě představit 14. března v kině. 
Bohužel zaúřadoval vir Covid-19 
a zmrazil veškeré sešlosti a jeho mo-

hutné rozšíření pracovitým mladí-
kům zhatilo i jejich přeložené vy-
stoupení 18. dubna. Požádal jsem 
tedy Paddy ś Bangers (Čestmír Kříž 
– bodhran, percussion a fl étna, To-
máš Kotal – kytara, baskytara a ko-
pák, Tomáš Nový – banjo a kyta-
ra, Zdeněk Straka – pičifuk a vejce, 
Daniel Nakládal – klávesy a úpravy 
písní) o přiblížení aktuální situace 
a plánů kapely.

Nemohu se nejprve nezeptat: 
I váš přeložený koncert musel být 
zrušen, máte další termín a jak to 
bude se vstupenkami?

ČK: „Moc nás to mrzí, ale museli 
jsme odvolat i náhradní termín naší 
St. Patrick’s Night IV. Nouzový stav 
v naší zemi nám nedal jinou mož-
nost. Nechceme teď slibovat dru-
hý náhradní termín, těžko říct, jak 
se bude situace vyvíjet, proto jsme 
se rozhodli, že akci zrušíme a bu-
deme vracet vstupné. Pokud byly 
vstupenky pořízené jako e-ticket, 
stačí se ozvat Jakubovi Krakovčíko-
vi ze SIRKUSu
(e-mial: krakov-
cik@kulturasu-
sice.cz) a do e-
-mailu přiložit 
zakoupené vstu-
penky. Peníze 
vám budou vrá-
ceny na bankov-
ní účet. Pokud 
jste si vstupenky 
koupili fyzicky 
na pokladnách, 
je potřeba ješ-
tě vydržet. Až 
bude mít SIR-
KUS opět otevřené pokladny, vstup-
né vám na nich bude vráceno. Někde 
v koutku duše doufáme, že třeba na 
podzim by St. Patrick’s Night IV 
mohla proběhnout, uvidíme.“

Na plakátech byla pozvánka 
nejen na koncert, ale i na film 
a křest CD. Prozradili byste čte-
nářům blíže, na co se mohou tedy 
stále ještě těšit?

DN: „Letošní St. Patrick’s Night 
jsme pojali trochu jinak než předcho-
zí ročníky. Chtěli jsme se nějakým 
způsobem odvděčit všem, kteří nás 
podpořili v naší cestě do USA, nej-
lépe tak, že jim kromě naší hudby 
nabídneme i naše zážitky z Ame-
riky. Místo obvyklého nacvičování 
nových skladeb, divadla a tvorby 
kulis jsme se proto zavřeli do stu-
dia a k pracovním stolům a tvoři-
li. Nahráli jsme naše debutové CD 
s názvem Paddy’s Bangers s deseti 
irskými písněmi v našich úpravách 
a splnili tak přání lidem, kteří se nás 
na nějakou nahrávku už roky ptají. 
Na St. Patrick’s Night IV plánuje-
me toto CD pokřtít. Americké dob-
rodružství jsme pak zpracovali ve 
formě knihy, limitované edice des-
kové hry a především v podobě fi l-
mu Tenkrát na Západě, který bude 
mít v rámci večera svou premiéru. 
O naši hudbu a divadlo ale diváci 
samozřejmě nepřijdou.“

Jak fi lm vznikal a kdo se podí-
lel na realizaci fi lmu?

ČK: „Natáčelo se v podstatě od 
začátku do konce naší americké ces-
ty. První záběr ve fi lmu je ještě ze 
Sušice, poslední od Golden Gate 
Bridge v San Francisku. Natáčeli 
jsme na naši osobní techniku a co 
nám chybělo, to nám zajistil náš 
kamarád a podporovatel Bohumil 
Dach. Bez jeho pomoci by nejen 
žádný fi lm nevznikl, ale ani bychom 
v té Americe pravděpodobně nebyli. 
Díky, Bobe! Ty desítky hodin mate-
riálu jsme pak svépomocí sestříhali 
do jednoho fi lmu, což nebylo úplně 
jednoduché, ale povedlo se. Za ně-
kolik užitečných rad děkujeme Ta-
deášovi Skrbkovi.“

Jak byste váš fi lm, jako jeho 
režiséři, charakterizovali?

ČK: „Je to taková směsice doku-
mentů od National Geographic a se-
riálů Top Gear a Kdo přežije. Pokud 
bychom to měli zaškatulkovat, tak 
asi jako cestovní komedii. Škoda, že 
letos pravděpodobně nebude ani fi l-
mový festival v Karlových Varech. 
Věřili jsme si tak na dvě sošky.“

studiu a makali na CD a fi lmu. Veče-
ry a noci v týdnu jsme zase věnova-
li stříhání – já stříhání fi lmu a Dan 

písniček na CD a do 
fi lmu. Ostatní kluci 
z kapely taktéž měli 
spoustu práce – To-
máš ‚Humr‘ Kotal 
napsal o celém vý-
letu knížku, Zde-
něk Straka se po-
staral o její sazbu 
a Tomáš Nový, nej-
lepší banjista (v naší 
kapele), se postaral 
o kompletní grafi ku 
CD i knihy, a navíc 
na motivy našeho 
roadtripu vytvořil 

deskovou hru. No a do toho samo-
zřejmě zkoušky a zařizování kon-
certu. V kině jsme chtěli hudební 
a vizuální zážitek díky Jirkovi Ví-
tovcovi a Lukáši Horejšovi posunout 

na novou úroveň. Všechno jsme stih-
li a byli připraveni, bohužel nám do 
toho vletěl koronavirus.“

Vaše sny Irsko i Amerika jsou 
splněny. Láká vás ještě další cesta?

DN: „Za sebe můžu říct, že ano. 
Vlastně mám pocit, že to je nejlepší 
způsob, jak zúročit to množství vy-
naložené práce – poznávat svět. Jen 
asi bude záležet, kam se posuneme 
v našich osobních životech. Ten čas 
investovaný do kapely nejvíce dluží-
me doma. Třeba bychom mohli ně-
kam cestovat s našimi nejbližšími, 
spíše po Evropě asi. No a jestli pak 
něco většího? V jedné námořnické 
písni se zpívá ‚We’re bound for South 
Australia,‘ takže kdo ví.“ 

ČK: „Souhlasím. Už od sboru 
jsme naučení, že nejlepší spojení pro 
život je cestování – hudba – přátelé. 
Toho se dále budeme chtít držet.“

Děkuji za rozhovor a těším se...
Eduard Lískovec

Times Square v New York City

Seriál o zničených pošumavských kostelích a i jejich svatých z knihy:

Národní park Canyonlands ve státě Utah

Cesta řekou v národním parku Zion ve státě Utah

Route 66 je nedaleko městečka Kingman ve státě Arizona

Petr Hrach

Zajímavosti
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